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Eessõna.
Mis maailm maitseb, maitsesin ma vähe
ja olin rahuldatud teadmises,
et lilleteed ei suured hulgad lähe:
õnn asub ainult unenägudes.
Ka minu silm ei näinud lilli teedel,
mul puudus ülesasteks taeva redel;
mind pistsid orjavitsad, ohakad.
Mul eluhommik möödus paksus udus,
keskpäev mu ümber nõiavõrgu kudus
ja õhtutunnid hoopis hämarad.
Nii olin nagu ulgumerel sõudmas,
nüüd olen juba sadamasse jõudmas.

Ei elu pununud mu pähe pärgi,
ka tulesammas puudus pimel teel.
Ma käisin üksi oma vaimu järgi,
kes musta kotkana käis minu eel
ja tegi vahest keerulisi käike
ka kuristikus, kus ei paista päike,
ja kardetavaks muutus iga samm.
Et sinna jõuda, kus kõik varjud kaovad
ning kuristikud ees kord kinni vaovad,
see oli minu raugemata ramm
ja usk, et selle hing ei iial nälgi,
kes jätab käidud teele värskeid jälgi.
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Nüüd veereb päike, kustumisel eha,
näen käidud teed, mis oli kurb ja pikk.
Põrm nõuab varsti väsitatud keha
ja hinge ootab pime igavik.
Kuid enne veel kui puhkusele heidan, —
pea kalmu alla igaveseks peidan, —
ma oma viimse õhtulaulu loon.
Mul igalt poolt on luba ainet võtta,
siis tahan vabalt luule valda tõtta,
et kõik, mis näen seal, ilma ette toon
ning laulan sest, mis tuntakse siin vaevas,
ja kuidas rahutus on maa peal, taevas. . .
Mu vaim ei rända veelgi nendel teedel,
kus tuhanded on enne kõndinud,
ei ihka purjetada tuntud veedel,
vaid tahaks leida matkaks rada uut.
Kuid siiski vanust teedest läbilõiked
ja äkki kõrvalkaldumise põiked
vast raskeks teevad minu uue tee.
Ma usun siiski, mulle võivad anda
teel käiguks jõudu Muusad, hõlpsalt kanda
mind üle kuristiku, laia vee.
Sest terve ilm ei seda alla rusu,
kes oma jõusse alles hoiab usu.
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Esimene osa.
1
Mis maa peal on, sest mõndagi ju teada,
kuid palju varjab alles hämarik.
Suur looja tahtiski vist nõnda seada,
et huvita ei oleks tulevik,
ja iga järelpõlv võiks lisa tuua
siin sellele, mis teatud, juure luua
uut, millest puudunud on seni aim.
Et oleks otsimisest ikka isu,
Tööst leiaks rahvas elamiseks sisu
Ja areneks nii ilmas otsiv vaim,
misläbi inime saaks ise loojaks,
kes ilma enesele muudab soojaks.

Kuid taevas kõik kui selges ilumaalis
meil lapsest saadik seisab silma ees,
kus piiramatus suures uhkes saalis
ja silmi pimestavas valguses
on aegade ja ruumi ettetooja,
kõik nähtava ja nägematu looja
kuldjärjel istmas ingli hulga seas.
Eesrinnas seisavad seal seerafimid,
järk kõrgemal neist istes keerubimid;
peaingel Lutsifer on esireas.
Ei väsi keegi seal, ei silmi kata,
kus kõlab kiidulaul, mis lõppemata.
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Kõik sellele, kes teinud ilma kehad
ja targalt loonud taeva, loonud maa,
kes punama on pannud koidud, ehad,
ning ehtinud kõik tähed säraga ;
kes teinud ookeani sügavused,
maa põue peitnud salavarandused
ja igal hetkel uusi ilme loob,
kus uus on kõigil elu, helged päevad,
ja uued tähedki uut päikest näevad,
mis selle tarkus ala ette toob,
kes inimese aegades on loonud
ja edenevaks eluks siia toonud.
»Au sulle, ilma alusete seadja,
kes oled vana, igavesti noor 1
Sa põhjusele põhjus, kõige teadja!«
Nii hüüab vägev keerubide koor.
»Suur on su võimus, sinu vägi,
su tahtel liigub meri, kindel mägi,
ja väriseb kõik kauge ilma ruum.

Üksainus käskiv pilk on pühas silmas,
kõik muutub kohe teiseks suures ilmas:
sa oled elumõtte sügav tuum.
Nii seerafide koorist vastu kajab,
mis ingli hulgad hõiskele nii ajab :

»Su poole tõusku kustumata tänu
nii taevastest kui koguilmadest,
kus elust voolab elurõõmu jänu
mis välja hoovab sinu südamest.
Sa ilmale ei pane kitsast piiri,
vaid saadad pimedusse valguskiiri;
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maa südamesse viskad elutuld.
Kas ülisuur ehk väike idu, narmas,
kõik sinule see ühtlaselt on armas;
sul ühes väärtuses on kuld ja muld.«
Nii inglikoor. — Ja kui see korraks väsib,
siis Miikael uut hulka laulda käsib.
Kuid üksi Lutsifer on kogu-taevas
nii vaikne, tõsine ja rõhutud.
Näib, nagu kannataks ta suures vaevas
ja korrakski ei ava kiiduks suud.
Ta abi Miikael ju ammu seda märkab;
siin tema ajus varsti mõte tärkab,
et sellest enesele tulu otsida.
Ta kaua selle kava juures püsib,
siis ülemuselt sõbralikult küsib :
»Miks sa ei laula ühes meiega?
Miks taevaliste hõise sind ei täida?
Miks endist lahkust palgel sa ei näita ?«
»Ah, jäta! Ingli hulga kiidu-kisa
mind ligikaudu juba hulluks teeb 1
Miks kõige aegade ja ilma isa
nii palju au ja kiitust igatseb?
Sest suur ei lase ennast palju kiita,
kõik väikesed ses võivad aega viita...
Eks suure kiidus peitu ala sund ?
Ta olevat all uue ilma loonud
ning kõiges täiuses ta ette toonud;
see eest nüüd kiida teda iga tund.
Me pole senini seal ükski käinud ...
nüüd kiida meistrit, tööd ei ole näinud.«
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Nii vastab Lutsifer ja taeva nurgas
ta valib vaikse koha omale,
seal üksildases kõrvalises urkas
jääb kauaks sügavasse mõttesse :
»Kord, mis siin valitseb, on igivana,
see suureks kiituseks ei asja anna;
kõik tuleks muuta hoopis teisiti:
siin ilurohkuses ei peeta arvet,
ei ingli hulgal leidu mingit tarvet,
sest õiget tööd ei ole kellelgi . . .
töö puuduses ja igavuse-vaevas
võib hävineda viimaks kogu taevas.
Nii pole taeval mingisugust mõtet ...
see elu siin on kena vaga jant.
Ei leidu vaheldust, uut ettevõtet,
siin oled elust kõrvaldatud sant.
Kes kaua veel niisugust taevast vajab ?
See elu viimaks inglid marru ajab.
Siin elumõtte annaks uuendus
ja vabadus, mis iga ingel nõuab.
Kes aga Looja mõtteid muuta jõuab?
Tal vanas korras juurdub vägevus.
Seepärast astub iganenud rada,
ei lase midagi siin uuendada.«

Nii mõtleb Lutsifer, kuid tema taga
just sünnib taevas esimene patt,
sest salakaebtusel on nägu vaga,
mis eksi viia võib ka jumalad.
Sel ajal Miikael läeb trooni juure
ja kannab kohe saladuse suure
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nüüd Looja ette kurvalt kaevates,
et Lutsifer käib hoopis ise rada,
ei taha alanduses kummardada
siin enam kõigevägevama ees.
Sealjuures enamgi veel teda sarjab,
kuid tagamõtte hoolsalt ära varjab .. .

Kui süttib vägevama püha viha, —
ta vastased kõik põrmu langevad, —
siis täide läeb ta peidus hoitud iha :
peaingliks on ta sündsam kandidaat.
Ent siin ei sütti viha Looja rinnas,
ei ole kaebaja ka taevas hinnas.
Ta lahkub sealt nüüd pahameelega.
Peaingli Looja siiski ette hüüab
ja kohe selgusele saada püüab,
mis Miikaeli kõnest arvata.
Seal Lutsifer ei oma mõtet kata,
vaid kõneleb kui mees nüüd salgamata:
»Mu südant otse kurbtus alla rusub,
mis segatud on kahetsusega,
et vägev Looja salakaebtust usub,
peainglit enam ka ei usalda.
Eks ole Miikael mu abi, alam,
kel ammu peitub rinnas mõte salam,
et minu asemele astuda.
Ta tuli siia nagu äraandja,
kui salakaebaja ja keelekandja.
Sa kõnelesid praegu temaga
ja kutsusid mind selle peale siia . . .
See meie teed võib viimaks lahku viia.
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Sa uskusid, et mul on tunda, teada,
kuis tuleb riigi asju ajada.
Ma püüdsin ikkagi kõik nõnda seada,
et võiksid rahul olla minuga.
Su juure jooksevad kõik elusooned, —
sa andsid mulle kindlad põhijooned,
kust ma ei võinud üle astuda.
Mu tegevuses vahest vigu leidub,
kuid sinu seadlustes ka mõnda peitub,
mis kõrvale peab heitma praktika.
Kui tõtt ma võiksin öelda vägevale,
siis oleks taeval hoopis teine pale.
Ei ole igavene ükski seadus,
mis kokku seavad ükskord targad pead.
Ka ümberlükatav on tihti teadus, —
aeg ilmsile toob ise omad vead.
Kus tahetakse käia edurada,
seal tuleb ikka palju parandada, —
nii ehitada kui ka lõhkuda.
Ju ammu panen tähele siin seda,
et taevas elu püüab kivineda, —
kõik inglidki ei lepi sellega.
Et paljugi siin uuendada tahaks,
siis ütlen sulle — ära pane pahaks:

Ma olen tüdinenud kiidukajast,
ka tüdinenud on kõik ingli väed,
mis ühtlane ju igavesest ajast,
et seda kuuldes otse kurdiks jäed.
Su tarkust kiidetakse sellest enam,
et sinu imetöödest suurem, kenam
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peab olema all imeline ilm.
Ent meil kui vangis vaimudel siin ase,
ei ühtegi sa alla minna lase,
et sinu tööd näeks taevaliste silm.
Ma palun luba, et siit alla läeksin,
su imetööd, uut ilma seal siis näeksin.«

»Ma näen kõik läbi. Sinu mõtted peened,
mis osavasti ära varjad siin,
kuid suured minu silmas on su teened,
seepärast karistada sind on piin.
Sa ole ustav, ära eksi, väsi ’
Kord olid mulle nagu parem käsi;
sult tarka nõu võin ikka küsida.
Vist Miikael siin puudutas su uhkust?
Sind usaldan ja määran sulle puhkust,
siis teenid jälle mind peainglina.
Sind tahan kohe alla ilma saata.«
Nii räägib Looja. »Mine siis ja vaata!«
Nüüd Lutsiferi ümber seerafimid,
kõik inglid, ülemad ja alamad,
ning suured taeva hulgad, keerubimid,
seal rõõmsalt lauldes kokku koguvad,
et Looja muutnud nõnda oma meele:
peaingli laseb minna alla teele,
kus senini ta ikka üksi käis.
Sealt võib ta sellest teateid tuua üles,
mis maailm peidab omas laias süles,
sest Looja töö on saladusi täis.
Nad lendavad kõik taeva väravasse,
kust keerub ühtki teist ei läbi lase.
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Seal jätab Lutsifer nüüd taeva valla.
Tal kohe tundub õhk siin lahedam.
Ta laseb otse noolelennul alla,
kuid tähtedes tal peatub pisut samm.
Ei ole hiilgust siin ei säärast ilu,
mis paistis eemalt, kõik on kurb ja vilu;
siin suure meistri tarkust ta ei näe.
Neist mõned nagu korbalised kaljud
nii eluta kui hauad, kalgid, valjud,
ja mõnda piirab igavene jää.
Näib, et ei olnud meister tark ei hoolik,
ta kiidetud töö alles kõik veel poolik.
Ta kaua viibida nüüd siin ei taha,
tal pettumusest nägu vali, julm.
Siit tõttab varsti otsejoonel maha,
kus vaadates tal jälle kortsub kulm.
Siin rullib meri laineid vastu kallast,
mäss juhitakse võimsast tormivallast,
veeväli viskleb, mõõtmatu ja suur.
Tuul hullus tujus vuhiseb ja puhub,
veepiisad pilvedeni viskab, uhub,
kui asuks mere rinnas vihajuur.
Ja kellele on seda kõik nii vaja?
Miks rahuriiki Looja siin ei raja?

Siit pöörab oma pilgu pilvedele
ja vangutab nüüd osatavalt pead,
siis räägib mõttes nõnda enesele :
»Ka siit ei leidu mingisugust head!
Siin taevas pilvedega tihti kaetud,
nad tükikaupa nagu taga aetud,
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Lutsifer vaatleb tormist merd.
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kui lõhki kistud närud, räbalad.
Kord tasakesi vaikses unekujus,
kord jälle nagu hullus kooljatujus
kõik mööda ilmaruumi hulguvad.
Ka nendeski nii vähe rahu leidub
ja vahest hirmus vihatuli peitub.

Ja jõed? Nüüd sinna poole pööran vaate.
Kui viletsad on alles näha need!
Mis peaksid olema kui vabaduse aade,
kõik kõverad, just roomajate teed.
Nad pole takistustest tihti vabad,
neil teel on kosed, kuristikud, tabad,
ja tammid takistavad jooksu voo.
Siin kaldad lõhki, pragunemas kaljud,
seal langeb vette liiv ja metsad paljud,
ning enam jagu kaldaid mäda soo.
Ka sellega on tehtud suurem viga:
kord jõgi kitsas, kord on laigi liiga.
Maapinda piinanud kui rõuge haigus,
et armid on ta kortsus palge peal.
Tal künkad, muhud, lohud kõigis paigus,
ja lõhed, kuristikud siin ja seal.
Alt sügavusest kanged vihatujud
on virutanud üles hirmsad kujud,
need ahelikus lopergused mäed.
Neil ladvad ala pilvedega kaetud,
jää, lume alla igaveseks maetud,
neid alles surnud suurustena näed.
Siin asjata on olnud jõu’ude kulu,
neist ilmale vist leidub vähe tulu.

2
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Nüüd vaadata ta tahab looma riiki,
et selleski ehk leiduks rahuldus.
Seal leiab jälle mitusada liiki,
mis tema meelest otse rumalus.
Üks nõrk ja teine kannab koormaid liha,
kel südamesse peidetud see iha,
et oma saagiks teise maha lööb.
Vast sellest tõusevad kord suured pahed,
siit saavad alguse kõik klassivahed,
kus tugev nõrka armutumalt sööb.
Ei ole siingi õiglaselt kõik säetud, —
nõrk vägevama võimu alla jäetud.

Hirv hüppab korraga või mitu vagu,
tal jalgades on kergus, tugev ramm;
uss nühib vastu põrmu oma magu
ja roomata tal tuleb iga samm.
Lind tungib läbi õhu noolekiirul,
näeb kauged paigad ainsal lennutiirul,
võib maast ja õhust toitu otsida.
Kuid õnnetu ta kõrval tigu vaene,
kel teeks on oma keha higilaine,
peab leppima ka päevas sammuga.
Et minuta suur Looja ilma rajas,
seepärast kõik siin nõnda segi ajas.

Ja kuhu poole iial pöörad silmad,
seal vähe head ja rõõmustavat näed.
Miks maa peal nõnda muutlikud on ilmad
ning halvalt jagatud kõik loodusväed ?
Üks osa ilma hõiskehäälil ärkab
ja elu täidab piiramatu hurm,
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kuid teine osa halvatuses kangeb,
kõik ilurohkus külma ohvriks langeb,
ja talv on milliardidele surm.
Ka see ei ole Looja tarkus, ime,
vaid hooletus: — koht valge, teine pime.
Kes asub valguses, kuis võis ta luua
kord siia pimedad ja pikad ööd
ja igavuse tunded ilma tuua,
mis nende peletuseks vajab tööd?
Kes tahtis olla algusete algus
ja varjamata valgusete valgus
ning ilmadele ainus elusoon.
Maakera luues nõnda vähe teadnud,
ta Õpipoisi kombel kokku seadnud,
kui viltu tõmmatud on iga joon.
Siin asjatu on kallist aega viita,
veel asjatum ka taevas Loojat kiita.
Nii mõeldes kõnnib ta nüüd pikkamisi,
kõik teda pahandab, mis kuski näeb,
siis jõuab kogemata Paradiisi,
kus nagu naelutatult seisma jäeb.
Ta silmab kahte isesugust looma,
kes nelja jala peal ei käi, ei rooma,
ei asu vees, ei lenda üleval.
Ei julge ta neid kohe kohutada,
käib nägematult võsastiku rada;
neid hiilib nagu vari põõsa all.
Neil pole katteks karvu, tiibu, sulgi,
nii nagu muil, ja taevas mulgi . . .

2*
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See on siis siin see vägev inimene,
kes olevat maailma kroon ja õis I
Mis üle isegi on uhke Igavene,
et suurt ta lihtsast ainest teha võis.
Noh, vaatame!. .. Üks paistab päris logu
ja sauest kokku poterdatud kogu,
kes liigutustes kange nagu puu.
Kuid teine otse kehastatud iha,
kel painduv iga liige, roosa liha . . .
see olla sauest saadu küljeluu.
Loll on kes säärast muinasjuttu usub;
see vale mindgi oma jagu rusub.
Kas olgugi see üks vast tehtud mullast,
või alaväärtuslikust segust muust,
kuid teise keha, kael ja rind kui kullast,
ei või ju olla tema küljeluust.
Ei ole säärast ehet enesele
veel saanud taevariik, kui selle õlgadele
siin lahutatud juuksed siidina.
Ta käed ja õlad, vaade, sinisilmad,
on väärtuslikumad kui kõik need ilmad,
mis juhulikult reisul nägin ma.
Ta vaatest käib mul rõõm ja valu läbi,
siin justkui tunneks salaluurest häbi.

Ses koosneb salapäraline aine,
ja peitub arvamatu mõistatus . ..
sest ilusamat kui see kuju, naine,
ei enam loo ka Looja osavus.
Ei oleks süütaus mu silmas hinnas,
ei asuks ingel enam minu rinnas,
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Lutsifer näeb Eevat paradiisis.
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ma langeksin ta kaela nagu ling!
Ta pilk kui mehe pilgu ära neelab . ..
miks siin see lollikene seda keelab,
mis ammu juba ihaldab ta hing?
Just selle armsa olevuse pärast
ma põgenen kord taeva rõõmust, kärast.
Ta igal hommikul kui vari tuleb
nüüd aiapuude taha vagusi,
siit Eeva ilu vaatab, laulu kuuleb,
ja unistab seal kuni õhtuni.
Nii puhkeaeg ja vabaduse päevad
tal nagu unes ruttu mööda läevad
ja varsti jõuab kätte taeva lend.
Kui salaväega teda kinni peetaks,
ta nagu vägisi siit ära veetaks,
kus tahaks olla inimese vend.
Ses mõttes väriseb ta hinge alus,
ta rinnas sureb ingel suures valus . . .

Veel vaatab Eevat, vaatab Paradiisi,
mis tulles paistis vilets põõsastik
ja näeb, see ilustatud imeviisi,
ning võrratu on uhke taimeriik.
Siin mitu jõge värskust aeda toovad
ja aia keskele nii järvekese loovad,
mis loodusele nagu peegliks jääb.
Ei mässa iialgi ta pinnal laine,
siin vaatleb ennast ka see ilus naine,
kus täielt oma uhket kuju näeb,
kes iga südant vangistada suudab
ja vaatel mehe hinge ümber muudab . . .
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Ka muutub Lutsiferi endne tuju,
saab heaks kõik halb, mis nägi viimati.
Kõik ilm ta silmas saanud teise kuju,
kui vaatab taeva lennult tagasi.
Seal ilurohkus, piiramatu haljus
ja igalpool all näha lille-paljus;
jõed looklevad kui sakilised vööd.
Ka ookeani vägev lainemüha
ta kõrvu kostub nagu jutlus püha,
mis imestama sunnib Looja tööd.
Ka mäedki ilusad, mis paistsid valjud,
ei ole elutud ja surnud kaljud.
Nad suve hellitavad oma jalgel
ja kevad hõiskab keskel nende seas,
neil puhtus läigib kõrgel selgel palgel,
jää hõbekrooniks uhkelt nende peas.
Ka pilved hõljuvad kui õrnad siidid,
kust vahest löövad alla kuldsed niidid,
ja võimsal sõnal räägib vägev kõu.
Koit uhkelt kangastamas taeva piiri
ja tõusev päike külvab kuldseid kiiri,
et särama lööb terve ilma Õu . . .
kui sunniksid kõik Looja suurust kiitma,
ta ees ka teda lauldes aega viitma

Seal uhkelt hüppab lõvi kõrve rajal,
on emalõvi ümber mängimas.
Ta armu-õnnest möirab koidu ajal
Kui oma riigi vägev kuningas.
Ka ussilgi on painduv sale keha,
võib nobedasti pikki käike teha, —
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kui hõbelint ta läigib päikse ees.
Ja iga lind, kel oma osa kõhus,
on lennul vaba, laulab vabas õhus,
ja tigu liugleb lahkelt lima sees.
Nii mõeldes unustab ta reisuvaeva
ja jõuab varsti vaimeriiki, taeva.

Siin vaatab ringi. Elu enam puisem
nüüd näib, ja igavam veel endisest,
ka kiidulaulgi kõladelt üksluisem, —
kõik vanust kulunud motiividest.
Ei leidu säärast pilku ingli silmas,
mis nägi inimeses all maailmas,
kus ainsast vaatest juba süda kuum.
Ei ole taevalistele sest osa antud, —
mis ilusam, see siit on alla kantud:
sest armastus on magus elutüum.
Nii leiab vastikuna taevavalla,
sest süda on tal jäänud ilma alla.
2.

Peaingli vastu ehtes taeva värav,
auvalvel seismas suured ingliväed,
pilk igaühe silmas paistab särav,
kõik tervituseks sirutavad käed
kui tahaks Lutsiferi sülle võtta,
ta seltsis taevatrooni juure tõtta,
seal huvitavat kõnet kuulata,
mis tema reisust Looja ette kannab
ning ülevaate kõigest sellest annab,
mis näinud ta all oma silmaga.
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Seal vist küll imelikke asju leidus,
mis taevaliste eest veel alles peidus.
Kuid otse võõrastav siin inglitele
on Lutsiferi seisak Looja ees.
Ta hoopis ise poosi võtnud enesele
kui uhke vastane ja vägimees.
Kõik seda nähes palet kinni kattes
ja kummardades, kätel silmi mattes,
nüüd usuvad, et välk ta maha lööb.
Neil kadunud on endne rõõmu-kiha,
nad kardavad, et Looja püha viha
peaingli igal hetkel ära sööb.
Sest alandust just vägev Looja ihkab
ja uhkust, kõrkust kõige enam vihkab.

