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Saatesõna.
Algkooli uutes õppekavades sisalduvad algkooli luge
misvara kohta järgmised tähtsad nõuded:
1. „Lugemisainena võib tulla arvesse peamiselt ilukir
jandus, mille kaudu kujunebki lapsest kultuurilise ühiskonna
liige, kes mõistab teisi ning oma ümbruskonda, mille kaudu
viiakse inimene kõrgemate ideede ringi nende konkreetse
mas kujus ja tõmmatakse aktiivselt kaasa elama nende teos
tamiseks ja millega kultuurilise ühiskonna liige enamasti
täidab oma vabad tunnid, saades kõrge väärtusega elamusi."
2. ,,Et lähendada last raamatule, peab õppima lugemist
vähemalt kõrgemal astmel ilukirjanduslikkudest teostest,
mitte aga lõigetest lugemikus/'
3. ,,Kuigi ei saa eitada väliskirjanduse tähtsust, siiski
on vajalik kodumaa ja ta rahva tundmaõppimise huvides
valida raamatuid eeskätt omast kirjandusest."
4. Uutes kavades on läbi viidud õppeainete siduvus üks
teisega, keskustus, mida tuleb võimaluse piirides arvestada
ka lugemisaine valimisel.
5. Eriliselt rõhutatud uutes kavades on õpetuse kasva
tuslik külg ja nõue, et kogu kasvatus-õpetustöö põhjeneks
lapsepsühholoogia alusel. Sellest järgneb, et lugemisaine
valikul peab olema mõõduandev kunstilispsiihholoogiline,
mitte kirjanduslooline seisukoht, lastele pakutav lugemis
vara peab olema 1) suure kunstilise väärtusega ja 2) vas
tav lapse arenemisastmele (et ta suudaks äratada huvi ning
elamusi).
„Kirjandust koolile" koostamisel olen püüdnud täita
kõik need nõuded.
Esimene, teine ja kolmas nõue on täidetud täiel määral.
Raamatu sisuks on peamiselt meie omade kirjanikkude ilu
kirjanduslikud tööd-tervikud. Ei leidu ühtegi teose kondi
kava, sisuülevaadet, isegi mitte terviksisulisi lõikeid. Kirjani
kud ise rääkigu oma teoste kaudu. On tehtud vaid kõige
tarvilikumad redaktsioonilised parandused (keele ühtlusta
mise sihis) ja pedagoogilistel kaalutlustel paaris kohas välja
jäetud paar lauset. Kõige ideaalsem oleks muidugi olnud
välja anda iga teos eraldi. Kuid et need on oma ulatuselt
kaunis lühikesed, siis oleks selle ideaali teostamine tekitanud
väga suuri raskusi.
Keskustuse-põhimõtte läbiviimine — emakeele lugemis
aine sidumine teiste klassis käsitlevate õppeainetega — näib
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olevat V klassis eriti raske: on ju V klassi tähtsamaid üles
andeid õpilaste tutvustamine välismaailmaga ja seal
esinevate nähtustega, emakeele lugemistundides aga tuleb
käsitleda peamiselt kodumaa kirjandust. Siiski on võima
lik teatava määrani läbi viia keskustuse põhimõte ka V klassi
lugemisaine valikul. Võib ja tulebki võtta osa lugemisainest
väliskirjandusest. Samuti võib reaal-aineliste proosapalade
sisuks (mis on ette nähtud uutes kavades) olla ka välismaa
ilm. „Kirjandust koolile" II osa sisuks ongi lastekohaseid
ilukirjanduslikke töid väliskirjandusest, reaal-ainelisi proosa
palasid ka välismaailmas esinevaist tähtsamaist nähtusist,
inimkultuuri suurimaid saavutis!, pilte inimessoo heategijate
elust j. m. Ja välismaailma nähtusi tuleb ju vaadelda ja
sõeluda kodumaa elu valgusel, nii et kodumaa kirjanduski,
mis selgitab meie omi olusid, ühes sellega süvendab ka välis
maailma vaatlemist. Ja lõppeks on lugemisaine valik koos
kõlas keskustuse põhimõttega ka siis, kui V klassi lugemi
seks ei võeta aineid, mille eriline käsitlus on ette nähtud
mõne teise klassi kavas. Nii näit, oleks tarbetu käsitleda
V klassis rahvaluulet, kuna ju kodumaa ja ta rahvas — oma
oleviku ning minevikuga ja ka rahvaluulega, kuivõrt see on
vastuvõetav lapse arenemise seisukohalt — seisab IV klassi
kavas kogu õpetus-kasvatustöö tulipunktina, ja kõige selle
süvendamine, täiendamine ja lõpuleviimine on ju VI klassi
tähtsamaid ülesandeid. Seepärast on käesolevast raamatust
välja jäetud rahvaluule.
Kõige raskem on täita kunstilis-psühholoogilisi nõudeid.
On ju meil väga vähe töid, mis oleksid suure kunstiväärtu
sega ja seejuures vastaksid ühtlasi lapsepsühholoogia nõu
deile, oleksid huvitavad lastele ja rikastaksid nende hinge.
Kuni meil on põud sellisest kirjandusest, tuleb lugemisaine
valikul paratamatult leppida mingisuguse kompromiss-seisukohaga, kusjuures aga tuleb anda ülekaal lapsepsühholoogilistele nõuetele, tuleb silmas pidada rohkem last ta hinge
appertsipeerimisvõimetega kui puhtkunstilist mõõdupuud,
sest ei ole mõtet anda lastele ilukirjanduse mäelatvu, mis
neile kättesaadamatud. Tuleb hoiduda laste kunstivõimete ülihindamisest. Lihtne, ilus, kunstiväärtuslik töö, mis köidab
last, on vastuvõetav ka täiskasvanule, mitte aga ümberpöör
dult — mitte iga kunstiväärtuslik töö, mis köidab täiskasva
nut, ei avalda mõju lapsesse. Esteetilise vaatepunkti kõrval
tuleb silmas pidada ka eetilist — eelistada töid, millel on ühes
kunstiväärtusega ka sügav kasvatav mõju lapse hingesse,
kuid mis on vabad sihilikkusest, elu tõelise külje moonuta
misest, pealetükkivast moraalist, moraliseerimisest.
Neid seisukohti pidas silmas Eesti Keele õppekorral
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duse Toimkonna poolt moodustatud eesti keele õppekava
eelnõu koostamise alamtoimkond algkooli vanemate klasside
lugemisaine valimisel. Alamtoimkonna poolt koostatud õppe
kava eelnõu (ühes seletuskirjaga ja selles sisalduvate luge
misaine näidetega) võeti vastu ühes teiste õppeainete kava
dega Haridusministeeriumi nõupidamisel, kusjuures arvati
otstarbekohasemaks märkida seletuskirjas lugemisaine näi
detena ainult suuremad tööd (mis alamtoimkonna eelnõus
moodustasidki enamiku), — mitte sellepärast, et vähemad
tööd olid vastuvõetamatud, vaid et suuremad tööd juba kül
laldasel määral illustreerivad lugemisaine kunstilis-psühholoogilist suunda ja et anda lugemisaine valikul suuremat vaba
dust lugemiku koostajale (mis eriti tähtis siis, kui lähemas
tulevikus peaks ilmuma uut lapsekehast väärtuslikku ilukir
jandust). Käesolevasse raamatusse on paigutatud kõik uute
kavade seletuskirjas märgitud tööd, mis võiksid tulla käsit
lusele V klassis, mille tõttu raamat on täielikus kooskõlas
uute õppekavadega. Peale selle on raamatusse paigutatud
veel luuletisi V klassile ja mõned lühemad ilukirjanduslikud
proosapalad, mis aitavad süvendada esteetilis-eetilist kasva
tust ja võimaldavad õpetajaile suuremat vabadust lugemis
aine valikul.
Tööd on paigutatud autorite nimede tähestikulises järje
korras. Sellisel paigutamisel moodustavad ühe autori tööd
ruumiliselt terviku ja saab õpilane kergemini üldmulje auto
rist. Oleks mõeldav tööde paigutamine järjekorras, millises
oleks soovitav neid läbi võtta. Kuid läbivõtmise järjekord
võib olla mitmesugune, olenedes klassist, Õpetajast ja ka
teistest õppeainetest. Tähestikuline järjekord kergendab ka
tööde leidmist ja teeb ülearuseks kahekordse sisujuhataja.
Kuigi igal õpetajal võib olla tööde läbivõtmisel oma jär
jekord, ei ole siiski tarbetu näidata, missuguses järjekorras
oleks mõeldav tööde käsitlus.