»Sa keerubide keerub kõrges taevas
ja ülem ingel seerafide seas,
ma sulle andsin puhkust töös ja vaevas,
mis oli tarviline sinu eas.
Sa käisid seal, kus keegi pole käinud,
ja nägid kõik, mis ükski pole näinud,
sest kõnele, et kõik sind kuulevad:
kuis liiguvad seal suured ilmakehad
ja hiilgavad nii koidud kui ka ehad
ning kiidavad mind mere kohinad.«
Nii räägib Looja, vaatab uhket kuju
ja varjab oma keevat vihatuju.

«Nõuandjaks olin ma, kui lõid sa taevad,«
nii hakkab Lutsifer nüüd rääkima, —
»ja üle elasime ühisvaevad.
Miks suure ilma tegid minuta?
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Seal täielikku minu silm ei näinud
ning mõni töö sul otse nurja läinud,
ja palju asju alles pooleli.
Kui suure töö sa lõpetada suudad
ja mõndagi seal minu tahtel muudad,
siis paistaks mõni asi teisiti.
Ehk läeb see töö seal raskeks üksi sulle, —
vast annad ilma parandada mulle ?«

»Sa tahad targem olla kui su jumal!«
Nii hüüab Looja. »Hoia ära eest!
Mu tööde arvustajaks oled rumal
ja otsid täielikku ilma noorusest.
Mis ilmas iial täiuseni jõuab,
sest kaduvus ju oma osa nõuab, —
ja täiuses on edu lõpusamm.
Su ajudes on korratus ja segu,
sest väikse silmas väike suure tegu;
ei suurteks töödeks kõlba nõder ramm.
Ma näen, sa enam õiget teed ei astu,
vaid hakkad avalikult mulle vastu.
Ei muutnud sinu mõtteid pikem puhkus.
Sa tahad ennast tõsta jumalaks!
Allilmas suurdunud on sinu uhkus.
Vast nõuad, et ma sind siin kummardaks!
Sa oled põlanud aupõlve kalli,
teist jumalat mu lähidus ei salli,
ei salli sind mu pale-valgusel.
Su tõukan ära! Pasunate kajal
nüüd kuulutage igal taeva rajal:
peaingliks tõstetud on Miikael!
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Kõik taevad saagu kohe teada seda;
ka Lutsifer peab kummardama teda!«
«See hoop ei tulnud mulle ootamata,
kõik seda aimasin ma ammu ju.
Ma püüdsin mõndagi siin parandada,
mis oli kannatada võimatu.
Mul olid teada keerubide mõtted
ja rahutuma hulga ettevõtted;
need pidid uuendusse uppuma . . .
Kuid Miikael, kes salaja mind jälgis,
mu koha järele ju ammu nälgis;
ta lepib kõiges vanakorraga . . .
Nüüd pooldab sinu arvamised, toonid,
kuid võimu hauaks saavad reaktsioonid.«

Nii räägib Lutsifer. Ju kuulda urin, —
suur liikumine kohe märgata,
sest inglihulga keskel tõusnud nurin,
mis täidab Lutsiferi rõõmuga.
Ta seda teiste ees nüüd ära peidab,
pealtnähes Looja tahte alla heidab, —
ei seltsi kohe rahututega,
kui kõik, kes Miikaeli poolt ei ole,
nõu küsides siin pööravad ta poole:
peainglit uut ei taha teenida.
Ju rahutud on seerafidki mõned,
neid nähes Lutsifer nüüd algab kõnet:

»Suur taevariik, mis Looja muiste tegi,
on oma aja ära iganud,
siin kord ja valitsus on hoopis segi
ja halvasti ka võim on jagatud.
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Miks kannavad siin ühed uhkeid kroone
ja kõnes avaldavad korke toone
ning tervet inglihulka rõhuvad?
Siin kiidulaule Looja ette kanna,
au orja kombel vägevaile anna;
kõik keerubid on teiste sundijad.
Eks ole meie kõik ju õndsad vaimud,
kõik ühesugused kui vennad, kaimud ?«
Peaingli kroon nüüd Miikaeli pähe
siin pandi jälle au ja iluga.
»Ma pole kade, aga see ei lähe,
et väike kiht on hulga rõhuja,
kes sunnib: laula, hõiska, Loojat kiida.
Nii kallis aeg meil asjata siin viita.
Kui kaua sa siis ikka laulu lööd?
Ma tahan Loojalt teie kasuks nõuda,
et võiksite ka alla ilma sõuda,
kus näeksite siis tema viimast tööd,
mis avaram ja vabam paistab taevast,
kus pääseksite igavuse vaevast.

Ma tahan võidelda just teie kasuks
ja nõrgestada ainuvalitsust,
ei nõua vürstikrooni selle tasuks,
kui tarvis kannan rasket karistust.
Nüüd purustame taevaukse tabad,
et oleksime vangipõlvest vabad
ja võiksime kõik alla lennata.
See ilm seal paistab valmimata, toorem,
kuid siiski taevariigist palju noorem,
ja ehib ennast ala iluga.
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Ma olen tükati ta läbi käinud
ning mõlemaid, nii head kui halba näinud.
Ta igal hetkel oma nägu muudab
ning ala täieneb ning uudsust loob,
nii ennast ikka noorendada suudab
ja enesele uusi ehteid koob.
Siin kiida Loojat, hüüa hoosianna,
kus toiduks ikka on sul lahja manna,
saad joogiks ainult lääget eluvett.
Puuviljal seal on imemaitsev sisu,
puu oksal värske, võta, kui sul isu,
ja maitse lõhnarikast lillemett.
Ehk tunned tüdimust ja tusatuju,
siis kristallselgeis allikates uju.«

\

Hulk ingleid kaasa tunneb kõnehoole
ning kuulab iga sõna vagusi
ja hakkab hoidma Lutsiferi poole
ning vaatab Miikaeli peale võõriti.
Kõik seda Lutsifer seal mõistab, aimab,
veel enam siinset halba korda laimab,
ja taeva päris hirmsaks vanglaks teeb.
Nii suureks rõhutute päästjaks heidab
ja oma rõõmu ikkagi veel peidab,
mis tema rinnas juba kerkib, keeb.
»Kõik minule nüüd lähemale tulge,«
nii hüüab Lutsifer, »mu lõpuotsust kuulge !«
»Ma soovin sõna!« Keegi järsku hüüab,
mis vaikust segab, nagu puhuks tuul, —
seal Lutsiferi lähedale tulla püüab
nii kõneledes keerub Belsebuul:
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»Sa oma kõnega teed meile mõnu . . .
Miks kuuleme nüüd hoopis teisi sõnu
kui kõnelesid praegu Looja ees,
kus laitsid tema tegu pahas tujus!
Nüüd näitad ilma hoopis teises kujus,
ei pea siin piiri tema kiitmises.
Kas siin suur loogiline viga leidub,
või selle taga omakasu peitub ?«
Seal naerab Lutsifer: »Kas omakasu
viiks võitlema mind ilma Loojaga!
Ei püüa ma sealt enesele tasu,
kus hulga kasu tuleb kaaluda.
Et ilma loomist, kõike Looja tegu
ma arvustasin, nagu mõnda segu,
just sellest paranebki meie põlv.
Sest mida rohkem võimsaid ülistame,
sealt enesele vähem kasu saame;
suur alandus on trooni kandev võiv . . .
Mul kõikidele näidata on vaja,
et taevas pole muud kui vangimaja.

Allilmas leidsin kena inimpaari,
kes kogu maa peab ükskord valdama.
Neid pimestab seal teadmatuse vari,
seal neile tarvis valgust näidata.
Nii on mul täita tähtis ülesanne,
sest neidki tabanud on sama vanne:
ka need ta loonud orjaks omale.
Kui nõuan vabadust ma taevas teile,
siis peab see osaks saama kord ka neile,
ei teisiti nad hästi edene.
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Suur on see, püüe, raske ettevõte,
sest Loojale ei kõlba vaba mõte.

Veel seda sammu praegu ma ei astu,
et võitlust alustame Loojaga,
sest enne kui jõud astub jõule vastu,
muid abinõusid tuleb otsida.
Nüüd üheskoos kõik tarka nõu siin peame
ja resolutsioonid kokku seame,
saatkonna Looja ette saadame,
et talle selguks, mis on meile vaja,
mis taeva hulga hinge ühiskaja,
ja mis tal tuleb võtta arvesse.
Kui aga tema kuulda meid ei taha,
siis heidame ta hoopis troonilt maha.
Nii uue korra taevariiki toome,
ta pähe teised mõtted sunnime
ja enesele vaba põlve loome,
et võime rännata siit ilmasse.«
»Sul valitsuse viisid kõik on teada,
võid resolutsioone kokku seada.
Tee seda!« hõikavad nüüd ingliväed.
»Jah, see on õige!« Belsebuulgi hüüab, —
kes Lutsiferi sõbraks saada püüab —
»Nõusolemiseks tõstame kõik käed!«
Seepeale kuuldub nagu metsa kohin
käe liigutus ja ingli tiibe sahin.

»Nüüd, sõbrad, tulge mulle lähemale!«
Nii hüüab Lutsifer. »Kõik olge vagusi!
Toon resolutsioonid kuuldavale,
kus esimene punkt vast oleks nii:
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Nõusolemiseks tõstame kõik käed!

3
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Sest saadik taeva värav olgu valla,
kust inglid käivad vabalt üles, alla,
sest elu siin on läinud igavaks.
Et kaoks kord juba maa ja taeva vahe
ning meie elu oleks mõnus, lahe;
maakera saaks me suureks suvilaks.
Kui selle punkti juure kindlaks jääme,
siis kohe teise peale üle läeme.

See oleks: vaheseinad jäägu ära,
siit põgenegu teiste rõhujad,
siin kustugu kõik seerafide sära
ja keerubide kroonid toredad.
Ka kolmas punkt peab seletama mõnda ...
Siin tuleks küsimine seada nõnda,
mis oleks meie seisu määraja.
Mis Õigusega Looja taevavalla
on võtnud üksi oma võimu alla,
meid kõiki pannud ennast teenima?
Ei meie keegi temast ära ripu,
ei vabatahtel kummarda ta lippu.
Teil omatunne vale varjus peitub.
See kate kadugu, sest mina tean
kui kallis vara selle taga leidub,
nüüd sellega teid tutvustama pean.
Et oleks Jumal taevas kõige looja
ja meie igaühe ellutooja,
ma seda iial uskuda ei või.
Ei vajanud me tema käte vaeva,
ei sõna läbi toonud ta meid taeva;
siin iga ingel iseennast lõi.
3*
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Kes tema ees veel kummardub, on rumal,
sest iga ingel siin on väike jumal.

Peaingliks Miikael ei tohi jääda.
Ta tagurluse iket ammu veab.
Meil selleks tuleb Raafael nüüd seada,
kes taeva uuendusi tooma peab.
Nii olgu neljandama punkti sisu.
Mul läbirääkimiseks pole isu.
Nüüd saadikute valimisele!«
»Ei kõlba selleks iga nõrgakene,
seks Lutsifer on kõige esimene!«
Nii ingli hulga keskelt hüütakse.
»Deaadel, Belsebuul on mehed sinna . . .
ka Belial ja Deemon võivad minna.«
Nii hüüdes ruttab igaüks häält andma,
mis koonduvad seal neile viiele,
kes valmis nõudeid Looja ette kandma,
mis seatud resolutsioonisse.
»Nüüd haljastage kiivrid, kroonitipud,
ja tõstke üles uhked polgulipud;
kõik hulgad tulge ühes meiega,
ja ärge hüüdke kiitust Looja aule,
vaid laulge võimsaid vabaduse laule,
mis kogu taeva paneb ärkama!
Sest jõud ja ühistunne palju suudab
ja vägevate mõtted ümber muudab.
Kõik pasunad ja pillid häälde pange,
eesrinnas käigu vilepuhujad,
ja laske hüüda muusik vägev, kange,
kus helid hästi kokku kõlavad!«
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Nii käsib Lutsifer. Kui ahelmägi
seal astub tema pooldajate vägi,
kus on ta ise neile juhiks ees.
Ta paremal pool Belsebuul nüüd sammub,
Deaadel Beliali kõrval tammub
ja Deemon kõnnib taga juhtides.
Nii uhke hulk nüüd trooni ette jõuab,
kus vägev Looja käigust aru nõuab.

Siin Lutsifer kõik julgelt teada annab,
mis sundinud neid siia tulema,
siis resolutsiooni sisu ette kannab,
kus Looja hüüab tõusva vihaga:
»Ma põlgavalt su hirmsat tegu vaatan,
su nimi olgu nüüdsest peale, — Saadan,
sul tegemist ei ole taevaga I
Sa oled senini mu heldust näinud,
see on sul ammu juba meelest läinud;
sa ajad kogu taeva mässama.
Ei iial sinule ma armu anna!
Nüüd, Miikael, sa võid ta vangi panna!«

»Sel võivad tagajärjed olla pahad.
Mis siis, kui minu vägi seda näeb?
Mu vastu Miikaeli saata tahad,
kuid küsitav on, kumb meist võitjaks jäeb.«
Nii hoopleb Lutsifer ja varjab viha,
näeb ingli hulga rahutuse kiha;
kõik on nad valmis teda kaitsema.
«Aukohalt Lutsiferi heitsid maha,
ei meie Miikaeli sinna taha.«
Nii kõnelevad inglid Loojaga.
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»Ta eest siis astume kõik vahvalt sõtta,
kui tahetakse teda vangi võtta!«

»Või nii!« seal hüüab Looja. Taeva valgel
teid Saadan löönud pimedusega!
Teil tema kuju paistab juba palgel
ja otsal kiri: »Hirmus mässaja«.
Oo, õnnetumad! Armu mul ei ole
nüüd teile anda, kus teil süü nii kole.
Mu püha viha teie vastu keeb!«
Nüüd langeb alla nagu hiigla lina,
kui pilv, paks kattev kibe suitsuvina,
mis mässajate kroonid mustaks teeb,
et paistaks silma langenute pahe
ning inglite ja saadanate vahe.
Truuks jäänud inglid kogudes ja ruttes
on kurvad, tõsised ja vagusad.
Nad kummardudes, paludes ja nuttes
kõik Looja trooni ette langevad:
»Sa vägev Looja, püha viha peida
ning halasta ja neile armu heida,
kes kuulsid eksitaja petist häält.
Su arm on tuhat korda suurem vihast
ja kõrgem kõigest kättemaksu ihast;
sa võta oma vanne nende pealt!
Sest kelle hinges kahetsus kord ärkab,
seal andeksandmiseski valu tärkab.
Meid lase, Looja, nende sekka sinna,
kes sinust kogemata lahkunud,
Vast kõik ei tahtnud Saadanaga minna,
on kahetsuse piinast vaevatud.
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Need, kellel selgub eksitee ja pete,
kõik toome tagasi su järje ette,
kus üheskoos su heldust kiidame.
Eks ole lahkujad kõik püha sugu,
ei suuda näha nende kurba lugu;
see tundub valus meile kõigile.
Las meid Su armuteade neile viia,
siis kahetsedes tulevad nad siia.«

«Suur on mu sõna, hulgad ilmad, taevad,
ta võim ja vägi ükskord ette tõi.
Ei liiguta mind teie nutt ja vaevad,
ma oma sõnast loobuda ei või!
Kas tervet ilma vallata see suudab,
kes täna antud sõna homme muudab,
ja olla kõiges kõige Jumalaks?
Kes minu pühalt palgelt ära läinud
ja Saadanas on oma vürsti näinud,
need jäägu nüüd ka tema alamaks!
Sest vahesein on teie, nende vahel, —
siin pole ruumi valitsejal kahel.«
Nii räägib seal nüüd Looja inglitega,
neid käsib varsti kokku koguda
ja avaldab, et Saadan enesega,
kõik taeva hulgad kutsub võitlema.
Ja kui ta alles nõnda juttu ajab,
ju Saadana hääl üle taeva kajab:
»Nüüd tulge kokku minu pooldajad!
Meid tahab uhke Looja hävitada.
Ju Miikael käib sala vaenu rada,
kõik inglid tema ümber koonduvad.
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Kel iial vabadus on kõrges hinnas,
sel julgus suureks paisugu nüüd rinnas!

Ma olen lahingute juhataja
ja Belsebuul seab korda abiväed.
Mul Beliali staabi juhiks vaja.
Sa, Deemon, luure korraldajaks jäed.
Ei tobu Miikael meid võita jaksa.
Meil kurvastada siis ka veel ei maksa,
kui lõpuvõit peaks jääma riigile.
Siis jagame nii taevariigi pooleks:
Üks pool jääb endse valitseja hooleks,
me teisest poolest riigi rajame,
mis Looja võimust hoopis rippumatu,
kus ühe võim ei teise piiri satu.«

3
Nüüd kuulda kogu taevas kihin-kahin,
suur ärevus on kõiges ingli väes.
Kui tormihoog on kuulda tiibe sahin,
kuid võitlejad ei ole relve käes.
Ei ole sõjakäsk veel välja antud,
vast tülile on leppel piirid pandud, —
see arvamine alles kaalu peal.
»Kes kannavad veel uhket kuldset krooni
ja tunnustavad taeva Looja trooni,«
nii hüüab Miikaeli tugev hääl,
»kõik teadke: Looja vastu Saadan vihas
on kuulutanud sõja võidu ihas.
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Ta vastu tuleb minna täiel rammul,
sest julge päralt alati on võit.
Suur häbi kõnnib taganeja sammul
ning põlatav on põgeneja sõit.
Seepärast kasvatage rinnas julgust,
ei sõda vaja iial arga hulgust,
vaid hindab ala kangelase meelt.
Kõik Loojast taganenud pataljonid
ja Saadanale andund leegionid
ei tohi väärata meid võidu teelt;
sest Looja hindab meie tööd ja vaeva,
kui endne rahu asub jälle taeva.«
»Miks Looja üksi saadanaid ei rõhu?
Eks ole ta ju kõige vägevam?
Miks Lutsiferi leeri ta ei lõhu?
Kas võitmatu on mässajate ramm?
Miks varjab tema oma suure võimu
ja kuulab saadanate needmist, sõimu,
meid saadab tema vastu võitlema?
Kes ütleb, et ka meie võim siin püsib ?«
Nii keegi ingel Miikaelilt küsib,
kes kõigest sellest aru siin ei saa.
Ta palub Miikaeli seletada,
et teisedki võiks selles selgust saada.

»Siis teie meelest Looja nõnda väeti,
et ta ei suuda vastast väärata 1
See ülesanne meie hooleks jäeti;
kas oleme kõik valmis võitlema,
kui taevas tekib sallimatu paha,
mis ustav ingli hulk ei näha taha
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ja oma seisukohta kõrgeks peab.
Et Looja võitlust vaatleb, seda teadke,
rind julgelt vaenlasele vastu seadke,
kes täna meid ju võitlusesse veab,
sest võidu-usus iga võit just valmib
ja võitjatele pärjad pähe palmib.
Ma jagan ingliväed nüüd rühmadesse,
kus kõrged keerubid teid juhivad.
Kõik nende käsud võtke südamesse
ja olge neile ausad alamad.«
Kui Miikael nii alles juttu ajab,
alt orust juba sõjapasun kajab,
mis puhub märguks valjult Belsebuul,
et need, kes Loojast taganenud ära,
kel mustaks muutunud on krooni sära,
ta ümber kiirelt koguksid kui tuul.
Et keegi ei võiks jääda hooletusse,
kõik valmistaksid ruttu lahingusse.

Just nagu lendaks kaarnate must kari,
nii kogub Looja vastaste suur parv.
Neid kõiki varjab orus tume vari,
kust ikka kajab vali sõjasarv.
Ju hakkavad seal paistma tulekeeled,
mis pingutab kõik saadanate meeled;
sest Lutsifer on näha lennuteel.
Ta tahab näha oma leegione
ja julgustada vahvaid pataljone,
et kellelgi ei puuduks kindel meel.
Sest varsti algab tähtis lõpuvaatus,
kus teda ootab hea või paha saatus.
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»Mu vaprad hulgad,« hüüab neile Saadan,
kui oma pooldajaid kõik koos seal näeb,
»ma rahuldatult laagri korda vaatan,
kuis Belsebuul read targalt üles saeb.
Nüüd teadke, ees teil käia raske rada,
suurt vaeva nõuab võimsat hävitada,
kuid võitjaid ehib ilus võidupärg.
Ei jõua teie vastast ära võita,
siis tuleb kavatsetud põrgu sõita,
kus teile jõuab kätte vilets järg.
Seal peate kannatama piina, vaeva,
sest Looja võidetuid ei jäta taeva.
Kui peaks ta minu maha heitma taevast,
siis allailma uhke riigi loon
ja vahvad võitlejad kõik päästan vaevast
ning kangelased oma kotta toon.
Kuid argadele puudub taevas ase,
neid oma riiki mina ka ei lase,
siis pole nendel paika, kodumaad.
Ei ole iial lõppu nende pahel,
nad rahutumalt maa ja taeva vahel
kõik igavesti ümber hulguvad.
Nüüd teate kõik, mis argu ükskord ootab,
mis iga vahva tulevikult loodab.«

Kui kevadjõgi voolab alla orgu,
nii tormab kohe peale Miikael.
Kuid vastased ei lase pead ka norgu,
vaid läevad vastu täiel julgusel
ses teadmises, et ükski vaim ei sure . . .
Kuid Belsebuuli vaevab ainus mure,
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et Miikaeli pool on suurem jõud.
Sest raske võidelda on suure väega,
kui võitlema peab ainult palja käega
ja relvadest neil tunda suurim põud.
Veel pole leitud püss, ei kahur, piigid,
tank, lennuk, kihvtigaas, mis murrab riigid.

Kui marus ookeani lained kallast
on rullimas, nii mõlemate väed
siin tormavad nüüd vihaväest ja vallast,
neil rusikasse tõmmatud on käed.
Nii tõttavad nad teineteise vastu,
kus ükski sammu tagasi ei astu,
vaid igaüks kui teise ära sööks;
nii käsitsi nüüd algab taeva õues
suur heitlus, igal ainus soov on põues,
et silmapilgul teise maha lööks.
Sest kodusõja hirmsad vihajuured
on ikka olnud sügavad ja suured.
Seepärast siingi enam vihasappi
veel kogub vastastele hingesse.
Nüüd võetakse ka tiivanukid appi
ja hambail asutakse kallale.
Kuid asjata üks vägi teist siin rõhub,
nii all kui Õhus vastamisi lõhub,
et varjudest läeb taevas pimedaks.
Ei ole võtta siin neil kivi, kaigast,
et nende abil lüüa vaenlast paigast
ja nõnda saada taevas vägevaks.
Et käsivõitlusest nii kasu vähe,
uus mõte tuleb Lutsiferi pähe.
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Ta annab käsu: »Oma tiiva salgust
sulg tugevaim kõik välja tõmmake.
Neist teeme relvad, teeme seega algust,
mis sõjas nõnda väga vajame.«
Kõik väe ta selleks käsutada suudab
ja kistud suled mõõkadeks nüüd muudab,
mis halja terasena hiilgavad.
Need ihutakse vihasepikojas
ja karastakse joovastuse ojas,
et vastulöögiks oleks vahedad.
Sest lõpu lahing varsti kätte jõuab,
mis viimseid pingutusi kõigilt nõuab.
Nüüd Lutsifer on võidujulge juba,
ta naerab Miikaeli, — silmas leek —
kes oma väele võitlust siin ei luba,
vaid taganeb kui vilunud strateeg.
Ta siiski kurvalt seisukorda vaatab,
siis Kaabrieli Looja juurde saadab,
sealt tarka nõu ja otsust paluma,
mis tuleb siin nüüd kohe ette võtta,
sest Saadan terariistad toonud sõtta
ja võimata ta vastu sõdida,
kas välja mõelda annab Looja luba
nüüd relva parema kui leitud juba . . .

Seal mõõka tõstes Lutsiferi vägi
nüüd taganejaid vaatab hõisates.
Kui ronke täis on vastaseid org, mägi,
kus julge Saadan kõnnib nende ees.
Ta oma vaate vastasesse puurib
ning selle liikumist ja võtteid uurib, —
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kas siin ei peitu mõni salalõks . . .
Sest taganejat jälgida näib nali,
kuid saatuslikumaks kui võitlus vali
võib saada sõjas mõni valenõks.
Nii peatab väge ta, kes võidu ihas
on taganejaid hävitamas vihas.
Kõik inglid üliraske südamega
siis Miikaeli käsku kuulevad,
kuid keegi teda tema töös ei sega,
on taganedes kurvad, vagusad.
»Miks sama, kes meid julgustas siin sõtta
võis järsku taganemist ette võtta ?«
Nii inglid vastamisi küsivad.
»Mis mina teen, on teie eest nüüd peidus,
ses peitub sõja kunsti vana leidus.«
Nii räägib juht. »Teil mõtted mõrudad.
Kuid nüüdne häbitee on vaeva tasuks
ja lähineva suure võidu kasuks.«

»Ei tohi enam taganeda sammu!« —
Nii hüüab tulles keerub Kaabriel, —
»ei hinnata või vaenlaste suurt rammu,
ju varsti lõpp on nende võimusel.
Et taganemiskäsu juht kord andis,
see meile kõikidele kasu kandis
ja oli seekord hädatarvilik.
Nüüd Looja meie seisukorda vaatab
ja meile imevõimsa relva saadab,
mis viskab vastase, kus piin on pikk.«
Nii öeldes Miikaelile ta annab
seal midagi, mis kuuli kuju kannab.
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Kus hirmus välgutuli vaenlast tabab.
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»Nüüd julgelt oma juhi järgi minge!
Nii käseb Looja. Tormake kui tuul!
Kui vaenlased ju teevad ümber ringe,
siis viska maha, Miikael, see kuul.
Mind saatis Looja seda sulle tooma,
teid julgustama, tuju uueks looma.«
Nii lõpetab siin jutu Kaabriel.
See tõstab terve taevaleeri tuju
ja liikumine võtab teise kuju,
mis arusaadav on ka vastastel,
kus tormijooksuks puhutakse sarve,
mis elustab kõik saadanate parve.
Kui oleks voli antud liiva mäele
laviini kombel orgu langeda,
nii tormab peale Miikaeli väele
nüüd Lutsifer seal oma hulgaga.
Veel ainult mõni samm on nende vahel,
siis kõlisevad mõõgad nagu ahel,
mis ingli hulka kohutama peab.
Kuid see seal sammu tagasi ei astu,
läeb müürina nüüd saadanaile vastu;
ta Looja annis imejõudu teab,
mis Miikael veel seni ära peitnud;
nüüd on ta selle vastasleeri heitnud,

kus hirmus välgutuli vaenlast tabab,
kel alles võiduhõise oli suus.
Ta Lutsiferigi seal jalust rabab, —
pea hoobist tuleb talle uimastus.
Veel kajab ikka äike, mürin kauge,
kuid võidetu ei liiguta seal lauge,
4
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kõik terve vastasleer on maas kui loog.
Nüüd ingli vägi tänab oma Loojat
kui raskel tunnil ainsat abitoojat
ja kõiki täidab joovastuse hoog,
kust Loojale suur kiidulaul nüüd kajab,
et ta kord rahu jälle taeva rajab.
Kuid nad ei tohi kaua aega viita,
pea möödub vastastel vast uimastus.
Küll pärast aega Loojat see eest kiita,
nüüd algab hoopis teine tegevus.
Kõik vägi saadanate leeri tõttab,
sealt sarved, pasunad ja mõõgad võtab,
mis tegi julgeks uhke vaenlase.
Seal kõige enne Lutsifer nüüd ärkab
ja vaatab ringi, oma saatust märkab,
on siiski alles maas pooluimane.
Ta vihas väänleb, susiseb kui madu
ja neab siis taevast, soovib talle kadu.

Nüüd löödud väe ja võiduvälja laia
kõik ingli hulgad kohe piiravad
ja teevad ümber nagu elus-aia,
et põgeneda ei saaks ärkajad,
kes tõustes taaruvad nii nõrgalt jalgel
kui joobnud käigul, — kahvatanud palgel —
kord tõusevad, siis jälle langevad.
Et nende juht on ahelasse neetud,
kui vang, ja Miikaeli ette veetud,
ei suuda näha ehmund saadanad.
Nüüd algab vali ulumine, kisa,
et võidetud on nende vürst ja isa.
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»Et sina oled minust võitu saanud,
ei ole väärt siin nõnda hõisata.
Sa oled selle minult varastanud,
mis kroonitud on suure häbiga.
Su vägi põgenes kui pilve vari,
läks laiali kui karjaseta kari,
kui oli tarvis ausalt võidelda.
Kas sina hirmsa relva teha suutsid?
Ei 1 Ennast viletsamaks sandiks muutsid
ja läksid Loojalt abi kerjama.
See pole võitjat iial ülendanud,
kes oma võidu magajalt on saanud.«
Nii räägib Lutsifer, näeb kurba vaatust
ja pilkab Miikaeli vihaga,
siis vannub Loojat, taevast, oma saatust,
ja äikest, mida pidi pelgama.
Näeb, kuidas võitja vägi leeri lõhub,
ta väge taeva väravasse rõhub,
kus keerubid ka teda ootavad,
kes temalt teevad lahti ahelpaela
ja raskeid hoope laovad talle kaela, —
ta taevast otse alla lükkavad,
kus tema keha nagu pakuks kangeb,
ta hirmsa kisaga sealt maha langeb.

Just sama saatus kõiki teisi ootab,
mis nende vürsti juba tabanud.
See pettunud, kes siin veel armu loodab,
palk ühesugune neil teenitud.
Ees kuulda vali kisa, hoobid rohked
ning taga kahetsus ja rasked ohked,

4*
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kõik hirmul oma nuhtlust ootavad.
Ei ole valjul kohtul enam vahet,
nüüd sajab taevast saadanaid kui rahet;
all kuulda kanget pikse mürinat
ja maru hirmsas vihas mässab, puhub,
ning pikse nool seal langejaid veel uhub.

Siis alles lõpeb taevas vali kohus,
kui mässajad kõik alla visatud,
kus uimastuses, raskes valus, ohus,
ju esimesed kaua vaevelnud.
Neil silmist kustund endne valgus särav
ja igaveseks lukus taeva värav,
et ükski sinna tagasi ei saa.
Nad mäletavad endseid rõõmulaule,
mis hüüdsid taeva kooris Looja aule;
need võivad nende hinge piinata.
Kuid Lutsiferi piinab ainus mure,
et veelgi ingel saadanais ei sure...
Ta mõttes mõlgub ala Eeva kuju,
mis nagu elab temas sügaval.
See teda lohutab ja tõstab tuju,
et ta nüüd ilmas selle ligidal,
kes taeva vastu kihutas ta sõtta.
Nüüd võib ta teda varsti kaissu võtta
ja maiset õnne vabalt nautida
siin, millest inglid taevas ilma jäeti
ja mille kõrval õndsuski on väeti,
mis segi igavuse piinaga.
»Kord selle rinnal, kes on Looja uhkus —
ta tööde kroon — mul leidub magus puhkus.
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Nii täide laeb mu igatsus ja iha,
ma jõuan varsti ju eesmärgile.
Peavalu teen ma Loojale ja viha,
kui enesele võidan Eeva südame.
Mu katekismuses see usk ju leidub,
et egoism ka armastuses peitub,
mis varjul tihti hella sõna all.
Nüüd pean end valmistama selle vastu,
et ainust vale sammu siin ei astu
ja alati see hüüe oleks kuuldaval:
Sa, Saadan, ole kaval tark ja vahva,
siis võidad Looja ja saad omaks rahva!«

4
Ei ole Lutsiferil sõjasarve —
tal taevas võeti pillid, pasunad —
et kutsuda võiks uimastatud parve
ja oma juurde hüüda ärkajad.
Ei kosta kaugele ta hääle kaja,
seepärast temal teisiti on vaja
neid kohe kutsuda ja koguda.
Ta vilistab nüüd järsku nõnda valjult,
et killud lahti pudenevad kaljult
ja lehed puudel löövad närtsima.
Et kõik nüüd unistusest üles ärkaks
ja oma valitseja kutset märkaks.

Nüüd tulevad kõik endsed julged tondid,
kes armetumaiks sandeks muutunud:
üks nikastanud ära põlve kondid
ja teisel murdunud on tiivaluud.
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Seal mõni saanud hoobist hullumeele
ja mõni kaotanud on kõnekeele,
ning mõnel põrunud on süda, maks.
On neid, kel silmad pöördud seljataha
ja mõni löödud hoopis jalust maha,
kes jälle jäänud lausa pimedaks.
Seal Lutsifer nüüd kohe abiks tõttab
ja arstimise oma hooleks võtab.

Ta tunneb nende vastu oma kohust:
nad tema käsul olid võitlemas.
Ta kõiki päästab ära hädaohust,
mis alla kukkumine valmistas.
Et taeva laul neil hingedes ei kajaks,
siin püüab neile olla lohutajaks,
kus endne põli hoopis ununeks.
Sest mõned kahetsevad taga taevast
ja teised nagu taga aetud vaevast,
kes põrgu hirmust läinud segaseks.
Et vaigistada mitme kurba nuttu,
seks algab säärast sõbralikku juttu:

»Ma lubasin kord uue riigi luua,
kus lipukirjaks seisab vabadus,
ja seadusesse uued vormid tuua,
mis taevas põlgas Looja valitsus.
Ma oma antud sõna ausalt täidan
ja teile kõikidele varsti näitan,
et ma ei olnud mitte valelik
nii nagu Looja, kes mind taevas pettis,
kui olin võidetud ja seotud ketis,
ning tema oli salakohtunik . . .
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Seal lubati siis põrgu meie kasuks,
et meie jäädav riik kord sinna asuks.

Nüüd olen terve ilma läbi käinud,
kõik koopad, kaljulõhed uurinud,
kuid põrgut pole kusagil ma näinud,
mis meie tarvis olla määratud,
kus põli olevat nii hirmus kole.
Kus on see all, ma nõnda tark ei ole . . .
Mis ühel all, see teisel üleval!
Maakera ilmaruumis rändab, keerleb,
ja oma määratumad teedel veerleb, —
nii põrgu aset pole kuski all.
Seks Loojagi vist pole kohta leidnud
ning selle ehituse kavast heitnud . . .

Mul oli mõte taevas mõõta pooleks:
see jäägu hoopis Looja orjele . . .
Sest terve koguilm jääb meie hooleks,
siin oma suure riigi rajame,
kus alamate arv kord lugematu.
Kui valitsema paneme siin patu,
siis meie hulgad aina suurduvad.
Sest riigi tugevus on laiad rajad,
suur alamate arv ja uhked majad,
mis teevad ükskord meie alamad,
kes tihti teiste vaevast lossid loovad
ning nõrgemate verd ja higi joovad.
Kuni on rajamata riigi alus,
pealinna ase valimata veel,
meil taeva viha kannatada valus,
sest muutunud ei ole Looja meel.
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Meid oma Pikkeriga taga ajab,
et kõuemürin ilma kaartest kajab;
välk on kui piits meil ala kaela peal.
Seepärast põgenegem põrmu põue,
kui välgutuli täidab ilma õue
ja ähvardavalt kõlab pikse hääl.
Nii tehke! Vaatama mul tarvis minna
head kohta, kuhu teeme pealinna.

Sul, Belsebuul, on olnud suurim teadus,
sa oled kõigist teistest osavam,
sea kokku uue riigi põhiseadus,
mis meile kõigile on tulusam
kui see, mis praegu maksab kogu taevas,
mis meid seal nõnda tülitas ja vaevas,
et nõudma hakkasime paremat.
Need vead sealt püüa hoolsalt kõrvaldada,
et astume ju alul õiget rada
ja riigis poleks kuulda nurinat,
mis valitsejaid õige tihti vaevab
ja riikidele salahauda kaevab.«
»Mu kõrge vürst, see on suur ülesanne,
ma kardan, see käib üle minu jõu,
mu peale langeb tuleviku vanne,
kui korda ei läe tähtis töö ja nõu.
Sa olid seal, kus Looja taevad rajas,
ja nägid kõik, mis tarvis riigimajas
ning ette nähtud põhiseaduses.
Sa oskad seda paremini teha
ja üles seada suure riigi keha,
mil kestus oleks kõigis aegades.«
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Nii Belsebuul end püüab vabandada,
et suurest kohustusest lahti saada.

»Vist üksikul on selleks jõudu vähe,«
nii arvab rühma pealik Larion.
»Suur töö ei ühe hoolel hästi lähe,
seks tarvis valida meil komisjon.«
»Mis korraks juba komisjoni antud,
on sama hea kui oleks hauda kantud.«
Nii sõnab Lutsifer, siis lisab ta:
»Kui komisjoni kaudu ilma luua
kord oleks tahtnud Looja, ette tuua
mis näete siin, ilm oleks loomata.
Kui Belsebuul kord tööga valmis jõuab,
siis, teadagi, see arvustamist nõuab.
Ei ole suuri plaane, tähtsaid mõtteid,
mis mõelnud oleks taevas komisjon,
reformisid ja suuri ettevõtteid
kõik üksik aju algatanud on.
Seepärast mina ühe hooleks anda
võin tähtsa töö, et ainult ühe kanda
võiks jääda kõiges suurim vastutus.
Ja on seal vastuvõtmatumat leida,
see võidakse sealt hoopis välja heita,
kui seda läbi vaatab valitsus.
Siin Belsebuul võib troostiks võtta seda,
et ükski algustöö ei ole vigadeta.«

Nüüd tuleb temale kui äkki meele,
et ta siin pole ajaveetmiseks.
Tal tarvis minna Paradiisi teele,
et Eevale nii varsti lähineks,
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kus algab tema riigi ajalugu
ja naise kaudu rahva tulev sugu
ta võimu aluseks saab sunnitud.
Nii ununeb tal taeva ilu, valgus,
suur revolutsioon ja sõja algus,
kõik hoobid, mis ta selga langenud.
Ta usub, kõik ta tahte, hinge keeva
võib varsti rahustada ilus Eeva.
Ta läheb, vaatab siia, vaatab sinna,
kust hõlpsam oleks aeda pääseda.
Mil kujul Eeva lähedale minna,
see sunnib teda hoolsalt mõtlema.
»Et tublit meest võib naine armastada,
siis tuleb mulgi käia sama rada,
noormeheks tubliks varsti moonduda.
Mis sest, et Saadan minu rinnas püsib ?
Kas naine palju mehe hingest küsib?
Ta lepib tihti väliskujuga ...
ei nõua ausust, elupuhtust, voorust,
vaid hindab ilu, tugevust ja noorust.

Et kolme esimest mul pole tuua, —
mis sellest, — need mind siin ei takista,
sest priskeks, tugevaks ja nooreks luua
võin ennast kohe sama korraga.
Ei muud ma esiotsa saada püüa,
kui ilus Aadama saan üle lüüa,
pool võitu on siis minul juba käes.
Siis valitud ja ilurikkad kõned
ning Õrnad, hellad, soojad sõnad mõned —
ja naise süda vang on armu väes.
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Need ongi millega mees tihti võidab,
et naine temaga või põrgu sõidab.
Käepigistus, õrn vaade, armu-vanne
viib naiselt mõistuse, tal nõrkeb ramm,
ja armu tundest sunnitud suuanne
ta langemise esimene samm . . .
Ka saadangi teeb kahetsedes kurja . . .
Ma kardan, vast mu kavatsus laeb nurja
just nagu kahju tunneksin ma siin,
et selle süüta, õrna olevuse
siin täna viin ma juba hukatusse;
sest nagu tunduks minu hinges piin . . .
Ei tohi siin see mõte teha vaeva,
ma tema vastu vahetasin taeva!«

Nii Paradiisi väravate ette
on mõeldes Lutsifer ju sammunud,
kus teda tabab üllatus ja pete, —
kõik on siin hoopis teiseks muudetud.
»Need väravad siin olid toona vabad,
nüüd neile ette seatud rasked tabad.
Ja Keerub seisab vahiks nende ees.
Just sama, kes mind peksis taevast maha,
on vahiks pandud lukus uste taha
kui tugevaim ja julgeim sõjamees.
Siin selgub minule, kõik on nüüd teada,
miks tulid vahid siia välja seada.

See kõik on tehtud minu vastu kaitseks, —
ei keegi teine siia lähine.
Et ma su malka jälle siin ei maitseks,
siis valin enesele teise tee.«
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Nii mõeldes lendab ta nüüd õhku üles
ja valge pilvekese õrnas süles
sealt sõuab Paradiisi kohale,
kus pilve õige suureks laiaks ajab
ja vihma tilkadena alla sajab;
jääb oksale kui kastepiisake.
Kõik’ seda Keerub väraval ei märka,
ka mingi kahtlus tema sees ei tärka.

Öövaikuses teeb Lutsifer mis suudab,
sest kallis aeg ei tohi kaduda.
Ta ennast kenaks, tubliks meheks muudab,
et Eeva silmas võidaks Aadama.
Kui mehe täius juba koidu ajal
ta seisab järve kaldal palmi najal
ja ootab nõnda Eeva tulemist,
kes igal hommikul seal peseb palgeid
ja kaela, käsi, rindu priskeid, valgeid,
ning vaatleb oma ilu imelist,
sest see on üle kõigist igaviisi,
mis Looja asetanud Paradiisi.

Ju kuuldub põõsastikus vaikne kahin,
ja vaikib hetkeks iga laulev lind, —
siis jala astumine, lille sahin . . .
Nüüd paisub Õnnes Lutsiferi rind
»Sealt tuleb see, kes inglitest on kenam,
see kujuks saanud sügav armastus:
võitluse Loojaga ta ära tasub,
ta vastu tühi kõik, mis taevas asub;
nüüd kaob mu hingest viimne kahetsus.
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Ta näeb seal äkki võõramehe kuju.
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Ei kohe ma ta meeleolu riku,
laen vaheks ajaks varju põõsastikku.«

Seal mõtleb: »Looja töödest, mis ma
[näinud,
ei meeldi palju asju minule.
Üksainus töö tal hästi korda läinud:
suurteos siin ometi on inimene.
Kuid sellegi ma täna ära rikun
ja kavalusega ta juure tikun,
et ta ei kõlba enam taevasse,
kus pidi täitma tühja taevavalla,
kust mind mu sõpradega löödi alla.
Nüüd saab tast lisa minu riigile.
Ma tean, et Eeva üksi kõnnib aias,
tean ka, et naine alati on maias.«

Nüüd ilmub Eeva, kellel näib hea tuju,
ja seisab kaldal nagu peegli ees.
Ta näeb seal äkki võõramehe kuju,
mis paistab tema oma kõrval vees.
Ta ehmub, järsku tahab põgeneda,
kuid noormees rahustab ja palub teda,
et ta veel pisut aega viibiks siin.
»Miks olen liiaks õnnetu siin ilmas
ja nõnda kole sinu armsas silmas,
et sina põgened? Kui hirmus piin!«
Nii algab Lutsifer seal kurvalt juttu
ja teeb, nagu hoiaks tagasi ta nuttu.
»Kui imeõrn on sinu ilus keha,
ei ole säärast terves looduses!
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Su palgel punab koit ja helgib eha
ning tähed säravad su silmades.
Su ilu ees ka inglid kummardaksid,
kui sellest ühe osa omaks saaksid,
mis peitub sinu rinnas, südames.
Su kõrval iga taevaline väeti, —
kes armutundest luues ilma jäeti, —
ja tuim on inimlikus tundmuses.
Ei selle hingetunded kustu, väsi,
kes tohib suudelda su valgeid käsi.«

Poolusaldavalt Eeva noormeest vaatab,
kes nõnda armsalt oskab kõnelda,
siis lahke pilgu tema poole saadab
ja hakkab häbelikult rääkima:
»Su nägu nõnda hirmus ju ei ole,
ei sinu kuju paistagi nii kole . . .
Üks asi mulle on nüüd mõistmata.
Nii räägib Aadam, et on Looja loonud
meid ainult kaks ja Paradiisi toonud.
Kust tulid sina siia korraga?
Et sinu olemist nii Aadam salgab,
sest mulle otse kartus, kahtlus algab.«

»See on ju lausa pettus, selge vale,
et loodi ilmasse teid ainult kaks.
Su elu oleks ühe kõrval hale;
sind loodi tugevama valijaks . . .
Ma olen kolmas. Arvata mind luba:
võib olla saad sa näha homme juba
siin peale minu veelgi mõnda teist.
Kes kahest räägib see on lausa rumal,
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ses valetavad Aadam kui ka Jumal.
Siin arusaada ma ei suuda neist!
Et sa mind kohtasid, see endas peida,
siis võid sest tulevikus tulu leida.
Ma palun, püüa mulle andeks anda,
kui tülitajaks olin sinule
ja julgen uue palve ette kanda,
et teineteist siin homme kohtame.
Veel tahaks vaadata kord sinu silma,
kus minu hing kui taeva õndsust joob.
Sa tule sala, siis kui Aadam magab,
kes sinuga nii vähe tundeid jagab,
mis sulle elus pika piina loob.
Ma tahaks sulle palju avaldada,
et võiksid täitsa Õnnelikuks saada.«

Mis tõi see tund? Kas rõõmsa südamega
sealt lahkub Lutsifer, kes seda teab?
Võib arvata, et sala enesega
nüüd Eeva kaua rasket võitlust peab.
Ta Aadam süvenenud aiatöösse,
kõik päeva väsimused matab öösse
ning tahab õige palju magada.
Kuid teine seal nii armsalt juttu ajas,
ta hääl nii mahedalt ja hellalt kajas
kui mängiks keegi õrnalt kandlega.
Kui ma veel teda ainsa korra näeksin,
siis vagusaks ja rahulikuks jääksin.
Nii mõtleb Eeva. Alles kesköötunnil
jääb natukeseks telki magama.
5

65

Sealt varahommikul kui salasunnil
nüüd järve äärde kiirelt ruttab ta,
kus Lutsifer ju põnevuses ootab,
kes oma mängu lõppu näha loodab,
et jõuda igatsetud sihile.
Ta viisakus on täna ülirohke
ja sõna sekka segab vaikse ohke
ning silmis sära, lõõmav tuluke,
mis suudab Eeva rinna kütta kuumaks
ja teda teha nagu võimetumaks.
Ta vähe vastu seista siin veel jõuab
nii armsa kavaleri soovile,
kes järeljätmata seal palub, nõuab,
talt armu märgiks ainsa suudluse.
Siis pärast teha jalutuse käike,
seal, kus ei kõrveta neid palav päike,
ja puude vilu-vari kosutab.
»Ju varsti jõuab kätte varalõuna,
siis võime puudest võtta mõne õuna,
et tuntav isu vaigistatud saab.
Siin olen tihti jalutamas käinud,
tean vilja, mida sina pole näinud.

»See olgu siin nüüd minu suurim mure,«
nii räägib Lutsifer siis Eevale,
»et sind viin selle kalli vilja juure.
Puu pole kaugel, siit läeb otse tee.«
Nad lähvad, käivad läbi risti-põiki
nüüd aia, maitsevad seal Õunu kõiki,
mis aga iial armsad silmale.
Seal Lutsifer kõik vilja laita püüab,
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kuid ühte puud nüüd nähes rõõmsalt hüüab:
»Siin on see otsitav! Just see, just see!
See puu on Paradiisi ilu, uhkus,
sest sööme, siin meil leidub paras puhkus!«

»Sa ära selleks sundida mind püüa,
see oleks mulle suureks häbitööks.
Mind taeva välk võib kohe surnuks lüüa,
kui ma siit ainsa õuna ära sööks.
,Kõik teie õnn läeb igavesti nurja,
kui sööte puust, mis näitab head ja kurja,
ja päeva pealt siis peate surema!‘
Nii rääkis Looja, kelle võim on vägev,
ja kelle silm on kõiges ilmas nägev.
Kuis võiksin olla sõnakuulmata!
Kõik seda Aadam tuletab mu meele,
et ma ei kalduks mitte eksiteele.«

»Ma olen kurb, kuis haiget teeb see mulle,
et sinu mõistus nõnda väikene!
Kõik seda valetanud Looja sulle,
ja Aadam laulab talle järele . . .
Ka iga loomgi ilmas headust maitseb
ja tunneb kurja, selle eest end kaitseb ...
Miks seda ei või tunda inime?
See vili siin sind suudab targaks teha,
et sama ilus on su hing kui keha;
tark vahet teeb nii hea kui kurjale.
Kui sinus ilu, tarkus ühinevad,
siis sinust otse jumalanna teevad.
Siis kuulma tulevad su tarka kõnet
kord tulevikus vürstid, kuningad.
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Su ilust nõnda joovastatud mõned,
et põrmus sinu jalgel roomavad.
Et süües siit sa silmapilgul sured,
on eksimõte; oma ebamured,
need heida kohe hoopis kõrvale!
Ma olen söönud siit, võin veelgi süüa,
kuid välk ei mõtlegi mind surnuks lüüa,
ei puutu ta ka iial sinusse.
Kui maitsed sa siit ainus kordki vilja,
ei närtsi sinu ilu vara, hilja.«

»Miks aga Looja nõnda kalli anni
siin meile ära keelas karedalt
ja valju ähvarduse juure pani?«
Nii küsib Eeva oma juhtijalt.
»Ei vägevad maailmas tarkust salli,
see hävitab neil kauni põlve kalli;
nad oma nõusse saanud Jumala . . .
Kes aga elus tarkust taga nõuab,
see jumaluse lähedale jõuab,
mis vägevad ei taha sallida.
Neil tarvis inimene hoida rumal
ja õige kurjaks teha taevas Jumal.
Et minu õnn su lahkes tujus peitub,
ei sunni ma sind õuna maitsema.
Ju sellest osakene mõnu leidub,
kui puu all võime seltsis istuda.
Siin koondub terve Paradiisi ilu,
sest sellel puul on kosutavam vilu
kui seda jagab keegi teine puu.
Sul meeles surm, mis tundub hirmus, kole,
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kuid meie kumbki teda näinud pole,
nii on ta kartus meile mõttetu.«
Nii arvab Lutsifer, et viimne väide
ta salasoovid hõlpsasti viib täide.

Ju istuvad nad puu all kahekesi,
kus on nii lahe, armas, tundub hea.
Seal voolab Lutsiferil jutt kui vesi . . .
Ju Eeva õla puudutab ta pea.
Ta sosistab : »Mu kallim, vaata üles,
kus rikkalikult ripub lehte süles
see kallis vili, tarkus õnnele!
Ta on kristall, ta seeme paistab läbi,
siin teeksime vist Loojale suurt häbi,
kui tema ande ära põlgame.
Mul kahju, et sa tarkust siit ei püüa!
Su nähes tahan üksinda sest süüa.
Nii saan ma jällegi sest elumõnu
ja sellega siin näitan sinule,
kui tõsiselt pead võtma minu sõnu,
et minule surm midagi ei tee.«
Nii räägib Lutsifer. Nüüd Eeva minna
siit tahab. Magus lõhn ta ninna
siin tungib õunast, et ta seisma jääb.
Sest mahlakas näib talle vilja sisu,
tal tõuseb kohe taltsimatu isu,
kui teise ahnet õuna söömist näeb.
Nii valmib Eevas vili Saadanale,
kes astub siiski kurvalt vastu talle.

»Sa tahad minna, kallim, jää veel siia!«
Nii hüüab Lutsifer nüüd paludes.
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»Nii kallist hinge hukatusse viia
ei ole julgust minu südames!
Su hinge Õhk teeb minu hinge kuumaks,
su armastus on mulle elutuumaks;
kooskõla asub meie tundmustes.
Mu õnn on täielik kui tunned sina,
mis siit ju süües ammu tunnen mina
ja elan nagu jumal õndsuses.
Mu silmad ainult kurba elus näeksid,
kui sina sellest Õnnest ilma jääksid!«
Nüüd Eeva ihaldavalt üles vaatab, —
on vilja ilust pilgul pimestud, —
siis pilgu Lutsiferi poole saadab,
käed õuna võtteks on tal sirgunud .. .
Sest ära süües esimese pala
õrn värin käib ta rinnust läbi sala;
õun muutub temas ema südameks .. .
Ta märkab kohe rinnus tunde paisu
ja iha langemiseks mehe kaissu,
kes teda Õnnelikuks emaks teeks.
Ja Lutsifer on rõõmus, et nüüd läinud
tal korda töö, kus palju vaeva näinud.

Ta hellalt Eeva oma kaenla võtab,
ja armsalt piha ümber paneb käe.
Nii seltsis paksu põõsastikku tõttab,
kus keegi neid ei kuule ega näe.
Seal täitub Eeva esimene iha
ja kurjal Looja vastu vaibub viha,
sest täidetud on kättemaksmine . . .
Maailmale see siiski tundub valus,
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siin vennatapjale on pandud alus;
patt pääseb naise kaudu ilmasse.
Siin koondub õnne, armu, valusegu,
seepärast on ka magus patu tegu . . .

5

Nüüd maitsnud Eeva juba elumõnu . . .
Ta sellesse kui unes juhitud.
Veel kuuleks ta neid meelitavaid sõnu,
kuid Lutsifer on hoopis kadunud.
Seal tuleb talle järsku Aadam meele,
ta tahab minna telgi poole teele,
kust häbitundmus hoiab tagasi.
Nii langeb ära tema rõõmus tuju,
ju muutunud ta endne uhke kuju;
nüüd tunneb ennast ihualasti.
Ta hüüab sõpra, et võiks põgeneda,
kust Aadam iialgi ei leiaks teda.
Kuid sõbrale ei ole teda vaja,
ta ülesanne on ju täidetud.
Siin kuuleb Eeva oma häälekaja,
mis nagu kulli huikeks muutunud.
Ka linnu laulu ilu ta ei kuule, —
kui unes lähineb ta keeldud puule,
kust murrab maha oksa ilusa,
mis vilja täis kui pärlirida läigil.
Ta seda ees nüüd hoiab kurval käigil,
et seega oma häbi varjata.
Ta palgel pole enam noorusjume,
tal süda raske, hing on kurb ja tume.
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Nii astub aralt oma telgi ligi,
kust sala ära lahkus viimati.
Ta palgelt tilgub alla hirmu-higi
ja pisar langeb põrmu vagusi.
See oli esimene naise silmast,
mis paisus tema pimest hingeilmast,
kui nähtav kauge kahetsuse hääl.
See kurba südant armutumalt lõhub
ja igal hetkel rinda raskelt rõhub,
on murekoormana ta hinge peal.
Ta valu-nuttu vaigistada püüab
ja ahastades Aadamale hüüab:

»Ma olen teeninud su õiget viha
ja Looja vastu raskelt eksinud!
Mind võitis silma-himu, kange iha,
sõin vilja sellest puust, mis keelatud.
Ma pole väärt, et seista sinu palgel,
ei palves põlvitada siin su jalgel,
mind tõuka igavesti enesest!
Ma tahan põgeneda kaugusesse
ja ennast peita kalju koobastesse
ning oma hinge toita valudest!
Mu läheduses võid ehk vahest sina
niisama langeda kui praegu mina.«

»Oo, Eeva! Õnnepõlve siin ja taeva
sa võisid seega minult röövida
ja meile valmistada piina, vaeva !«
Nii kaebab Aadam ahastusega.
»Oo, õnnetu, kes Looja teedelt väärab,
ta sulle karistuseks surma määrab;
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ma tahan ühes surra sinuga !
Mu armastus su vastu kustumatu,
ma sinu pärast teen siin sama patu,
siis ühtlane meil nuhtlus oodata.
Ma söön siit õuna, selleks tõid nad siia,
et nendega mind ühes surma viia!«

Nüüd Eeva nagu unest üles ärkab
ja tunneb oksa ärakeeldud puust,
siis Aadama suurt ohvrimeelsust märkab
ja tema kustumatut armastust.
See vaevab teda unes, kui ta magab
või Aadamaga valearmu jagab,
või jälle aias töötab, jalutab.
Kuid Aadam temast eemale ei astu,
vaid valmistab end raske tunni vastu,
mil Looja hirmus viha ilmsiks saab,
mis põletab, kui nende peale vaatab,
neid Paradiisist surmariiki saadab.
Ei hooli Eeva enam armuihast,
mis õuna süües ärkas Aadamas,
ei tunne hirmu Looja kangest vihast,
sest tema hinge nagu pigistas
see teadmine, et enne tundmatule
ta naine olla võis, kui Aadamale,
nüüd närib tema südames kui uss.
Kui seda Aadamale tunnistada
ta julgeks, lohutust sest saada
võiks tema hing, ja lõpeks kannatus.
Seepärast innuga ta surma ootab
ja sellest enesele pääsmist loodab.
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Nüüd küsib Aadam: »Vasta korraks mulle,
meil ärgu olgu mingit saladust!
Kas oli ainult maius sunniks sulle,
kui sõid sa Õuna ärakeeldud puust ?«
Seal vastab Eeva läbi häbinutu:
»Ma leidsin vale olevat su jutu,
et siin ei ole teisi elamas.
Siin kohtasin üht noormeest uhkes kujus,
kes keeldud puust sõi Õuna rõõmsas tujus
ja seega mind sealt sööma meelitas.«
»See oli Saadan !« Aadam kurvalt hüüab,
»kes kiusab Loojat ja meid võrku püüab.«
Ses nagu kasvavad neil vaevad, ohud,
ei hõiska iial enam Eeva keel.
Ei tule veelgi Looja mõistma kohut,
vaid karistab neid enne teisel teel.
Sest kohtu hirm ja kahetsuse tunne
viib tihti magades neil laugelt une
ja tundub raskem kohtuotsusest...
Siin viidi Eeva eksi pettusega,
kuid Aadam vabalt, täie teadmisega,
ei hoolinud ka Looja käskudest.
Ta piinas nagu merel tormis kiigub,
kuid Eeval süü nüüd südames ju liigub ...

Aeg möödub. Suure kohtupäeva algus
on märgata ju terves looduses.
Ju tumenemas hele päikse valgus,
välk, pikne mässamas on pilvedes.
Kõik laululinnud peitu põgenevad,
puu okstel lehed hirmul värisevad
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ja lõdisevad lilled õrnemad.
Hirm Aadama ja Eeva südamesse
nüüd tungib, pimedaisse põõsastesse
ka nemad ennast ära peidavad.
»Kus oled, Aadam?!« Looja valjult hõikab,
mis Aadamast kui nuga läbi lõikab.

Ta tuleb siis ja vaevalt jalgel püsib.
»Ma kartsin sind, et olen alasti.«
Seal Looja temalt ähvardades küsib:
»Kes ütles sulle, et on asi nii ?
Miks sa ei võtnud kuulda minu keeldu,
ei taltsutanud oma ahnet neeldu
ja ärakeeldud puust siin vilja sõid ?«
»Mu meel ei olnud sellel tunnil kaine,
mind selleks meelitas see ilus naine,
see, kelle mulle seltsiliseks lõid.«
Nii püüab Aadam Loojalt armu saada,
süü üksi naise selga veeretada.

»Sa süüdistad mind, et lõin sulle naise
su oma soovil sinu sarnase,
et lõbusaks teeks sinu elu maise
jääks armsaks abiliseks sinule.
Ja sinu lõin ma tugevaks ja kangeks,
kes igas tormi hoos ei kõiguks, langeks,
võiks toeks ja juhiks olla naisele.
Kas teenisid sa sellega aupärgi,
et pimesilmi jooksid naise järgi?
Su süü mu silmas mitmesugune.
Neist minule sa pead nüüd aru andma
ja raskeid karistusi elus kandma.
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Sa pealegi ei täitnud jälle seda,
mis rääkisin ma toona sinuga.
Ma andsin teile käsu paljuneda
ja täita inimestega kõik maa.
Sa selles pole täitnud oma kohust,
nüüd leiad enda hirmsast hädaohust,
et naine valis meheks Saadana.
Sa truu ei olnud seega Jumalale,
vaid andsid Eeva pruudiks Saadanale,
kes päris sinu osa parema . . .
Seepärast ära naisele süüd anna,
vaid temaga ta häbi ühes kanna 1

Su tõukan ühes Eevaga siit välja,
kust senini nii kallist toitu said.
Sa tööga kustutad nüüd oma nälja,
kui harid põldu, kitkud ohakaid.
Su palgeid katku ala vaevahigi,
ei tohi enam tulla sa mu ligi,
mis sulle oli seni lubatud.
Maa olgu ära neetud sinu pärast
ja jäägu kehvaks sellest ilusärast,
mis minu käsi sinna külvanud.
Sa elu kaitsed oma vahvusega,
sul ala võidelda metsloomadega.
Sa oled põrm, ja mis on selle jagu,
see langeb põrmuks jälle viimati,
kuid hingeliselt oled minu nägu,
mis enesesse nõuan tagasi.
Kõik valud, rõõmud, kui ka vaev ja häbi,
kust sinul tuleb elus käia läbi,
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on tuli, mis su hinge puhastab,
et kõlbab elu taltsimata tujul
maailma elustama teisel kujul, —
nii jälle ükskord minu juure saab . . .
kus on ta puhas, püha, surematu,
ei tunne enam ilmas tehtud pattu . . .
Nüüd tule siia, sina langend naine,
ma teen ka sinu kohta otsuse,
sa õnnetu ja endsest ilust vaene!«
Nii hüüab Looja valjult Eevale.
»Sa vägev Looja, räägi põõsa läbi,
ma olen alasti ja tunnen häbi,
ei julge tulla sinu palgele.«
»Sa põõsaga siin tahad ennast katta!
Ei terved metsad sinu häbi mata,
et andsid ära hinge puhtuse.
Sa kohe põõsa varjust välja tule
ja minu karistavat otsust kuule 1
Suurt saladust sa oma hinges kannad,
mis avalikuks peab kord tulema;
sest seda, kellele sa elu annad,
pead sünnitama suure valuga.
Et jälgi jääks su langemise loole,
sa jätad selle valu naise soole
kui kurva mälestuse järele.
Kui ka su valul pole seekord määra,
kuid sinu iha siiski see ei väära;
sa armuma pead jälle mehesse.
Seks jäägu tunded sinu südamesse,
meest meelitavad pilgud silmadesse.«
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Nüüd katkestab seal Looja selle jutu
ja kutsub oma ette Saadana,
kes ilmub mehe kujul sinna ruttu
kui uhke kangelane kartmata.
»Sa hirmus revolutsiooni isa,
kes taevas algatasid mässu, kisa,
ja teenisid nii minu needmise.
Kui vandealune sa salaviisi
nüüd oled tunginud ka Paradiisi
ja eksitajaks saanud Eevale.
Et siin ja taevas rahu sa ei anna,
sind lasen igaveseks kinni panna!«

»Mul pole osa ingli ilusärast,
mul pole taevast, pole jumalat;
teen kurja ainult igavuse pärast.«
Nii algab Saadan nagu advokaat.
»Sa lõid kord inimesel vere keeva,
nii oli kerge eksitada Eeva
ja ennast peita tema ihusse.
Need inimesed olenevad sinust,
las teine osa oleneda minust;
neid viimaks jätkub mõlematele.
Kuid enne kui mind kinni viivad mõned, —
nii nõuab seadus, — kuula minu kõnet:
Et sinu nõu läeks rutemini täide,
seks tulin siia abiks sinule,
seepärast ülekohtune su väide,
et süüdlane on nõder inime.
Ma mäletan, kui taevas sinu juures
peainglina kord olin aus nii suures,
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mis nõu sa pidasid siis pojaga.
See oli siis kui puudus alles valgus
ja rajamata oli ilma algus,
ning mässas segadus all juhita.
Teil oli mõte inimene teha,
kel oleks sinust hing ja põrmust keha.

See sinu hinge kui ka põrmu segu
nii nõrgalt pidi kokku liituma,
et täielik tal poleks ükski tegu,
ta oleks sinu ori, teenija.
Kes siis vast paigaks saab su taeva valla,
kui langeb enne sinu viha alla,
kust sinu poeg ta ristis lunastab.
Kas mõeldi seda inimese kasuks?
Ei? Ainult lunastaja auks ja tasuks,
et ta nii sinu vääriliseks saaks.
Kes raskelt karistab kord kõiki nõrku,
kui lähevad nad kavatsetud võrku.
Sa kartsid ikkagi, et ta ei lange,
seks eksipuu siin panid kasvama
ja andsid oma valju käsu kange,
et ta ei tohi sesse puutuda.
Mispärast mõnda kõrvalisse urka
või kuhugile taha aia nurka
ei pannud sina teda kasvama?
Sa panid selle teades keset aeda,
et inime võiks teda ala kaeda,
kui tarvis telgist välja astuda.
Sa tahtsid, et läeks halvaks tema lugu
veel enne kui tal sünnib järelsugu.
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Eks ole Paradiisis palju vilja,
siin puid ei suuda ära lugeda;
üks õitseb vara, teine hoopis hilja,
ja iga vili ise maitsega.
Üks kasvab kuumuses ja teine vilus,
kuid nende vili pole nõnda ilus
ja meelitav, kui ärakeeldud puus.
Kas oli see vast paljas juhtumine,
et selle vili iseäraline
ja nõnda maitsev inimese suus?
ei olegi vist arvamist siin kahte, —
see oli nõnda sinu kindel tahe.
Eks näinud kõige kurja algust taevad,
kus tõusis revolutsiooni algevool.
Seal võrsus viha, sõja hirmsad vaevad,
kus äraandmist, valet igalpool.
Miks seal sa vanglaid meie jaoks ei leidnud ?
meid oled vihas taevast maha heitnud
ja alla ilma iga kurjuse.
Ei olnud plaanita su ettevõte,
vist selle taga peitus salamõte,
et inime nii kaotaks õndsuse.
See on mu kaitsekõne, minu väide,
mind vabanda, kui tahte viisin täide.«

»Mu needmine su peal ju ammu lasub,«
nii hüüab Looja tõusva vihaga,
»see põli, mis sul algab, kätte tasub,
et julgesid mu vastu hakata!
Mu osavamad teenrid siia tulge
ja vangistage kohe Saadan julge,
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kes siin nüüd ümber hulgub üksinda 1
Ta taevas ajas ausa korra segi,
siin veelgi halvema töö ära tegi ;
mu lapsed pettis pattu langema!«
nii Looja hüüe kõrgusesse kajab,
mis taeva hulka alla kokku ajab.
»Seal oli õigustatud minu püüe.
Ma igal pool, kui liigun, kasu toon.
Eks olnud suurim vabaduse hüüe
kord taevas minu resolutsioon ?
Ma nõudsin : taeva värav olgu valla,
et inglid pääseksid sealt üles, alla,
mis neile oli valjult keelatud.
Mäss õpetas seal sind ja näitas viga,
et sinu seadus oli vali liiga;
nüüd on sealt inglid alla lennanud . . .
Ma uhkelt oma vaeva vilja vaatan,
et vaimud kõik on vabad,« hoopleb Saadan.

Nüüd seotakse ta kinni kätest, jalust,
ta võim ei hulga vastu ulatu.
Ei hoolita ta vastupanust, valust,
üks hulgale peab ikka alluma.
»HuIk ingleid sina oma võrku püüdsid
ja inimesed elust surma hüüdsid,
nüüd julged sellega veel hoobelda 1
Tea! Kellele sa rõhusid siin kanna,
see sinule ei iial rahu anna ;
su pea ta võtab ükskord rõhuda.
Kord sünnib naisest Päästja, Rahutooja ...«
Nii räägib Saadanale vägev Looja.
6
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See sõnum täidab terve taevavalia
ja sunnib inglihulgad hõiskama.
Suur vägev laul sealt kostub ilma alla
ja ärritab nüüd seotud Saadana,
kes oma seisukorda veel ei hinda,
ei suuda vaigistada vihas rinda,
vaid räägib naeratava pilkega:
»Su ähvardus teeb vähe tuska mulle,
tõtt tahan samas paigas öelda sulle,
mis kummalegi poleks soovida:
tea seda, et kord aeg maailmas algab,
mil naisesugu mõlemaid meid salgab.
Ta mõistus nagu teras kivi puurib
ja tungib elusaladustesse,
kõik kauged ilmakehad läbi uurib,
ta vaim ei väsi, ei jää rahule.
Ei hooli tema raskest tööst ei vaevast,
vaid otsib ala põrgut, otsib taevast,
kuid mõlemad tal jäävad leidmata.
Head nõu ma sulle annan, — nõnda teeme, —
et mõlemad maailma valitseme,
siis jääme igavesti püsima.
Kui ühineksid kurjus kui ka headus,
siis oleks elul kindlam põhiseadus.«
»Ei kauem sinu kõnet, sinu sõimu,
mu püha kõrv ei taha kuulata.
Nõrk peidab sõnadesse väikse võimu
ja sunnib ennast suureks pidama.
Nüüd Saadanale ahel ümber heitke,
ta suure kalju külge kinni köitke,
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et ta ei pääseks ilma piinama!
Nii kõiki karistan, kes kurja teevad,
ei salli siin ka Aadamat ja Eevat;
kõik kolm siit saadan välja korraga!
Veel inimesi vahest armsalt vaatan,
kuid vangiks igavesti jäägu Saadan!«

»Et sa mu igaveseks vangi võtad,
on minu meelest naljaheitmine, —
mind varsti ise vabastama tõttad.«
Nii räägib lõpuks Saadan Loojale.
»Kui alguses sa valmistasid taevad
ja piinasid sind sünnituse vaevad,
mis kippusid sul käima üle jõu,
siis tulid kaevates sa minu juure,
et kergitaksin sinu vaeva suure
ja sulle annaksin nii tarka nõu.
Ei kõlba ma nüüd olla sinu lähem,
mu mõistus pole siiski endsest vähem.
Nõu vabalt mehelt küsima sa tuled, —
ma usun, — vangi seks ei tarvita —
kui tulevikus mõnest mehest kuuled,
et ta ei riku ennast patuga.
Mind süüdistad, et Eeva viisin pattu,
kuid Saadanagi meelest lubamatu
on see, kui sina saadad kiusama
mind ükskord meest, kes näinud palju vaeva
nii vagalt elades, et kõlbaks taeva
ja ühinema jälle sinuga.
Nii on ka seegi sinu väide vale
ja lubadus, mis andsid Aadamale . . .
6*
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Et mina võisin Eeva eksitada,
on Saadanale veelgi kohane,
kuid sina kõnnid ükskord sama rada
ja armud lõpuks juudi naisesse,
kes toovat sinule siis ainsa poja
ning vaevatuile suure Rahutooja;
see teade pani inglid hõiskama.
Üks poeg sul oli taevas toona juba,
kes lunastuse tööks sai sinult luba . . .
Kuis võib see üks veel teistkord sündida?
See küsimus teeb viimaks tuska palju
ja tõstab üles arvustuse valju.

Ehk ma küll Saadan, teenin valet,
tõtt suudan sinult siiski uskuda.
Vast viimast korda näen su püha palet, —
üks asi jääb siis mulle mõistmata.
Et sa kord oma poja sisse lähed,
poeg sinusse, mul selleks arud vähed
kõik seda mõista, mis su kavades.
Kes valitseb siis taeva valla suure,
kui tuled inim-maskis rahva juure,
kus jumalaid kaks ühe naha sees?
Kas Miikael? Sa hoolsalt ette vaata,
ta võib sind jäädavalt sealt alla saata!«
»Vist ahelatest sulle veel on vähe, —
su kihvtist keelt nad vagusaks ei tee. —
Siin lisaks sarved kasvagu su pähe
ja kogu sinu pooldajatele!
Neid sina enam varjata ei suuda
ka siis, kui tahaksid end ingliks muuta
84

Veel aiast välja jõudes seisma jäävad.
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ja pääseksid veel ilma rändama.
Kes minu saladusi naeruks panna
siin võib, ma andeks sellele ei anna,
vaid tasun mitme võrra korraga.
Nüüd minge! Ma ei kuula vangi juttu,
ei hinda Aadama ja Eeva nuttu.«
Veel aiast välja jõudes seisma jäävad
nii Aadam kui ka Eeva nutuga
ja valupisarate läbi näevad,
et keerub keerab lukku värava . . .
Ja kuidas inglid lahkuvad sealt ära
ning viivad Saadanat, kes teeb suurt kära,
kui kõnnib ahelate kõlinal.
Paks udupilv kõik oma alla matab
ja aegamisi Paradiisi katab,
kuid tulekiri hiilgab väraval:
»Ei iial need siit enam sisse astu,
kes hakanud on oma Looja vastu.«
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Teine osa.
i
Kui oleks pimedusest valgusele
nüüd jõudnud esimene inimpaar,
kõik ümbrus võõras, päikse paiste hele,
ja tundmatu on iga ilma-kaar.
Siin puudub Paradiisi puude vilu
ja vilja küllus, sealne lilleilu, —
liig lage, õudne tundub neile ruum.
Ja raskes karvadega nahkses kattes
nad higistavad otse hinge mattes,
kui kõrvetab neid kõrgelt päike kuum.
Kuid häda-oht ei peitu üksi õhus,
ka nälja näpistuses, mis neil kõhus.
Nad poevad puude, põõsastiku varju,
et õhtut oodata, mil vilub õhk,
ja korjavad sealt rohujuuri, marju,
et kaoks neil seega korraks nälja rõhk.
Kuid suuremaks tund-tunnilt tõuseb kuumus,
ju pruuniks kõrbemas must muld ja huumus,
kõik loodus närtsib, nagu ilmuks taud.
Neid valdamas nüüd igavene vaikus,
ei ole liikumist, ei elu metsapaigus,
kõik ümbrus on kui sügav surnuhaud.
Näib nii, neid Looja hoopis jätnud maha,
neist midagi ei enam teada taha.
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Nii seisavad nad märjad, külmas, näljas.
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Seal näha viimaks loodes pilve rünkad
kui ridastikku kangelaste väed,
siis nagu tunnil suurduvad need künkad,
on juba varsti võimsad ahelmäed.
Kõik rühivad nad ligi päikesele,
mis paistab veel kord tulikuum ja hele,
siis upub pilvesse kui põlev kuul.
Nüüd tõuseb torm, mis kõrget metsa tabab
ja noorte puude ladvad maani rabab,
ning ümberringi vihas vingub tuul,
mis nagu mardus kiunub, karjub, ulub,
ja inimeste kõrvad lukku sulub.
Siis voolab pilvist vihma kui ka rahet,
kõik maapind ujub lausa laiast veest,
ei ole tormihoogel seisu, vahet,
kõik purustab ja murrab maha eest.
Ka välgud vehklevad kui hirmsas vihas,
just nagu suures hävituse ihas,
kui valus vingerdajad tulimaod.
Ka äike kärgib, kõmiseb ja praksub,
maa pinda väristab ja kõrgel raksub
ning kaljudesse lõhub laiad vaod.
See igast ilmakaarest vastu kajab
ja inimpaari värisema ajab.

Ei anna neile varju puud nii suured,
neist läbi jookseb raske vihmahoog,
torm kisub mullast välja puude juured,
mets murdub maha nagu pilliroog.
Nii seisavad nad märjad, külmas, näljas,
kesk lagedikku, kaitseta nüüd väljas,
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ei leia pääsemiseks ühtki teed.
Ei kumbki teise lähidusest astu,
vaid toetuvad seal teineteise vastu,
kus jõena piiravad neid laiad veed.
Neis asub aim, et ala nõndaviisi
neil möödub elu pärast paradiisi.

Torm vaikib. Linnukeste keelepaelad
on lahti, rõõmus laul neil kõlab suus,
metsloomad sirutavad püsti kaelad
ja lehed jälle karged igas puus.
Seal karjub tiiger, jaaguar, hüääne,
lõukoera möire kostub idast lääne
ja metsas kajab sõnni vägev huik.
Jõukatsel plagisevad põdrul sarved
ja õhus keerlemas on kaarna-parved,
kus tiirlemas ka mõni üksik luik.
See on kui hõise, tormi järelkaja,
kui oleks kõigil rõõmustada vaja.
Et mitte kiskujate saagiks saada,
siis tuleb järsku mõte Aadamal,
et varjupaik tal tarvis valmistada
maapõues, kuival kohal, sügaval.
Ta kraabib mulda, teiba abil kaevab,
nii ennast juba mitu päeva vaevab,
siis alles näeb, et tema töö on väär . .
sest sinna paika, tema lähedusse
ja põrmu põue, alla sügavasse
kord oli teinud kodu isamäär.
Koer aga kaevas välja tema pere,
kõik murdis maha, valas nende vere.
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»Siin hirmsaid metsalisi hulgub väljas,
ja nende häälest väriseb mu rind.
Nad kaevavad mind välja saaginäljas,
sest nõrka kaitset nakub mullapind.«
Nii mõtleb Aadam, Eeva ühes võtab
ja otsimise reisule sealt tõttab,
et leiduks soodsam asumise koht.
Ent igas kohas ikka omad pahed:
liig külmad, niisked kaljulõhed, vahed,
ja igalpool on ise hädaoht,
kuid siiski kaitset peavad andma kaljud,
ehk olgugi nad niisked, külmad, valjud.
Nii, peale vaevalista reisu pikka
ja ära käidud väsitavat teed
nad leiavad kord koha kaljurikka,
mis kodupaigaks paistab kohane.
See neile olnud juhuline leidus,
et kitsa kaljulõhe lõpul peidus
suur koobas ootamatult avanes.
Nüüd kannavad nad sinna samblaid, põhku,
ja puhastavad läpastanud õhku, —
kord elanud on loomad selle sees.
Siin loodavad nad leida kaitset, rahu, —
ei suured kiskjad kaljuprakku mahu.
Siin kogub Aadam väljast puid ja pahnu,
mis praole päeval oleks paras uks,
kuid öösiks keerab ette kaljurahnu,
et koobas kindlasti saaks suletuks.
Ta seda tehes väsib, puhkust nõuab,
ju veereb päike, õhtu kätte jõuab,
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ning jõuab lõpule ta päeva töö.
Nüüd veelgi tundub koobas õudne, kole,
teist paika praegu paremat neil pole;
siin magavad nad esimese öö, —
kui Aadam viskleb, väänleb halvas tujus
ja Paradiis tal ilmub unekujus.

Ja hommikul, kui Eeva unest ärkab,
on Aadam uimane, et midagi ei tea,
siis nagu udus oma saatust märkab
ja tunneb raskelt valutamas pea.
Tal Eevat nähes tõuseb otse viha,
kui tärkaks temas kättemaksu iha,
et naine nurinata viibib siin.
»Sa lasid ennast eksiteele viia,
seepärast lükati meid aiast siia.
Kas sind ei vaevagi nüüd hingepiin ?«
Nii Aadam naiselt pahal meelel küsib
ja vastust ootes vaevalt jalgel püsib.
»Jah, mina lasin ennast eksitada,
sain aga selle läbi targemaks.
Nüüd oskan käia iseseisvat rada;
mind tahtis Looja jätta rumalaks.
Ta käskis täita maa, meid paljuneda . . .
Kui oleksime viimaks täitnud seda, —
kas oleks väike aed meid toitnud siis?
Kui oleks tema kõne õige, püha,
kas oleks eile kuuldud tormi müha;
ilm igas paigas oleks Paradiis!
Kuid siin on olnud ammu orud, künkad,
ja põlised need hirmsad kalju rünkad.
94

Kas arvad sa, et oleks olnud parem
meil kauem Paradiisis viibida?
sest niikuinii, kas hiljem või kas varem
sealt oleksime pidand lahkuma.
Ei olegi nii püha Looja pale
kui meile näib, seal peitub vaga vale
ja tõtt ei räägi ala tema keel.
Ta ähvardas meid kohe maha lüüa,
kui julgeme kord keeldud vilja süüa:
me sõime, elame ka praegu veel!
Nüüd maitseksime siingi elumõnu,
kui sa ei usuks kõiki tema sõnu.
Ka neid, mis rääkis tema sulle toona,
kuis mina olla raskelt eksinud.
See kuuldus mulle otse muinasloona,
kui oleksin ma mõne teise pruut . . .
Ma näen, et praegugi sa seda usud
ja oma hinge kahtlusega rusud
ning vaevavad sind salaraskused.
Kui sa ei suuda elada siin rahus,
siis võime sellest saadik olla lahus,
ja igaüks võib minna ise teed.
See maa, mis sinule siin toidust annab,
ma usun, minu osagi vist kannab.«
»Oo, Eeva! Eeva!« Aadam valjult karjub,
kui Eeva vaikib silmis läigib nutt.
»Kas minu mõte iial seega harjub,
mis mulle esitab su veider jutt?
Ma maksin selle eest liig kõrge hinna,
et sinu kõrval elust läbi minna,
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ja nüüd! Mis kuulen mina praegu nüüd!
Kui sa ehk saladusi rinnas peidad,
neid varja seal! Mis mulle ette heidad,
kõik kannatan, kuid hirmsad on need süüd,
mis sina Looja selga laod ja lasud
ja ikka eksi seisukohal asud.
Meid lahutas siis Saadan oma Loojast,
kui eksitas, see on ju meie palk,
et tõugati meid Paradiisist soojast
nüüd siia, kus on elu külm ja kalk.
Tal kade meel, et elame veel rahus,
ta rõõmustaks, kui rändaksime lahus,
ehk kui meid piinaks alaline riid.
Ei tema rõõmuks ma sind maha jäta,
ei lahku sinust, sind ei tõuka hätta,
ei lase ainsaks tunniks minna siit,
nüüd, kus sul tulemas on rasked ajad,
mil vahest kõige enam abi vajad.«
»Mu Aadam, sinu süda puhas, vaga,
just säärane kui ihkab naise hing!
Sa oled unine, veel pisut maga,
sind uimastanud niiske koopa ring.
Mu arvamisi kainelt mõista suudad
ning mõnes asjas oma mõtteid muudad,
et meile armsaks muutub elu, töö.
Töö olla meile patu palgaks pandud,
kuid suurem õnnistus just seega antud;
tööst väsinuile armsam aeg on öö. ..
Kui oleks tilkunud kord tööst mul higi,
ei oleks saadan pääsenud mu ligi.. .
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See meeldib mulle, et nüüd kindlalt säetud
on Paradiisi väravale lukk.
Kui oleks inimene aeda jäetud,
siis oleks Loojale ta mängunukk . . .
Siin võime mõelda, midagi uut luua,
nii loojaks saada, tähtsat ette tuua ;
seal mõtles ainult Looja meie eest.
Kui elu eest nüüd võitlusesse läeme,
ja armastuses ikka ühte jääme,
siis tungime kord üle tulest, veest
ning otsime, mis põrmu pinnal leidub,
maa põues sügavuses varjul peitub.«
Ei Aadam enam suuda koopas veeta,
läeb välja puhtamasse õhusse,
seal tahab Eeva mõtted ära see’da,
mis tunduvad liig võõrad temale.
»Kust päris Eeva selle teravmeele,
kes viis ta mõttelennu sinna teele,
kus kangeid aegu aimab tema vaim ?
Ei olnud meie aed, mis harisime, —
on päris tõsi, — olin nagu pime —
seal polnud oma mitte ainus taim.
Siin hoolas töö toob enesele kasu,
mis kogume, on oma vaeva tasu.
Et Eeva tööd nii suureks, kõrgeks kiidab,
see igatahes meile tulu toob,
meid ikka kindlamini kokku liidab
ja hinge uue Paradiisi loob.
Kust Looja meid ei enam välja aja,
ei vahele saa tulla eksitaja,
7
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kui ühendab meid elus kindel arm.
Töö kerge teha on meil ühes mõttes
ja edu igas meie ettevõttes,
ehk küll nüüd elu paistab kurb ja karm.«
Nii mõtleb Aadam, kuulab armsat laulu,
mis ööbik laulab keskel vaikset salu.

Ja Õnnelik on laulu lüües tema,
kui hüppab oksalt oksa toomepuus.
Ta tahab rõõmustada haudvat ema,
et teda piinama ei pääseks igavus,
kel pesa asub toomepõõsa vilus
kesk haljuses, nii vaikne, pehme, ilus,
mis loonud nende hool ja osavus.
Neid täidab ühine ja magus lootus,
et lõpeb varsti mõlemate ootus,
mil nähtavaks saab nende armastus,
mil ühiseks teeb nende vaeva, hoole,
et toitjaks olla oma järelsoole.
Ka seda Aadam näeb, kui hoolsalt kannab
seal toitu emale nüüd isalind
ja hellalt seda teise nokka annab,
kel süües varsti paisub pugu, rind.
Ka tema korjab mõned pähklad, õunad,
et Eeva valmistada võiks neist lõunat,
kes teda koju ootab ammu ju.
Puuviljale ta lisaks juuri kaevab,
seal juures teda süda sala vaevab,
et olnud ta nii tuim ja hooletu,
ei saanud aru Eeva hellast armust,
vaid tunda sai ta valjust, kalkust karmust.
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Sest saadik Aadama ja Eeva vahel
kui puhuks juba korraks soojem tuul,
mis koidab neid kui nägematu ahel,
kui võrsuks õied nende elupuul . . .
Sest loodetakse majja enam sooja,
kui Eeva ilmale toob priske poja,
kes omale saab varsti nimeks Kain.
Kuid Aadam jällegi ei maitse mõnu,
vaid sonib tihti endamisi sõnu:
»Kas aga mina seega isaks sain ?«
Nii uurib ikka Loojalt kuuldud uudist,
kes rääkis toona eksitajast pruudist.
Ei küsi Eeva, kas on isa õige,
ei hooli, mis nüüd vaevab tema meest,
sest laps on talle ilmas üle kõige,
tal tarvis hoolitseda selle eest.
Ta hoiab teda süles õrnusega
ning katab pesas pehmelt sammaldega
ja annab talle tihti hellalt suud,
ning kaitseb, et ei parm ei sääsk ei kihu,
ei haavaks tema lapse õrna ihu,
et teda siin ei muljuks hädad muud.
Nii kasvab Kain. Kui ta ju käia jõuab,
siis Eeva talle mehelt rohkem nõuab.
»Mu kallis Aadam, sina tead kui mahe
meil kõndida on päiksepaiste käes,
kus ala õhk täis lille lõhna, lahe,
kuid õudne Kaini elu kalju mäes.
Ei pimes koopas lehti, õisi aja
puu, selleks talle õhku valgust vaja,
7*
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ka seda nõuab Kaini keha, vaim.
Ta aga kasvama peab pimeduses,
all kalju koopas, suures viletsuses,
kui hooletusse jäetud kidur taim.
Et teda välja tuua, tarvis teha
meil talle riided, katta tema keha.«

»See on kõik väga õige, väga armas,«
nii vastab Aadam külma rahuga, —
»et katet nõuab väike lapsenarmas,
ma siiski teda aidata ei saa.«
»Saad väga hästi, kui sa aga tahad,
seks võid sa võtta looma seljast nahad,
mis meilgi kanda siin nii kasulik.
Kas mäletad, kuis Looja loomi tappis
ja meie heaks neid pärast nülgis, rappis,
kui vilunud ja osav lihunik.«
Nii räägib Eeva, Aadamat seks sunnib,
ei hooli sest, et mees siin vastu punnib.
»Ma muutma pean kord Eeva valju meele,
et ta ei kiusaks Loojat ega mind.
Me peame viimaks leidma ühiskeele,
lahkhelidest on vaevatud mu rind.
Mul töös on süvenenud juba teadus
ja tutvaks saanud võnkumise seadus,
mis Õpetanud õuna võttes oks . . .
Nüüd valmistan ma tubli ammu, noole,
mis lendab otse, tõuseb taeva poole,
see jahikäigul kaunist kasu tooks,
ma nooled juhin metsaliste rindu
ja taban Õhus lennust iga lindu.*
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Nii mõtleb Aadam, valmistab ka nooled,
teeb neile otsad kivikildadest
ja paneb ammu nööriks sooned, sooled,
mis võtab kinnipüütud looma seest.
Nii saab ta saagiks hundi nahad hallid,
veel väärtuslikumad ja uhked, kallid,
ja paneb pere kaunilt kattesse.
Kord leiab äsja sündind lamba talle,
tal seda tappa tundub kahju, hale,
viib elavalt ta seltsiks Kainile.
Nii tihti noori loomi koju kannab
ja omas koopas neile koha annab.

Neid Eeva talitades seal ei väsi,
peab neile hoolsalt toitu otsima, —
on rõõmus, kui koer lakub tema käsi
ja hüppab, mängib ühes Kainiga.
Kuid Aadam juba vara, enne koitu,
läeb jahile, et saada lihatoitu,
mis lisaks võtta võib juurviljale.
Sealt koju tulles väsimusest magab
ja pärast jõudu Eeva tööga jagab,
on toimetusel abiks temale.
Ta silmad koduloomast kasu näevad,
kui nõnda hästi edasi nad läevad.

Kord ometi ta tunneb hinges sooja
ja perekonna õnne täiesti,
kui Eeva ilmale toob teise poja
ja Kaini seltsiliseks Aabeli.
Ta on nüüd hoolas perekonna isa,
veel hoolikam, kui tuleb ikka lisa,
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nii tütreid kui ka poegi peresse.
Siin kasvavad nad ühes loomadega
kõik ühel meelel, rõõmsa südamega,
mis tundub loomulik ja kohane.
Kuid olud kaua nii ei olla lase,
ruum kitsaks jääb ju puudub mõnel ase.

Ei Aadamat või seegi kohutada,
tal midagi ei paista üle jõu . . ,
On ainult tarvis leida õige rada
ja õigel ajal õige abinõu.
Ta peksab koopa ümber püsti vaiad,
teeb laialdased koplid, suured aiad,
kus koduloomad võivad kosuda.
Seal tuhnib siga, oinas uhkelt sammub,
sõnn möirab, hüppab tall, lehm ammub,
kits ronib kaljudele mängima.
Koer magab rahulikult põõsa varjus
ja eemal huikab Aabel, rõõmus karjus.

Kain selle vastu ala tusatujus,
ei teda rõõmsad loomad rõõmusta.
Ta rändab metsas nagu kooljakujus,
on vastuolus iga asjaga.
Mis isa käsib, otse selle vastu
ta teeb, ei ema soovil sammu astu,
on riius õdede ja venniga.
Mis mõtleb ta või tahab ette võtta,
kas kõik siin jätta, kaugemale tõtta
ja hulkuda nii ilmas koduta.
Näib, nagu muljuks teda rasked mured,
või mõned salasepitsused suured.
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Kuid koobas veelgi kõigile öömajaks,
mis annab kaitset metsaliste eest.
Kui algab hommik, terve päeva ajaks
kõik pere tuleb välja selle seest.
Et vaeva ei teeks päikse kiirte helgid,
lööb Aadam üles paksud nahksed telgid,
kus mugav lebada ja puhata,
nii perekonna elu kosub, juurdub,
ja kari aasta-aastalt ikka suurdub,
mis kodu külge köidab Aadama.
Tal kustub jahi kirg ja lust ja iha,
sest karjamaal nüüd kasvab nahk ja liha.

2.
Ju möödunud on päevi, aastaid aegu,
kuid saadanate riik on loomata.
Ei keegi tea kus Lutsifer on praegu,
ei seda, et ta kinni vangina.
Ka Belsebuul ei lase teisi ligi, —
teeb põhiseadust, nii et palgel higi, —
et temaltki umbkaudseid teateid saaks.
Nii tõuseb nurin saadanate karjas
ja ilmub kahtlus, mis hulk endas varjas,
ei anta teateid, mis neid rahustaks.
Nii kauem asi enam siin ei lähe, —
tark mõte tärkab Larioni pähe:

»Meil tarvis asutada salaluure
ja välja saata vahvad saadanad,
kes käivad läbi terve ilma suure
ja Lutsiferi üles otsivad.
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Et ta võis vabatahtel maha jätta
meid siia, lükata nii suurde hätta,
ei suuda meie keegi uskuda.
Kas ehitab ta üksinda pealinna,
et meid kord üllatatult viia sinna,
või võitleb jälle Miikaeliga? —
Lendsalga tahan kohe kokku seada,
nõu annan Belsebuulile ka teada.«

See kohe oma tööst kui unest ärkab
on üllatatud Larioni kavadest.
Ta Lutsiferi puudumist nüüd märkab,
et juht ei hoolitse siin nende eest.
Ta mõne hetke mõeldes aega viidab,
siis räägib, kuuldud kava soodsaks kiidab,
teist teed ei ole enam valida.
»Et Deemonist meil julgemat ei ole,
seepärast pööra kohe tema poole
ja tule siia ühes temaga.
Ma asja tähtsuse ta pähe rusun, —
Ta vastu vist ei vaidle, seda usun.«
Nii räägib Belsebuul, ja varsti tuleb
ta juure Deemon Larioniga,
kes ülemuse kõnet hoolsalt kuuleb,
mis tuleb temal peale hakata.
»Et Lutsifer on ära, see sul teada,
sa võiksid vahvamatest kokku seada
väehulga, ühes minna sellega.
Ei ole tarvis tikkuda teil taeva,
see töö on asjata, ei tasu vaeva,
altilmast tuleb teda otsida.
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Sealt peate meile täpsaid teateid tooma,
kus viibib ta, mil tuleb riiki looma.
See, et ta ennast nõnda ära peidab,
toob alamate sekka nurinat
ja oma võimule nii varju heidab,
et paljud temast viimaks lahkuvad.«
Nii räägib Belsebuul, ja Deemonile
see ajab kohe meeled ärevile ;
ta selles oma võimu tõusu näeb.
Ta kogub varsti vahvamaid kolmsada
ja algab kohe uurimise rada,
kus teiste ülemaks ja juhiks jääb.
Nii rännatakse otse mägedesse,
et näha võiks sealt alla kaugusesse.
Et tähtsat ülesannet viia täide
ja kohti ei jääks silme vahele,
seks lennatakse üle Püreneede, —
nii otsesihis läänest idasse,
Mont Blanc’i ladval, mis on Alpi uhkus,
nüüd leidub luurajade paras puhkus,
mis vaatepunktiks kõlbab kõigiti.
Siin tõmbab Deemon sihid, luureliinid
ja käsib läbi käia Appeniinid,
ning silmas pidada ka Balkanit.
Euroopa nii nad varsti läbi käinud,
kuid Lutsiferi pole keegi näinud.

Ka Aafrika ja lõuna ilma kaared
on läbi käidud kui ka põhjamaa,
kõik meretagused ja kauged saared,
kuid otsimine hoopis asjata.
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Nüüd reis laeb üle Paradiisi aia,
ja silma puutub kõrge Himalaja,
kust otsast paistab kogu Aasia.
Ka seegi lend ei nende vaeva tasu,
ei anna veelgi loodetavat kasu, —
ja otsitav jääb ikka leidmata
See tusaseks teeb Deemonil nüüd meele,
ta avab pahal tujul kõneks keele:

»Mis juhtunud on meie ülemaga,
ses suurem saladus peab peituma . . .
Vast on ta leppinud ju Jumalaga
kui äraandja, vilets roomaja.
Teil võõrastav on vahest minu mõte,
ehk oli tal ju siis see kaval võte,
kui üksinda läks ilma hulkuma ...
Eks lõpe sõja järgi tihti vaenlus
ja alga vägevate suudlus, kaenlus,
ka selle peale tarvis mõtelda.
See aga meile siin on suurim häbi,
et asjata nüüd käime ilma läbi.
Teid juhatan ma tuldud radadesse,
et ära koju võite lennata.
Ma ise rändan siit Kaukaasusesse
ja võtan kümme vahvat endaga.
Kasbek ja Elbrus, mis kui kaksikvennad,
on loonud orud kui ka kohad kenad
ja ilurikkad metsad kohama.
Kui otsitav ka enam seal ei leidu,
siis on ta hoopis põgenenud peitu
ja maha jätnud oma alamad.«
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Ta kalju külge kinni needitud.
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Nii räägib Deemon. Teised koju läevad,
ta seltsiliseks ainult mõned jäävad.

»

Sealt võetakse nüüd uued reisusihid
ja lennatakse kõrgel üleval
ning valitakse selged õhukihid,
et paistaks silma, mis on näha all.
Lend nõuab jõudu, nõuab palgehigi,
kuid tasub vaeva, juba õige ligi
Kaukaasus näha ja ta iludus.
Ja eemal ühe udupilve vina,
ning kõrgel, keskel selget taevasina,
on Elbrus paistmas nagu vägevus,
kes mõttes vaatab alla mägestikku,
kui mõõdaks läinud aegu, igavikku.

Kui välgukiire Deemon alla saadab
Elbruse otsast pilgu uuriva
ja iga orgu teravasti vaatab
ning leiab Lutsiferi vangina.
Tal vahid ümberringi nagu vaiad.
Ta ahelas, mil lülid paksud, laiad,
ta kalju külge kinni needitud.
Nüüd kutsub Deemon teised oma juure
ja näitab neile kurva leiu suure,
mis Lutsiferiga on juhtunud.
Siis kohe teiste juurest ära tõttab
ja üksi raske käigu ette võtab.
Sealjuures vaevab teda suurem mure, —
kõik tarkus tuleb kokku korjata, —
mil viisil pääseda võiks vangi juure
ja tutvuneda seisukorraga.
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»Mul vahiringist nõnda läbi minna
liig kardetav, vast võiksin suure hinna
seal maksta, — mind ka kinni pannakse.»
Nii mõtleb, murrab pead, mis iial suudab,
siis ennast viimaks sääsekeseks muudab
ja lendab Lutsiferi palgele.
Kus keegi teda segama ei tule,
ei nende kõnet ükski Keerub kuule.
Seal räägib Lutsifer nüüd oma saatust
ja põlve, mis peab maitsma vangina,
ning maalib suure mängu lõpu vaatust,
mis on ta etendanud Loojaga,
ja kuidas sai ta sõbraks inimsoole,
kes pidi hoidma oma Looja poole
ja ingli vagaduses elama.
»Kuigi mu käte ümber raske ahel,
kuid tüli Looja, inimese vahel,
teeb mulle kergeks selle ahela.
Ma lahutasin inimese Loojast
ja heitsin välja Paradiisist soojast.

Nüüd inimesed ilmas paljunevad, —
ja oma alla võtavad kõik maa, —
kord uhked kloostrid, templid üles teevad,
et nendes ligineda Loojale.
Kuid sealt vast saavad alge suured pahed,
ja omakasu, arvamiste vahed,
neid kihutavad viimaks võitlema.
Sest igaüks peab õigeks oma rada,
kust kaudu otsem oleks taeva saada
hea elu peale, rahus puhata.
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Kuid üksikuile toovad tülid tasu;
seal õitseb ainult meie riigi kasu.
Neil tõuseb mees, peab ennast Looja pojaks
ja taevast lepitajaks ilmale.
Kuid see, kes pidi saama rahutoojaks,
tuld alles viskab nende vahele.
Ei pea ta neile otsekohest kõnet,
vaid räägib oma kasuks jutud mõned . . .
Teeb inimkonna püüded madalaks
ja kõvendab nii nõrgakeste troonid,
kel abiks hirmsad inkvisitsioonid,
et ühte juuti tõsta jumalaks,
kes süütab tuleriidad, süütab põrgu,
et vaimust vaeseid meelitada võrku.

Vist oleks kord see jamps ja mõttesegu
kõik saadanadki teinud ogaraks.
See on nüüd minu suurim vaev ja tegu,
et ilm sest ala muutub vabamaks.
Las tulla ükskord juudist lunastaja,
ei rahvas teda kuigi kaua vaja,
mu tarkus tema kava tühistab!
Ma sünnitasin Paradiisis poja,
kes lõhub maha taeva vangikoja,
et rahva vaim sest jampsist vabaks saab,
kes alatasa seda püüab, nõuab,
et ennast ise lunastada jõuab . . .
Nii kasuta ma ahelaid ei kanna,
vaid suure töö kord tegin teie heaks.
Ša kõigile sest kodu teada anna,
kui keegi vahest nurisema peaks,
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et oma riiki pole ma veel loonud,
mis ihkavad ka mõned saadanad . . .
Nüüd võite korraks valitseda ise . . .
Meil riik on loodud Looja riigi sisse,
kus hea ja kuri ala võitlevad.
Veel inimeses osa Loojast leidub,
sestsaadik seal ka väike saadan peitub.

»Et mina igavesti vangi raudu
siin kannan, oleks lapsik uskuda,
ma pääsen ükskord lahti selle kaudu,
kes käis nii valjult ümber minuga.
Kord kasvab üles suureks puuks see idu, —
ta varjus peame ühes rõõmupidu,
mis mina Paradiisis külvasin . . .
Kui lasete nüüd silmast inimesed,
siis olete kõik lollid, nõrgakesed;
sest tuleks mulle kui ka teile piin.
Nüüd selle peale kindlalt lootma jääme,
et teineteist pea vabaduses näeme.«
Jutt lõpeb. Deemon jälle endses kujus
nüüd rändab üles mäele rutuga,
on väga halvas, rahutumas tujus,
ei taha sellest palju rääkida,
mis juhtunud on nende ülemaga,
kes jälle riidu läinud Jumalaga
ja võidelnud siis taeva hulgaga.
Ta lubab kodu oma ettekandes
ja suure reisu täpsas teadaandes
kõik ära seletada, kõnelda.

112

Nii rahustab ta seltsiliste meele:, —
siit asutakse kohe koduteele.

Neid Belsebuul ju rahutumalt ootab, —
vast Deemon tuleb tähtsa teatega.
Ta sellega veel rahustada loodab
neid hulki, kes on läinud mässama,
kui tuli esiteade kurb ja kole,
et Lutsiferi ilmast leida pole,
kes on vist leppinud ju taevaga.
Deaadeli nad valitsema panna
ju tahavad, kes luba seks ei anna:
ta tahab Lutsiferi oodata.
Nii riik on riius iseenesega,
kui Deemon tuleb oma teadetega.

Ta ümber kogunevad soost kui saarest
kõik väiksed kui ka suured saadanad
ja lendavad nüüd igast ilma kaarest
seal kokku ülemad ja alamad,
kus Deemon kõikidele teada annab,
missugust nuhtlust Lutsifer nüüd kannab, —
Kaukaasuses kui vang on ahelas.
Ta räägib kõik, mis Lutsiferilt kuulnud,
ja kuidas Loojaga tal tüli tulnud,
kes teda kalju külge needinud.
Ta saadab teateid, mis meil tuleb teha
ja kuidas kokku seada riigi keha.
Seal kuuldub: »Vangilt pole teateid vaja!
Miks peame tema sõna kuulama ?
Ta on ju suurim petis, valetaja,
kes hoopleb ikka, et ta võitmata.«
8
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»Hei, saadanad! Nüüd minu juttu kuulge
ja meile vürstiks seadke Deemon julge!«
Nii hüüab keegi valju häälega.
»Ei. Deemonist meil vähe tähtsat teada,
meil tarvis Belsebuul on vürstiks seada,
kes taevas sõda aitas juhtida.«
»Ei kõlba ! Mis ta räägib, kõik on vale,
ta kipub Lutsiferi lähemale.«
»Siin Belial peab kandma vürsti krooni,
ta meie keskel on ju targem pea !»
»Liig kuri! Larion peab saama trooni,
ta meie vastu alati on hea!«
Nii kuuldub kisa, segamini hüüdeid:
»Siin kaitsetakse omakasu püüdeid,
ja igaüks näeks troonil oma meest.«
»Kas keegi Lutsiferi suuri teeneid
ei hinda ega kavatsusi peeneid,
ei vaeva, mis ta näinud meie eest?«
Nii küsib Belsebuul — »ja nüüd ei taha
me oodata —« »Ei taha!« »Maha!« »Maha!«

Nii tõuseb kisa, tõuseb vali kära,
et sõnadest ei enam aru saa.
Seal astub Deemon juhatajast ära
ja räägib tasa Belsebuuliga,
kes julgelt üles kõnetooli tõttab
ja juhatuse oma kätte võtab ;
kõik käratsejad sunnib vaikima.
»Et riid ja sisetülid meid ei tabaks,
on tarvis, kuni Lutsifer saab vabaks,
meil asevalitseja valida.
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See sündigu kõik ühel meelel heaga,
ei mitte nagu täna, kuuma peaga.
Et meid ei määriks tulevikus häbi,
ei tülid ühistunnet hävitaks,
seepärast arutage asi läbi,
et seisukorraga kõik tutvaks saaks.
Sest ärritatud meeled, vihatujud,
on tihti kõrgeks kiitnud nõrgad kujud,
kes võivad ainult asja rikkuda.
Siin tehtaks täna otse sama viga,
kui loodaks valitsus, mil väike iga,
mis juba hommepäev peaks lahkuma.
Kuid valitsus, mil usalduses juured,
võib luua riigi, millel teened suured.

Ma lõpetan koosoleku ja ootan,
et teie meeled varsti jahtuvad,
teilt küpseid arvamisi kuulda loodan,
kui kutsun ülemad ja alamad,
et luua valitsus, mis kaua püsiks,
kust iga alam seletusi küsiks,
kel vahest liiga tehtud teadmata ...«
Nii Belsebuul nüüd lõpetab siin kõnet,
mis üle veelgi vihased on mõned,
kes lahkuvad sealt suure käraga.
Nad rühmakaupa kodu kokku koovad
ja esimesed erakonnad loovad.
Nüüd ühinevad varsti deemonistid
ja Larioni mehed teiselpool,
niisama koonduvad kõik deadelistid,
belsebulistid, — vanameelne vool . . .

8*
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Kõik liiderid nüüd kavad kokku seavad
ja kõlarikkal sõnal kõnet peavad
ning esinevad lubadustega.
Belial lubab võimsad hävitada,
kõik ilma panna käima ühisrada,
suutasa varandused jagada.
Seepeale kuuldub hääli: »See on õige 1
Belial valitsegu üle kõige!«
«Siin kõik see rämps ei tasu meie vaeva!«
Nii algab Larion lööklausega,
»meil tarvis jälle püüda üles taeva
ja lepe leida ilma Loojaga!«
Ka seegi kõne leiab poolehoidu
ja jagab neile värsket vaimutoitu,
kes ammu juba aralt kahtlevad . . .
See kõne Deemoni seal vihas täidab,
ta kargab üles, käega vehib, näitab :
»Seal seisavad need vagad saadanad,
kes jõllitavad taeva poole silmi
ja pimestavad alatasa ilmi!

Kes ihkab uuendusi läbi viia,
ja vabadust, mis taevas tahtsime,
need kogunegu minu juure siia
ja avaldagu oma nõudmine!
Belial ise uskuda ei suuda,
et võiks ta ilmakorra teiseks muuta
ja ühtlaselt kõik osad jagada.
Suur taeva igatsus on petepildiks
ja Larioni meeste uhkeks sildiks,
et võimatumat kaupa pakkuda.
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Nad sellest ala suure numbri teevad;
teistviisi elavad kui kõnelevad.«

»Siin Deemon ajab oma kasu taga,
Belial töötab kange kavaga.
Ka Larion, kes paistab nõnda vaga,
saab ise hästi läbi taevata.
Kui teie siin ei taha näha kadu,
siis sammume veel korraks vanu radu,
mis Lutsifer on meile näidanud.
On Õige see, siis lööge minu poole,
nii teeme lõpu riiurikkal’ loole,
sest enamuses võit on tingitud.«
Nii räägib Belsebuul, kuid siin ei lähe
ta soovid täide, poolehoidu vähe.

Nüüd tahaks olla igaüks oraator,
suur liider, erakonna juhtija,
või omas mõttes vägevam diktaator,
et teiste silmas hästi hiilgada.
Nii tekib erakondi nagu seeni,
ei keegi teise rühmas enam teeni,
ei ühe liiget teises sallita.
Nii elatakse vaenus, leppimata,
kus iga erakond käib ise rada,
ei räägitagi palju teisega.
Nad pimestatult iseennast löövad
ja ühistunded nagu ära söövad.
Heameelega ja rahus kõike seda
näeb elutark ja kaval Belsebuul,
mis sunnib ettevalmistama teda
seks ajaks, kuni vaikib marutuul.
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See vaikib varsti. Erakonna tülid
koost kiskunud on ühistunde lülid
ja kõiki valdab korraks väsimus.
Diktaatorliku väe ja ülivõimu
ta võtab omale ja naerab teiste sõimu,
et troonil jälle ainuvalitsus . . .
Näib nagu kustuks ideaalid sajad,
mis loonud revolutsiooni ajad.
3.

Ju tuttav nüüd, kuis võitluses ja vaevas
on maa peal inimesed, saadanad.
Meil tarvis teada, kuidas läheb taevas,
kas võitjad inglid õnnes hõiskavad.
Seal kuuldub laul, kuid puudub kõlavaljus,
ei ole enam laulmas endne paljus,
ka endsest rõõmust nagu tunduks põud.
See osa ingleid, mis sealt aeti ära,
kui lõppes võitlus, hirmus sõjakära,
on olnud ikkagi suur tähtis jõud.
Nii taevariigil hoopis teine kuju, —
ka Looja palgel paistab tusatuju.
Seal pole endsel viisil elu lahe,
ei Miikaeli inglid armasta,
ka pole kiita isa, poja vahe,
poeg tihti tülitseb nii isaga :
»Miks Lutsiferi lasid vangi panna?
Su tegu rahu minule ei anna.
Kas oli see nii hädatarvilik?
Kes kiusab inimest, et ta teeks kurja?
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Mu lunastuse töö läeb seega nurja
ja aeg mul oodata on liiga pikk,
mil tõusta võiksin võimule ja väele
ja astuda su paremale käele.
Sa andsid rahvale tööd palju teha,
mis olla patupalk, ränk karistus.
Töö väsitab ta vaimu kui ka keha,
tal unub seega kuritegevus.
Ma palun, lase vang nüüd varsti vabaks,
et tema iga hinge kiusaks, tabaks,
saaks meile avalikuks vastaseks.
Liig väikseks pean ma vangi vastu võitlust,
kes ahelas, ta alamate sõitlust
ei hinda mina tähtsaiks tegudeks.
See riisub rahvalt vabaduse vahest,
kui juhti valida tal pole kohast . . .«
Nii räägib poeg, kuid vähe mõnu
sest isal, lepib siiski sellega.
Poeg ka ei otsi jätkamiseks sõnu;
peaingliga sest tarvis kõnelda.
Ja Miikael, kes kahekõnet kuuleb,
nüüd kutse peale lähemale tuleb,
kus praegu ta nii tarviline näib.
»Sa tead, mis sünnib taevas ja allilmas, —
kas oled pidanud ka seda silmas,
kuis Lutsiferi käsi vanglas käib ?
Kas omal paigal rahuliselt püsib ?«
Nii Looja Miikaelilt küsib.

»Ei lase mina teda iial silmast,
ka valvab vangi hoolas vahisalk.
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Nii on ta ära lahutatud ilmast,
ja tugev ahel on ta paras palk.
Mind vihastab, et vangipõli vali
on talle nagu puhkus, lõbus nali,
või rahutund, kus teha tähtsat tööd.
Ei tülita ta iial ühtki vahti,
suur raamat alati ta ees on lahti, —
ta kirjutab ja uurib päevad, ööd.
Ei ole mina näinud teda tööta,
nii saadab vangipõlve hõlpsalt mööda.

Kui tuleb talle väsimuse tunne,
või kirjutades tekib tüdimus,
siis langeb nagu sügavasse unne,
kus ilmub jälle mõni leidus uus.
Ta lõhub puruks iga leitud kivi
ja korjab kokku liiva, kruusaivi,
neid kahe kivi vahel peeneks teeb.
Siis nagu keemik tolmu kaalub, kraadib,
ja segu keedab, sulatab ja praadib,
seks väike katel suures kuumas keeb.
Ta korjab õisi, lehti, taimi juurib,
neist saadud vedelikke kurnab, uurib.«

See kõne otse Loojasse siin puutub,
mis Miikaelilt praegu kuuleb ta.
Näoilme temal hoopis teiseks muutub,
ta hakkab aegamisi rääkima :
»Mis sa sest arvad? Otsekohe vasta!
Ma tahan Lutsiferi vabaks lasta,
et ta võiks ilma minna rändama.«
»Kui avaldab ta sulle selleks palve,
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võin mina kohe ära võtta valve,
siis on ta vaba, nagu soovid sa.«
Nii räägib Miikael ja Loojalt küsib:
»Kas Saadan ilmas rahul olla püsib ?«

»Ükskõik. Ma kardan, ilma loomislugu
ta vanglas kirjutab, ta sellest teab.
Ei tohi seda mõista inimsugu,
see minu saladuseks jääma peab.
Kes seda teaks, see oleks ise jumal.
See hädaks oleks ilmal õnnetumal
ja mul, ei keegi enam usuks mind . . .
Nüüd taimedest võib Saadan jooke teha,
mis rikub inimese vaimu, keha,
sest mürki täis on loodus, mulla pind.
Võib tema vanglast varsti vabaks saada,
siis võib kõik uurimised unustada.«

Niisugused on praegu Looja mõtted,
ka poeg on sellega nõus kõigiti;
kuid Miikaelil teised kavad, võtted,
mis mõlemale kannab ette nii:
»See tunnustaks, suur Looja, sinu nõrkust
ja tõstaks Lutsiferi ülbust, kõrkust,
kui ise teda vabastaksid sa.
Ei ole enam põhjust tema hoiuks,
siis teeme valve nõnda nõrgaks, loiuks,
et põgenedes võib ta pääseda.«
Siin vastu võetakse see viimne väide, —
vang põgeneb — ja ilus nõu läeb täide.
Nüüd Lutsifer ei rutta kohe sinna,
kus viibivad ta sõbrad, saadanad,
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ta tahab inimeste juure minna,
et näha, kuidas nemad elavad.
Ta Eevat vaevalt mõttes suudab maini,
siin otsib taga oma poega Kaini, —
ja leiab metsast, kus see tööst on väsinud.
»Sa noormees asjata siin ennast vaevad
ja taime juuri toiduks välja kaevad,
see töö on teadmatusest tingitud.
Sa oled noor, sind tahan õpetada,
et hõlpsamini toidetud võid saada.
Nii ennast toita, näib nii vilets, paha,
ja üksikjuuri metsast otsida.
Mets raiu kohe oma ümbert maha
ja hakka hoolsalt põldu harima.
Sa kisu lõhki kännud, mättad, künkad,
ja mata maha suured kivirünkad,
et need siin sinu tööd ei takistaks.
See tasub mitmekordselt sinu vaeva.
Tee labidas ja selle abil kaeva
maapind siin üles, muuda pudevaks.
Siis külva seeme, kasvata nii juuri,
saad varsti naereid, magusaid ja suuri.
Siis võivad metsa jääda juurepunnid,
sealt neid ei ole tarvis korjata.
Nii paremini kasutad need tunnid,
mis nüüd pead metsas ümber hulkuma.
Sul koopas vaevelda ei ole vaja,
mäe küljesse tee väike puitne maja,
kus leiad elu lahke, mugava.
Ma arvan siiski, töö on võõras sulle.
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Kui tahad elus sõbraks jääda mulle,
su tööd siis püüan algul j ühtida.«
Nii Lutsifer seal lahkelt juttu vestab,
mis järgimööda mitu tundi kestab.

»Sa oskad iga töö vist korda seada,«
nii arvab Kain, »head plaanid on sul peas,
kuid enne tahaksin su nime teada,
kui tööle asume siin kõrvu, reas.«
»Sa, noormees, ära seda minult küsi,
mu nimed iial meeles sul ei püsi;
nii palju annab mulle neid kord ilm.
Üht asja ainult tähele nüüd pane:
ma olen sinu lähem sugulane, —
su õnne pärast valvel minu silm.«
Nii räägib Lutsifer. »Nüüd koju läeme.
Töö juures õhtul metsas üksteist näeme.«
Kain hulgub üksi kuni jõuab õhtu,
on uuest mõttest otse uimane.
Tal puudub isu, toit kui vihkaks kõhtu,
siis rändab metsa teatud kohale,
kus Lutsifer ju teda ootab ammu,
on krundiks mõõtnud mitu tuhat sammu,
kust mets on tarvis maha raiuda.
Kas Lutsifer töövaevast küsib, hoolib ?
Ta ränikive lõhub, ihub, voolib,
teeb kirved, peitlid, puurid rutuga.
Neid kõiki tuleb neile varsti vaja,
et hävitada metsa, teha maja.

Öötöödest tekivad nüüd põllu siilud,
kõik läheb nagu mängides neil käes,
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pea ühinevad suureks põlluks viilud
ja elumaja kerkib nõlvakmäes.
Kui põlluriistad, hargid, konksud juba
on valmis, palub Lutsifer seks luba,
et ta võiks töölt nüüd ära lahkuda.
»Ma rõõmustan, kui sinust head kord kuulen,
sind vahest jälle õpetama tulen,
ja igas uuenduses juhtima.
Kel selgroog tugev, töötades ei väsi,
sel alati käib ilmas hästi käsi.«

»Kes oli see, kes nõnda öösi sala
siin töötas ja mind palju õpetas ?
Kas Jumal, keda isa, ema ala
on kartuses ja hirmus palumas ?
Ses sõpruses näen palju kasulikku,
ta minust teeb siin tubli asuniku,
Eeskujuks tulevale põlvele.
Kui isa ometi mind rohkem salliks
ja Aabelit ei peaks nii ülikalliks,
see teeks siis kergeks töö ja südame . . .
Kuid olgu! Tugev suudab läbi lüüa,
ja armu elus kerjata ei püüa!«
Nii mõtleb Kain ja üksi tööle asub,
mis silmanähtavalt tal edeneb,
ja tema hoole vaeva ausalt tasub,
ta elu juba huvitavaks teeb.
Kord Ade teda metsa tööle saadab
ja suuril silmil tema tegu vaatab
ning küsib otse imestusega :
»Kes annab sulle nõnda palju jõudu,
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Ja elumaja kerkis nõlvakmäes.
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tööks tahet, rammu, julgust, edu, sõudu?
Su töö kõik oli seni tundmata.
Sa harid põldu, teed uut elumaja I
Mis tarvis? Kellele on seda vaja?
»Just sinule, mu kallis õde, Ade,
on pühendatud kõik mu töö ja hool.
Kuid seda tehes olen kurb ja kade,
et Aabel varitseb sind igalpool.
Kui sina üksi minule truuks jääksid,
siis alles seda imestades näeksid,
kui mitmekordseks muutuks minu töö.
Sa oled allikas, kust voolab jõud ja tahe,
su peale mõeldes unub vaev ja pahe,
ei rammesta mind palavus ei öö.
Ma palun, korraks minu peale vaata,
et sinu vaatest lohutust võiks saada!«

»Jah,« vastas Ade, »olen armastanud
sind nagu venda, ausalt mõtlejat,
ka olen ammu sellest aru saanud,
et teised kõik sind kodu põlgavad.
Kaastundmusega jälgin sinu tegu, —
su palgeil leidsin valu-rõõmu segu,
kui painduks raske koorma all su piht.
Ma kartsin vahest sinu halba tuju
ja leidsin sinus nõrga mehe kuju,
kel puudub elamiseks õige siht.
Nüüd hoopis teisiti su peale vaatan,
kaastundes iga sinu sammu saadan.«

«Kaastundmust mulle lilled avaldavad,
kaastundes vaatavad mind tähed, kuu,
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kaastunnet väristavad metsas haavad
ja sosistab siin iga üksik puu.
Ka päeval, hommikul ja õhtu ajal
metslaulikute ühiskoori kajal
mind püüab lohutada iga lind.
Kuid haua sarnaseks jääb minu maja,
ei iial kuuldu selles rõõmukaja,
ja igavesti tühjaks jääb mu rind,
mis teeb siin elu külmaks, kalgiks, maiseks...
Kas tuled, Ade, minule sa naiseks ?«

Kui tungiks nool nüüd Ade hingest läbi,
see küsimus on liiga järsk ja uus.
Ta tunneb lapselikku kartust, häbi,
tal näole ilmunud õrn punastus,
mis Kainile ta näidata ei taha,
üht lille murdes kummardub nüüd maha
ja räägib vaikselt nagu paludes :
»Vend, ära vastust minult praegu nõua,
nii ruttu otsustada ma ei jõua;
see polegi vast minu võimuses.
Ma tean, sind ema mulle meheks soovib,
kuid isa Aabelit mu poole loovib.«
Nii räägib Ade. Läheb. Kain on valust
ja kuuldustest kui äkki halvatud.
Ta nagu maha rabatud on jalust . . .
Mis ammu kartis ta, on selgunud.
Ta kujutus on olnud raske pete, —
nüüd istub uue maja ukse ette
ja vahib unistades kaugele.
»Kus on mu sõber? Andke teada taevad !
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Ta üksi vaigistaks mu valud, vaevad,
ah, tema juure tundmata on tee!
Heameelega ta lühiduses püsiks
ja tarka nõu talt kitsikuses küsiks.«

Tal katkeb mõte, pühib palgelt higi,
ja avab silmad nagu ärgates, —
siis ehmub. Lutsifer on tema ligi,
kui igatsetud, hüütud seltsimees,
kes räägib: »Mõtted sul on jälle segi.
See kasu ei too meile kummalegi.
Pea püsti! Töö on alles pooleli!«
Seal vastab Kain: »Mul elu tühi, kole,
mul peale enese ei ainust pole,
kes mõistaks mind. Kas mõistad sinagi!
Ma ihkan seda, kellega kõik jagaks,
kes õnnestaks mind, minu kaisus magaks.«
»Naist ihkad! Selle tungi vastu tõrgu
ja võitle üksi nagu tormis müür!
Sa tahad minna ummingusse, võrku!
Kas naine tohib olla sulle tüür?
Kui sa mu juttu nüüd ei usu, kuule,
siis juhib sinu elulaeva luule,
mis viib ta kaljukaridesse pea.
Veel enne kui sa seda aimad, märkad,
ja armujoovastusest toibud, ärkad,
on naine kasvanud su üle pea.
Ta on suur ämblik, sina tema võrgus,
kus elu viletsam kui leidub põrgus.
Ma tean, et Looja viimne töö on naine,
ta selle eksitajaks ilma tõi.
9
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Ma kahtlen, kas ta õli seekord kaine . . .
Vast joobnud olekus ta naise lõi ?
Vist loomistöös ei tahtnud ära heita
ta jätiseid, neid põrmupõue peita,
vaid tarvitas need naise loomisel.
Nii korjas armukadedust ja viha
ning julgust, kirge, edevust ja iha,
et naine oleks nagu kunstlik kell,
kus mitu sada salavedru leidub,
mis mehe meelituseks varjul peitub.
Nii leidub tema silmas taeva sina
ja rinnas kosutavat eluvett
ning tusatujus palgeil pilvesina
ja huulil palju magust kärjemett.
Ka sinna palju roosipuna pandud
ja kogu näole siidi õrnus antud
ning suhu seatud pärlid särama.
Ta tasandus on võetud vagast lambast
ja salaviha ussi mürgihambast,
et ta võib valusasti salvata.
Mees seega ennast tema külge liidab,
kui teda ilusaks ja targaks kiidab.«
»Kas olgugi ta Looja viimne tegu,«
nii räägib Kain, »ma nüüd ei hooli sest!«
»Siis korja omale see vilets segu
ja pühkmed loomistööde ateljeest!«
Nii hüüab Lutsifer ja teeb kui tahaks
ta ära minna, pannes seda pahaks,
et Kain ei võta kuulda tema nõu.
»Jää siia, aita mind, liig õudne, kole
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on elu, kui sul ainust sõpra pole,
ja tühi tundub elamu ja õu.
Mind ema häbeneb, kui teda vaatan,
ja isa mainib — olevat noor saadan.«

Nüüd Lutsiferi rinnast rõõmutuige
käib läbi, et Kain nõnda kõneleb,
ta huulil mängleb magus naerumuige,
ja jutulõng neil jälle hareneb.
»Miks sa kõik suured elusihid salgad
nüüd, kus vast alles mehe põlve algad,
ja ihkad siduda end naisega?
Kui tahad midagi suurt korda saata,
siis ainult eemalt naise peale vaata
ja ära tähtsat talle avalda,
sest naise suud ei sule ükski vägi,
tall’ iga saladus nii ränk kui mägi.

Need on mu suured elukogemused,«
nii lõpetab nüüd varsti Lutsifer,
»ma üksi viisin täide kavatsused,
mis püüdis takistada elukeer . . .«
»Kas arvad, et ma seda kõik ei tunne?
Ma uputaksin oma elu unne,
kust iialgi ei ihkaks ärkamist.
Kui tunned ennast üksi laias ilmas,
halb oled vanemate, venna silmas,
siis pole elu mugav, kerge vist.
Ma tunneks vaigistust, kui keegi oleks,
kes minuga kõik vaevad võtaks pooleks.
Kes pole iial kannatanud näljas,
ei tunne teise nälga iganes.

g*
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Sa oled üksik, sellest põlvest väljas,
kus noorus vaevleb tundeleekides.
Liig raske on, kui igatsus sind vaevab
ja rinnas ala nagu hauda kaevab,
ning elul puudub õige sisu tuum.
Üks kuju seisab ikka mõttes, meeles,
üks nimi liigub tahtmata su keeles,
ja tema ainsast vaatest süda kuum.
Siis usud, et ta võib sind uueks luua
ja tagasi su hingerahu tuua.«

Nii räägib Kain. Nüüd oma kõnet jatkab
ka Lutsifer, kes sõnu nagu loeb:
»Sel ajal mehe mõistus metsas matkab,
kui vara naise seelikusse poeb.
Üks ainus ettemõtlemata lause
võib õnnehelinasse tuua pause,
ja laul ei kõla endselt iganes.
Seal ilmuvad siis suured dissonantsid
ja lubadused unuvad, mis andsid
mees, naine, abielu alates.
Ma tean, et nüüd ei usu sina seda . . .
Kes on su pruut? Kas mina tunnen teda?«
See on mu isa tütar, — õde Ade,
ta pärast vaevlen nagu laps, kel kirm.
Mind õnnestab ta armurohke vaade,
kuid hinges peitub siiski salahirm.
Vend Aabel käib ta kannul nagu vari
ja mängib temaga, kui puhkab kari,
teeb igasugust nalja tema ees.
Ehk teeb ta lõpu minu armuloole?
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Vast hakkab Ade hoidma tema poole?
Ta on ju ilusam ja noorem mees.
Ma üksi seega teda vääran, võidan,
kui pulmasõidu varem ära sõidan.«

»Poeg, nüüd ma mõistan, saan su asjast aru,
sind siin ei väära kõne, sõnasõud.
Sa torma võitlusse kui tugev maru
ja pane maksma füüsiline jõud!
Teeb Aabel sulle otsejoones paha,
ja meelitab sult Ade, löö ta maha,
siis oled seisukorra peremees!
Aeg sulle elus õpetab ja näitab,
et võitlus elu eest kõik ilma täidab
kus nõrgem langeb tugevama ees.
Pea seda meeles! Tea, et ma ei jäta
sind õnnetuse korral iial hätta!«

4.
Halb aeg loob enesele parandaja
ja kehvast korrast kerkib geenius . . .
Kui kõdunemas juba vana maja,
siis tehakse ta asemele uus.
On riikide ja rahva elu mäda
ja tervel ilmal hingeline häda,
siis tõusevad ka suured prohvetid,
kes selgitanud elus oma vaimu,
kel olnud tulevikust rohkem aimu
ja tundnud mineviku valusid.
Nii suurte elukogemuste kaudu
nad ennustavad tõusu aegu, haudu . . .
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Aeg esile toob suured riigid, rahvad,
kel kauged sihid, selgunud ideed,
ja väärilised valitsused vahvad,
kes seavad üles õiged tähised.
Ei närbuvaile aeg saa jõudu anda,
ei nõrgakesi üles mäele kanda;
jääb nendest ainult kahvatanud silt.
Nõrk valitsus just ise riiki vaevab
ning selle nurgakivid välja kaevab;
on oma rahva vääriline pilt.
Kus näha riiud, kisklemised, tülid,
ja ühistunde roostetanud lülid.

Ka Lutsifer teab seda, aega ootab,
mil saadanate sekka ilmuda,
kus riigi asjad korda seada loodab,
mis aja jooksul jäänud lonkama.
Suur vabaduse mõte aetud segi,
mis revolutsioon kord selgeks tegi, —
nüüd loodud rida väikseid riikisid.
Uks kannab uhket nime Larioona
ja teise lipul hiilgamas Demoona, —
siis Beliaala, — Ühis-Deadelid,
kõik unustanud tema suured teened.
Neil omad aated, hõredad ja peened.

»Kui isa oma armastatud poja
ma seadsin Kaini juba kohale
ning valmistasin talle pesa sooja
ja määrasin ta tuleviku tee.
Kuid samal ajal saadanate peres
on olnud väsimus ja tülid veres,
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kõik revolutsioon sealt kadunud.
Ei tea nad keegi ülesandest suurest,
miks pidin lahkuma kord nende juurest;
nüüd olen nende silmas põlatud!
Ei oleks rahvas langend Looja silmas,
siis puuduks saadanate mõiste ilmas.

Just sellepärast tuligi mul võitlus.
Ma pidin kandma kaua ahelaid.
Nüüd palgaks oma alamate võitlus, —
saan vahest etteheiteid kibedaid.
Noh, olgu! Suuri mehi, suuri mõtteid
ja kaugeid tuleviku ettevõtteid,
ei ole olevik just hinnanud.
Miks ma nüüd nendelt kohe tänu nõuan?
Küll pärast parandada kõik veel jõuan,
mis siin on muutunud ja rikutud.
Kui hädahüüd maailmast läbi kajab,
siis alles päästjat omale ta vajab.«
Nii mõtleb Lutsifer, käib tutvat rada.
Kuis on siin muutunud kõik teisiti!
Ei taha ennast endselt avaldada,
sest paljud teda vist ei tunnekski.
Tal oli Belsebuul kui kindel sammas,
vast on ka tema truudust ajahammas
nii hävitanud, nagu teisteltki.
Ei ole väge, kellega võiks võita
ja purustatud troone kaudu sõita
kord oma trooni peale tagasi.
»Mu vaim ei taevalegi alla anna,
siin tahan jälle kinnitada kanna!«
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Ta leiab, truu on talle Belsebuula,
siin maksavad veel tema seadused.
Sest Belsebuul ei pilkesõnu kuula,
mis tema kohta avaldavad need,
kes oma alamaile Õnne tuua
on lubanud, kõik elu teiseks luua,
ja ette tuua olematut uut.
Siin Lutsifer nüüd aja mööda saadab
kui tundmatu, ja uusi riike vaatab,
kus langemine juba alanud.
Ta teab, kui põlevad nad läbi ruttu,
siis nendega võib vesta tõsist juttu.
»Ju Beliaalas algus ühistöödel,
seal käimas ülemad ja alamad,
kõik kordamööda valvet peavad öödel
ja ühisasemelgi magavad.
Kõik varandused ühiselt seal jäetud
ja ühislaud on kõikidele kaetud,
ei ükski tohi nõuda paremat.
Kuis aednik tasaseks teeb lehtse aia,
nii olgu teadus, tarku pole vaja,
need terves riigis teiste rõhujad.
Suur valitsus, mis järeltegu väärib,
kui riigi tüve nagu uss seal närib . . .

Ja Larioona ? Ah, kes seda usub,
mis tehakse seal salakatte all.
Seal vaga meeste võim kõik maha rusub,
mis tärkab rahva hinges sügaval.
Nii raisatakse rahva vara, vaeva,
ja juhitakse norgakesi taeva,
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kes uskudes ja lootes vaevatud . . .
Seal palvepaiku, templi au on särav,
mis olevatki otsem taeva värav,
kus vahid kõik on paksuks paisunud.
See nähtus siinse riigi kuklas rõhub,
ta toed ja talad varsti maha lõhub.
Demoona ? Saatus anna neile andeks 1
Liig palju suurt siin ihaldavad nad!
See uhkus võib seal neile saada vandeks,
kust ükskord, kahjuks, hilja ärkavad.
Suurt taiet luua, see on nende püüe,
et kõlaks taidlik laul kui ingli hüüe
ja tõuseks suuri, kuulsaid taidureid.
Nad riigi kulul üles kasvatada
seal geeniusi tahavad või mitu sada,
kes näitaksid siis uusi sihte, teid.
Sest ammu mööda olevat need ajad,
kus geeniusi andsid aastasajad.
Kuid õiget taiet halvatakse seega
ja iga käpard taiduriks end loeb.
Nii riiki koormatakse maksudega,
nõrk vaim kui tigu valitsusse poeb,
kel tundmata on riigimehe aated
ja lühikesed tuleviku vaated
ning mõte küünib ainult tänaseks.
Need on siis kõrgel kohal unistajad,
kes mürgitavad tulevased ajad,
et riik peab langema kord varemeks.
Sest kes ei vaata üle oma aja,
see kindlat maja iialgi ei raja.
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Ei ole suured sõnad riigitarkus,
vaid valitsuse võim on tegudes.
Kus õitseb omakasu, ahnus, vargus,
seal seen on juba riigi seina sees.
See alles tugevaks teeb riigi keha,
kui nähakse, mis õigel ajal teha
ja kõikidele oleks kasutoov.
See nähtus kõigile on tuttav lähem,
et lõhkjaid palju, ehitajaid vähem,
kel jõud ja vaim on ala olnud loov.
Niisuguseid ma siin ei suuda näha :
siin tahtjaid palju, andjaid hoopis vähe.
Healmeelel nende lapse mängu vaatan,
kuis kõik nii ruttu allamäge vaob.
Siin prohvet olla võib ka vana Saadan,
et upsakus kord nõrkusesse kaob.
Ei metsas kasva talaks nõrgad pajud,
ei suurt loo ilma iial väiksed ajud;
teetolmu liigutajaks väike tuul . . .«
Kui Lutsifer seal nõnda fantaseerib
ja mõtiskeleb, arutab ja veerib,
ta juure tuleb rõõmsalt Belsebuul:
»Sa oled vaba, vangirauad heitnud,
sind mina ja su sõbrad jälle leidnud.«

»Suur vaim ka ahelateski on vaba.
Ma kasutasin jõudu puhates,
et murda võisin taevaliste taba,
sain suure võidu viimses võitluses,
mind süüdistati, et ma olla petis,
kuid kerge igal ühel seista ketis,
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kui õigustunne asub südames.
Kõik seda sulle selgeks teha ruttu
on võimata, see vajaks pikka juttu;
kõik tundmused ei selgu sõnades.
Suur tegu pikkamisi juuri ajab,
kuid väike asi kella kombel kajab.«

»Sa olid suure asja alustaja,«
nii Belsebuul, »kõik jätsid pooleli,
kui oli meile sind nii väga vaja
ja tundmatusest kõiki juhiti.
Ma tahtsin valitseda kõva käega
ning korraldada valjusega, väega,
et ühte jääksid sinu alamad.
Ei saadud minu püüetest siis aru,
mäss puhkes lahti nagu tugev maru,
mis viskas nurka kavad tulusad.
Mu põhiseadus uppus nagu unne
ning jäljetumalt kadus ühistunne.

Siis tõusid riiud, tülid ja intriigid,
ning seltskond langes erakonnisse.
Nii moodustati mitmed väiksed riigid,
kus liidrid tõusid vürsti troonile.
Kuid deadelistes leidus ühisjooni
nad asutasid tubli uniooni,
kus väiksed erakonnad liitusid.
Kõik truuks jäid sinu põhimõtetele,
ei tahtnud luua riike enesele,
on olnud meie valla valvurid.«
Nii Belsebuul kui kindral raporteerib
ja Lutsiferile kõik täpselt veerib.
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»Ei maksa selle üle kurvastada,
see nähtus möödaminev, üürike.
Ei võidud taevas minust võitu saada,
siis langeb siin ka iga vastane.*
Nii räägib Lutsifer, siis kepi võtab,
seab koti selga, reisuteele tõttab,
kui vagamees, või püha kerjusmunk.
Käib läbi riigid, valitsuste majad
ja teatab seal, et ootel vaenu ajad,
ning naaberriigil sala sõjatung.
Nii ajab tülli väiksed vallad, riigid,
ja kisub sõtta Ühis-Deadel liigid.

Larionistid ususõjaks väljas,
belialistid seal ideede eest,
ja deemonistid ülivõimu näljas, —
kõik unioonid lahti sidemest.
Ei vana Belsebuul saa kohe aru,
miks tema valda sõjatorm ja maru
ei tule otsejoones puutuma,
ja ometi ta valitsust ja võimu
nii palju pilgati, — ta kuulis sõimu,
kui Lutsiferi võimu kaitseja.
Nüüd aimab viimaks, rahuliseks muutub,
et leplik meel ta vastastel seks puudub.
Kuid Lutsifer seks töötab, seda nõuab,
kui vilunud ja osav diplomaat,
sest selle kaudu sihile ta jõuab,
kui naabrid isekeskis riidlevad.
Kaks riiki ajab sassi vastamisi,
siis tõmbab niidid nõnda tasapisi,
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et kolmas tuleb teise kallale.
Seal neljas kolmandat ju varsti lõhub
ja viies neljandama kuklas rõhub . . .
Kui igaüks ju nõnda saanud pressi,
munk hakkab rahuks soovima kongressi.

»Nüüd maadele, mis praegu sõjajalal
kongressi ei saa kokku kutsuda,
see olgu erapooletul maa-alal,
kus tähtsat tööd võib teha rahuga.
Et sõdinud ei ole Belsebuula,
ma arvan, sinna võite kokku tulla,
nii hästi ülemad kui alamad.
Vist keegi enam sõdida ei taha,
seepärast pange relvad varsti maha ;
kõik juba vaherahu ihkavad.
Nüüd ainult teie lahket luba vajan,
siis Belsebuulas eeltööd joonde ajan.
Te vana juhti võite tülitada,
ma usun, ta on kohe selleks nõus.
Teil selleks tarvis saatkond sinna saata,
ta teie heaks teeb kõik, mis on ta jõus.
Ta asjatundjad selleks kokku hüüab,
teid vastamisi lepitada püüab,
et iga riik võib rahus kosuda«.
Nii räägib Lutsifer. Nõu kiidetakse,
suur saatkond kohe kokku liidetakse
kes astub teele ühes temaga.
Kuid imelik, ei ükski küsi seda,
kes on see munk, ei keegi tunne teda.
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Nii rändab saatkond Belsebuuli juure, —
kus Lutsifer on vahelträäkija, —
ja kannab ette oma palve suure,
et kongress siin võiks tööle hakata.
See rõõmustab nüüd Belsebuuli meele . . .
Saatkonna saadab varsti koduteele
ja laseb vürstidele ütelda:
»Kui kõikidel on kindel rahumõte,
siis minu toetust leiab ettevõte,
kongressi koha annan tasuta.
Siis seda mulle teada anda vaja,
kui juba kindlaks määranud nad aja.«
Kui kõik nii korraldatud, — koidu valgel,
on kutsutavad kiires lennuhoos,
ja vara, tähendatud päeva algel,
kõik vürstid, saadikud on juba koos.
Siin kauged võõrad varsti tutvunevad
ja suured vastasedki kõnelevad,
et aeg seal neil ei läheks igavaks.
Ei mõned liiguta seal kõneks huuli,
on põnevuses ootel Belsebuuli,
kes palutud kongressi avajaks.
Kuid imestuseks omas endses kujus
seal astub üles Lutsifer heas tujus:

»Mu härrad, saadanate esindajad!«
Ta algab kõnet valju häälega,
«sestsaadik teiseks muutunud on ajad,
kui pidin teie keskelt lahkuma.
See paistis otse kuritegu paha,
kaasvõitlejad kui peata jätta maha
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Mu härrad, saadanate esindajad!
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ja ise jäljetumalt kaduda.
Ma tean, et teie enam mind ei salli,
kuid mina saavutasin võidu kalli,
mis võrratu on iga hinnale.
Ei olekski meil elupäevad helged,
kui vahekorrad pole mitte selged.
Meid võitis Jumal sõjakorral taevas,
sealt kõiki pillas alla armuta.
See võit mind piiritumalt piinas, vaevas,
nüüd sain ta üle võidu sellega,
et rahvaga ta ajasin siin tülli,
sest inimene on ainus vahelüli,
kes teenib Jumalat ja Saadanat.
Kord rahvad suureks võimuks paljunevad,
niipalju head ja paha ilmas teevad,
et rahuldatud saame mõlemad . . .
See on siis minu suure vaeva tasuks:
hulk inimesi elab meie kasuks.

See võit on minu elutööde ehe,
ehk küll ta teile paistab väikene.
Siin pööran praegu hoopis teise lehe
ja puutun kaudselt teie asjasse:
Kus riik on lapitud nii mitmest perest
ja võimul kokku toodud võõrast verest,
seal põhjust tükelduse püüdmiseks.
Kui nõnda loodud võim kord nõrkeb, magab,
siis saatus nagu nõia kätel jagab
ta valla iseseisvaiks riikideks.
Noh, kuidas on nüüd teiega siin lugu?
Eks ole teie kõik ju ühte sugu?
10
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Kus on siis teie suured ettevõtted,
mis eest kord oleme kõik võidelnud?
Kus revolutsiooni kõrged mõtted?
Kõik on nüüd jalge alla tallatud !
Meil oli ainukene Jumal taevas,
kes ülivõimuga meid tihti vaevas.
Nüüd on teil mitu väikest jumalat.
Sest igal väiksel riigil õnnetumal
vürst tahab ikka olla väike jumal,
kes tihti rusub oma alamat.
Ka teie lohkusite oma valla
ja saite mitme valitseja alla.
Ma pole selle üle praegu kade,
et langesite väikseiks üksusteks.
Mind rahuldakski vahest teie aade,
kui suurem häda meid ei ähvardaks.
Mu viimne võit kõik taeva marru ajas,
maa peale Jumal teise riigi rajas,
kust kaudu meie vastu võidelda.
See heitlus palju ühist jõudu nõuab.
Kas üksik väike riigikene jõuab
siin iial korda saada sellega?
Et teie riikidel üksmeel siin puudus,
seepärast vahekord teil sõjaks muutus.
Kus salatakse isiklikud huvid
auahnus ohverdakse riigile,
seal tugevad on riigi talad, kruvid,
mis tormides ei murdu, varise.
Ma lahkun, mind ei ole teile vaja,
nüüd valige kongressi juhataja!«
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Nii räägib lavalt tulles Lutsifer.
»Sa juhata kongressi!« Kuuldub hüüe.
»Su teadus suur, suur on ka sinu püüe,
sind teinud elutargaks võitluskeer!«
»Mu juhatus võib tuua torme, tuuli,
sean kandidaadiks üles Belsebuuli.«
Näib, Lutsifer end püüab vabastada
ja juhatusest jääda kõrvale.
Seal hääletavad teda mitu sada . . .
Ta astuma peab jälle ülesse.
Sealt tahab vaigistada vaenumeele
ja leida lepitava ühiskeele,
et teha võiks siin kasulikku tööd.
Lahkseisukohtadele algul jäävad
siin väiksed vürstid, oma kadu näevad.
Nii vaieldakse läbi päevad, ööd.
Kuid Lutsifer neid juhib tasa, targu,
ja noomib käratsejaid, trööstib argu.

Nii viib ta läbi omad kanged kavad,
ei keegi julge vastu hakata.
Kui veelgi korraks mõned pahandavad,
neid sunnivad siis teised vaikima.
Seal väiksed riigid viimaks ühinevad
ja seega suure, võimsa riigi teevad
ning Lutsiferi vürstiks valivad . . .
kes hüüab nüüd ja ajab ette rinna:
»Võin jälle Jumalaga sõtta minna;
löön tagasi kõik rahurikkujad !«
Kuigi ma hoopis ei saa võita teda,
siis võime ühes ilma valitseda !«

10*
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5.

Ju Kaini põllud lokkama on läinud
juurkasvudest ja mitmest viljatõust.
Kui ka ta selle juures vaeva näinud,
nüüd tunneb tulu pingutatud jõust.
Ka Aabelil kõik karjad siginevad,
mis tema varsti rikkaks meheks teevad;
tal kasutada laiad karjamaad.
Kuid Aadamale halvad muljed jäevad, —
vast pojad rikkaks saades uhkeks läevad
ja tänada ei oska Jumalat.
Et lahtuda võiks tema salamure,
siis kutsub pojad korraks oma juure.
Ta enne nende hoolt ja oskust kiidab,
mis mehele on auks ja kohane,
ent selle juures vähe aega viidab,
siis pöörab jutulõnga teisale.
»Teil tarvis viia ohvrit Jumalale.
Seks Aabel oma karjadest toob talle,
kes ilus, rammus, vaikne, veata.
Kain, sina põlluviljast osa annad
ja salvest tuumakama siia kannad,
kus pühitseme seda palvega.
Kaks altarit nüüd siia üles teeme,
kus põleb talleliha, vilja seeme.«
Ei ohvri aega isa neile määra,
nad tehku seda millal arvavad.
Kuid Aabel kannab varsti karjast jäära
ja Kain toob põlluviljast parimat.
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Nüüd kutsub Aadam kokku oma pere,
siis valab selle nähes tallevere,
mis altarile paneb lihaga.
Ta Kaini altariks seab latid, õrred,
laob nende peale kuivad rohukõrred,
et vili ei saaks alla langeda.
Sealjuures töötab hoolsalt kuni väsib,
siis poegi palves lõkke teha käsib.
Ta ise nagu seletatud palgel
ja preestri kombel langeb põlvili
ning ohvritule helendaval valgel
siit vaatab taeva poole vagusi.
Teeb poegade eest kõige enne palvet,
et vägev Jumal õnnistust ja valvet
ei keelduks andmast nende vaevale.
Seal vihatuli täidab järsku Kami,
ta ainuskordki Jumalat ei maini,
vaid vahib läbi ohvri leekide,
kuis Aabel Ade lähedale tikub
ja selle palvetuju hoopis rikub.
See Kaini südant nagu oda lõhub,
ta tahaks kättemaksta vennale,
veel siiski hetkeks viha maha rõhub,
paik selleks pole praegu kohane.
See jälle uuesti ta südant täidab,
kui Aadam palvelt tõustes teatab, väidab,
et Aabel armu leidnud Jumalalt.
»Kuid sina, Kain, vist oled nõnda paha,
et Jumalgi su ohvrit siin ei taha,
on heitnud selle oma silma alt.«
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Nii lausub Aadam. Kain kui kiviks kangeb
ja Ade seda kuuldes silmist langeb. —
Nüüd Aabel astub Ade lähemale,
kui tungiks vaatel tema hingesse,
ei hooli sest, et kahvatu ta pale,
käe paneb hellalt talle õlale.
Kain seda nähes kangelaseks sirgub
ja omas taltsimata vihas virgub,
läeb sinna, karjub hirmsa häälega:
»Eest ära, lurjus! Siin on minu ase,
mu püha paik, sind siia ma ei lase,
või muidu pead siin praegu surema!«
Kui aga Aabel sealt ei lahku, lähe,
Kain haarab kivi, vinnab talle pähe.

Veel mõne hetke Aabel jalgel tuigub,
siis langeb maha sõnalausmata,
kus tõrve pere nähes surma suigub,
mis kõiki täidab ahastusega.
Kain püsib paigal, palgeil valjus, julmus,
ei ole liigutust ta silmas, kulmus,
kui kivitomp ta ees on venna laip.
Ka Adel kustub mõneks hetkeks tunne,
ta langeb nagu sügavasse unne,
tal ajus kadunud sest kõigest taip.
Kuid suurim lein seal tungib Eeva hinge
tal Kaini sünd teeb ajus raskeid ringe . . .

Ka Aadamast käib läbi valujuga
ja viha kipub võitma mõistuse.
Ta püsti hoides kivist ohvrinuga,
nüüd tahab joosta Kaini kallale,
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kes oma kaitseks sammu siit ei astu,
laeb julgelt ärritatud isa vastu
ja hüüab talle kindlalt, kartmata :
»Võid tappa mind! Mul polnud tuua talle,
mis ainult kõlbab ohvriks Jumalale, —
vast lepib ta mu vereohvriga!«
Kuid enne kui saaks Aadam kurja teha,
on Ade, Eeva kaitsmas Kaini keha.

»Sa hirmus roimar, vennatapja kole!«
nii hüüab Aadam ärritusega,
»sul enam asupaika siin ei ole,
pead laias ilmas ümber hulkuma!
Su venna verehääl siit tõuseb taeva
ja nõuab sulle kättemaksmist, vaeva,
mis närib nagu uss su südames.
Ka minu needmine su peal nüüd lasub
ning Jumal sulle minu valud tasub;
pead hirmu tundma metsaliste ees.
Nii oled põlatud sa taevas, ilmas,
ei tohi armu leida minu silmas!«
»Sa rääkisid, nüüd luba sõna mulle,«
nii algab Kain, kui Aadam vaikinud,
»siin alles avaldan ma praegu sulle,
mis senini su eest on varjatud.
Ma tean, et Aabel oli sulle kallis,
ja Jumalgi ta ohvrit rohkem sallis,
see minu meelt ei teinud kadedaks.
Et Aabel Adet meelitas ja vaevas,
kes mulle armsam on kui Jumal taevas,
see tegi mu siin tema mõrtsukaks.
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Mu armastust ei väärata või tõkked,
neid õhutavad hinge leegid, lõkked.
Kas olgugi ma neetud sinu silmas,
pean lahkuma ka Adest armsamast,
sest tema sarnast pole leida ilmas, —
ma tagakiusatud ka Jumalast.
See teade lohutuseks jääb mu rinda,
et minu suurte tööde väärtust, hinda,
kord mõistab järelpõlv ja tulevik ;
sest mulla pind kõik rahvad toidab, katab,
nad eluõhtul oma hõlma matab,
see tundus mulle täitsa loomulik.
Sain nõnda põllutööle põhjendajaks,
mis elualuseks jääb kõigeks ajaks.

Nüüd tahan saatusele vastu tõtta
ja olla temast kõiges tugevam
ning siinsest varast ainult kepi võtta,
et rändamisel kindlam oleks samm,
Kui ka mul tundmata nüüd ees on rada,
ma tahan mineviku unustada,
mis elunarridele tuska teeb.
Puu tormi tõukel sügavamalt juurdub
mees kannatustes hingeliselt suurdub
ja vürsti kombel ennast valitseb . . .«
Nii Kain teeb lõpu oma kõnehoole
ja astub kindlal sammul kodu poole.

Seal oma maja viimast korda vaatab,
ta töö kui esmakordselt esineks,
siis mõttes mineviku mööda saadab,
mis talle saab kui salasidemeks.
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Ta alles praegu tunneb, märkab seda,
kui raske kõigest sellest vabaneda,
mis enesele seadnud elutööks.
Kõik tänapäeva sündmus, ärritused,
ta kehha, vaimu toonud väsimused,
nüüd mõtleb siia jääda viimseks ööks,
et homme alustada pikka reisu,
kus pole kaua puhkust, peatust, seisu.

Nii mõtleb Kain, siis jala asteid kuuleb
ja vaatab ümber imestusega;
ta juure Ade tasakesi tuleb
ja hakkab vaiksel toonil rääkima:
»Ma oma südame ja hinge sunnil
sind tulin vaatama sel raskel tunnil,
et veel kord kohata siin sinuga.
Ei ma sind sinu valus palju tüüta,
kuid tulin teatama, et olen süüta,
ehk küll mind Aabel püüdis kiusata.
Kus sa ka iial rändad, kõnnid, liigud,
mu südames siis ikka hellalt kiigud.«

»Kuis julged sa veel tulla minu ligi,
kuigi meid köidab veresugulus ?
Ei mõrtsukaga naise sõprus sigi,
mu veritöösse upub armastus . . .
Kuis võiksin panna käe su ümber kaela?
Sa tunneksid seal nagu poomispaela,
mis määritud on venna verega.«
Nii räägib Kain. See nagu tule lõkke
lööb Ade hinge, hävitab sealt tõkke,
kõik tunde leegid süütab põlema.
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See roosaks muudab tema palgejume,
mis tulles oli kahvatu ja tume.
»Su kõne kuuldub mulle valus, vinge,
sul mõistmata mu tunde sügavus.
Ka röövel mahtuda võib naise hinge
kui seda laiendanud armastus.
Sa venna mõrtsukaks said minu läbi,
nüüd peaksin mina sellest tundma häbi
ja selle all siin kokku langema.
Et seda võiksin sinu ees heaks teha,
seks suren siin, sa mata minu keha,
ma sinuta ei suuda elada!«
Nii Ade nagu meeleheitel hüüab
ja ohvri nuga rinda saata püüab.
»Ei mitte seda, minu kallis Ade,
sa pead mu Õnneks kaua elama 1
Su armastuses selgub minu vaade.
Kas suudad ühes tulla minuga ?«
»Seal armastus ei ole kestev, visa,
kui ainult õnn on tema ristiisa;
arm kaalutakse kannatusega.
Ka suurim viletsus ja okaskoda,
mind sinust ei või iial lahutada !
Siit peame põgenema salaja,
siis, kui ju kustunud on õhtul eha,
vast muidu isa takistust võib teha.«

Nüüd öösi juba reisule nad läevad,
teed metsast lagedale otsides,
ja oma sihi põhjakaarde säevad,
kus Lutsifer neil seisab naerdes ees:
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»Noh, Kain, eks olnud õige minu vaade
ja Õpetus? Su oma on nüüd Ade
ja võidetud su tugev vastane.
Sind eksiteelt ma tahan välja saata,
sa elus ikka koidupoole vaata,
kust ala valgus tuleb ilmasse.
Nüüd ma ei lahku enne sinu juurest,
kui oled pääsenud ju kohamurest!«

»Ma tean, sind tänan, sa ei nõua tasu,
ei nõudnud siis, kui töös mind aitasid.
Sa tead, see töö tõi mulle vähe kasu,
sest saatuslikuks said need minutid,
mil veritööga võitsin armsa Ade.
Mu õnne üle Jumalgi on kade,
kes tundis minu hinge igatsust . . .
Ta minu põlluviljast ohvrit vihkas
ja Aabelilt vaid talle verd just ihkas,
kes püüdis võita Ade armastust.
Seepärast needmine mu peal nüüd lasub
ja Jumal venna verd mu kätte tasub.«
»Nad selles usus hullumajja mingu 1
Sul pole karta säärast jumalat,
kes ihkab rasva haisu, vere vingu,
ja põlgab vilja lõhna magusat.
Ta nõuab inimestelt kiitust, tänu,
tal näib nii kustumata verejänu,
et nõuab viimaks oma poja verd . . .
Veel ennem kui kõik teha, mõista nõuab,
vast inimene hõlpsam täita jõuab
siin liivaga suurt määratumat merd.
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Sa ära hooli Jumalast ei vennast,
vaid mõtle kuidas aidata võid ennast.
Nii kaua kui su rinnas naiselikkus
ja kahetsed veel varem tehtud tööd,
sul puudub suurem varandus ja rikkus,
ning vaevavad sind murerikkad ööd.
Onn seda meest liig vähe elus sallib,
kes abinõusid ala palju valib,
et ükskord saada seatud sihile.
Kel eesmärk abinõude pühendajaks,
need jäävad kuulsaks igaveseks ajaks,
sul seda tuleb võtta arvesse.«
Nii Lutsifer ja Kain teel kõnelevad,
sealjuures tuleviku plaane teevad.

»Sa tegid mulle armsaks ööd ja puhted.
Kes oled sa ? Nüüd näitad lahkelt teed 1
Missugused sul Jumalaga suhted ?
Kui ühised on teie sidemed ?«
Nii küsib Kain, tal nagu paha algab,
miks tema sõber oma nime salgab
ja ennast lähemalt ei tutvusta.
»Ma täna seda lõpulikult nõuan,
vast ükskord juba otsusele jõuan,
kes on mu hea ja armas aitaja,
et teda tänulikult mäletada,
kui võin kord elus õnnelikuks saada.«
Siin põikleb Lutsifer. »Pea hästi silmas
mu seletus, ja ära unusta,
et palju vastasvõimusid on ilmas,
mis võitlemas on teineteisega.
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Talv taganeb, kui tuleb suve algus,
öö põgeneb, kui punab koidu valgus
ja vesi võidab ära tule väe.
Nii on ka külma hävitajaks soojus,
metslooma ohvriks langeb kodulojus
ja kuski ühtlust, rahu sa ei näe.
See oleks nagu ilma põhiseadus,
seepärast võitlemas on kurjus, headus.
Kus tahab Jumal head, teen mina kurja,
ja halvan seega tema tahtmise.
Teeb tema kurja, ajan selle nurja,
teen head ja olen kurja vastane.
Su kasvatajad Paradiisi aiast
ta ajas välja, sind su omast majast,
ei hoolinud su töödest, vaevadest.
Ma tühjaks tegin tema kavatsuse
ja seadsin korda põlluasjanduse,
mis hätta ei saa jätta inimest.
Nüüd võime ühes Noodimaale minna,
kus ehitad sa üles uhke linna.

Kain küsib veel: »Sa ara Pane pahaks!
Näen, teie kahe pärast võim ja ramm.
Nüüd ometi ma seda teada tahaks:
kumb on teist kahest siiski vägevam ?«
»See on nüüd nii, kuis keegi seda võtab,
või kumba enam ülistama tõttab,
ehk kummalt leiab abi paremat.
Kui ilm ei väsi minust kõnelemast,
siis olen muidugi ma suurem temast.
Kui aga keegi austab Jumalat,
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siis on see jälle tema suurus, kõrgus,
kes hoiab teda vangis omas võrgus.«
»Ma siiski veel ei mõista, kumb teist parem.
Sa seda ometi vist teadma pead . . .«
»Miks sa ei küsinud ju seda varem ?
Meil mõlemail on omad suured vead.
Kes ütleb, kus on hea ja kurja raja,
neid mõlemaid maailmale on vaja.
Eks mõõdeta ju kurjusega head ?
Sult nõuab Jumal, et sa kohe palud
talt abi, kui sind vaevamas on valud;
ma aga parandan ta tehtud vead.
Et tasuta sind õpetasin varem,
siis olen Jumalast vist vähe parem.
Et veelgi enam areneks su mõte
ja sinu silm veel kaugemale näeks,
seepärast teen nüüd viimse kokkuvõtte,
et Jumalast sul selgem pilt veel jäeks.
Ei ole minagi just väga vaga,
kuid võrrelda ei saa mind Jumalaga,
kes minust igapidi tigedam.
Ta vihas väristab kõik ilma keha,
võib riigid linnad maaga tasa teha . . .
Mu iseloom on hoopis vagusam.
Ta purustab ka metsad, põlluannid,
kui pahur laps, kes lõhub oma kannid.
Ka omad uhked kojad, templid ilmas,
mis ehitatud suure vaevaga,
ei leia tihti armu tema silmas,
neid välgutulel süütab põlema.
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Ma tean, et tema valmis saab ka seega,
kõik ilma täiuse kord hukkab veega,
et tappa oma tehtud inimest.
Siis kannatada tuleb taimeriigil
ja surra lugematuil loomaliigel . . ,
Siin kaob ka minu mõiste õiglusest.
Kord hakkab maailm sellest aru saama
ja enam mind kui teda armastama.«

»Sa, sõber, ajad kõik mu mõtted segi,
mul oli parem arvamine Jumalast,
kes kogu ilma, maad ja taevad tegi
ja juhib iga inimeselast.
Ta suure auga taeva troonil asub,
head usklikuile rikkalikult tasub,
nii seletasid minu vanemad.
Nüüd teed sa temast hoopis teise kuju
ja hävitad mu usu, rikud tuju.
Kas uskuma pean sind või Jumalat ?«
Nii räägib Kain. »Ma olen nagu laevas,
mis võitleb tormis eksil, rahuvaevas.«

»Kes inimeste tehtud usku eitab,
võib ise olla suurim usumees.
Usk ennast hinge sügavusse peidab
Ja õige Jumal asub looduses.
See Jumal, kelle asupaik on taevas,
vist oma võimu pärast hirmus, vaevas,
seepärast sunnib ennast uskuma.
Nõrk oma tunnustamist valjult nõuab;
ma lepin sellega, mis keegi jõuab,
kas armastada mind, või põlata.
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Sest iga usk on väike, väär mu silmas,
ma hindan suuri tegusid maailmas.

Ilm seda suureks peab, au tahab anda,
ja kummardada kuni põrmuni,
kel mitu nime, risti rinnal kanda;
mul nimesid on juba liigagi.
Kuid Jumal kannab ainult ühte nime, —
ka selle juures ilmub veel see ime :
ta oma võimu ainus kolmandik.
Kaks teist on olemas veel peale tema,
kõik kolm nad peavad selleks ühinema,
et saada võiks üks Jumal täielik.
Nii vastatud on sinu küsimine.
Nüüd otsusta, kumb suurem võimuline.«
»Ma olen ikka nagu kotis, pime,
sest ühes küsimuses vaikid sa.
Miks ühtki oma kõrgeaulist nime
sa minule ka nüüd ei avalda ?«
Ka Ade meeste juttu hoolsalt jälgib
ja naiselikus uudishimus nälgib,
et teada, kes on nende seltsimees.
»Mu nime pärast asjata pead murrad,«
Nii hüüab Lutsifer. »Ma olen Kurat
ning Lutsifer ja Mefistofeles,
ka Saadan, Põrguvürst, — vürst seda liiki,
kes kannab nime, — pole säärast riiki!«

»Ma kuulan sinu juttu nagu imet,
ehk küll sest palju mulle mõistmata.
Kes andis sinule need suured nimed,
mis kuulduvad nii kõrge kõlaga ?«
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Mäekingule nad jäävad seisatama.
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»Muist andis Jumal, aga tulevikus
on loota, vagameeste ajurikkus
neid annab paljugi veel minule,
et nendega kõik ilma hirmutada,
mis läbi arad võivad õndsaks saada,
teed leida minu kaudu taevasse.
See vähe tasub nende vaeva suure,
sest hirmuga ei aeta armu juure.«
Aeg läheneb, kus Lutsifer neid maha
peab jätma, ligi on ju Noodimaa.
Ei kumbki enam rääkida siin taha,
liig raske Kainil saatjast lahkuda.
Mäekingule nad jäävad seisatama,
kust maailm paistab nagu panoraama,
täis uhkeid linnu, suuri külasid.
»Siin näete tuleviku ajalugu,
need linnad ehitab kord teie sugu,
kui hindab elutunnid, minutid.
Kui oma vaimujõudu pingutate,
siis Jumalast ja minust vabaks saate,
et kumbagi ei karta tarvitse.
Üht asja avaldama olin visa.
Nüüd tea, et mina olen sinu isa,
seepärast olin juhiks sinule.«
Nii räägib Lutsifer sealt lahkudes.
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