Esimeses järjekorras võiksid tulla käsitlusele lood
noortest:
J. Mändmets’a „Und“,
K. Parijõe ,,Vargus“,
A. H. Tammsaare’ „Tähtis päev“,
M. Heiberg’i „Ära läks ...“,
A. Haava’ „Koolist“ ja
Ed. Wilde’ „Mu esimesed „triibulised“
L. Mändmets’a „Unnas“ kirjeldatakse väga plastiliselt ja
usutavalt poisi hingelisi elamusi, kes on juba astunud üle
lapse-ea läve ja asunud lapsemängude valdkonnast lähemale
reaal-elule, kes läinud vanema mehe seltsis esimest korda
unnaga kalu püüdma. Tänulik aine psühholoogiliseks ana
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lüüsiks V klassis, sest selle klassi õpilased on samal arene
misastmel kui ,,Unnas" kirjeldatud poisski ja kirjanik tabab
noorte ühe prevaleeriva joone: ehitada õhulosse ja samal
ajal unustada kõige hädatarvilikum nende kättepüüdmiseks.
Jutustis võimaldab tõmmata huvitavaid rööpjooni ka poisi ja
vanamehe hingeavalduste vahel.
J. Parijõe „Varguses“ ja A. H. Tammsaare’ ,,Tähtsas
päevas“ räägitakse küll noorematest lastest kui ,,Unnas",
kuid psühholoogiline analüüs on neis töödes raskem, mis
pärast need võiksid tulla käsitlusele „Unna“ järele.
M. Heiberg’i töös ,,Ära läks" räägitakse noorest, kes
juba astunud teenistusse, näidatakse, kuidas on katkenud
intiimsemad sidemed ema ja tütre vahel, kuidas linn on tei
nud maalapsest ,,saksa preili". See ,,peenema elu" harras
tamine ja lihtsa talutöö põlgamine on ju tunginud meie konti
desse ja üdisse, alates toatüdrukutega ja lõpetades kõrgema
haridusega isikutega, kelle ideaaliks on soe koht.
A. Haava’ „Koolist“ pildistab ajajärku, kus hariduse jä
rele janunevat talulast ähvardas sihiteadlik ümberrahvusta
mine: talle püüti anda saksa nimi, istutada hinge saksapä
rane maailmavaade, teda võõrutati kõigest eesti omapärasest.
Ed. Wilde’ „Mu esimesed „triibulised“ " ei ole ainult
lõbus jutt kahe poisi seiklustest, vaid selleski töös kujutab
autor ühiskondliku elu nähtusi, olgugi väga humoristlikus
stiilis. See ei ole õieti mitte jutt väikestele lastele, kuigi ta
on jutt väikestest lastest.
A. H. Tammsaare’ ,,Tähtis päev", A. Haava’ ,,Koolist"
ja Ed. Wilde’ ,,Mu esimesed „triibulised" on V klassi luge
misainena kohased veel sellepärast, et nad on pildid auto
rite elust. Ja biograafiline element, eriti elupiltide kujul,
sobib just V klassile.
Kui jätkub aega, võiks peale ülaltähendatud tööde lu
geda veel J. Parijõe „Laevapoisi päevilt" (mis ilmunud eriraamatuna). Töö peaks olema huvitav lastele, sest et ta viib
neid võõrastesse oludesse, mille vaatlemine ongi V klassi
tähtsamaid ülesandeid. Ka sisaldab ,,Laevapoisi päevilt"
palju ilusaid momente, mis suudavad luua sügavaid elamusi.
Järgmise liigi moodustaksid lood rahva igapäevasest
elust:
Juhan Liiv’i „Muldmäe Mats",
A. H. Tammsaare’ „Mäetaguse vanad",
A. Kitzberg’i ,,Sauna-Antsu oma nobune",
O. Luts’u ,,Kapsapea",
Ed. Wilde’ „Kupja-Kaarli adjustaadid",
Juhan Liiv’i „Peipsil",

J. Mändmets’a ,,Katkiraiutud kaljas",
A. Kalda „Üks kõikide eest",
Juhan Liiv’i ,,Punasoo Mari",
Fr. Tuglas’e „Asuja“ ja
A. Kalda ,,Bernhard Riives".
Esimeste kergemate tööde käsitlus ei tohiks sünnitada
raskusi, sest õpilased on tööde kaudu, mille sisu neile lähe
mal, juba pisut harjunud kirjanduse analüüsiga (muidugi
ainult määral, millisel see on kättesaadav sel arenemis
astmel).
J. Mändmets’a „Katkiraiutud kaljas" — kui töö, millel
on pikem arenemiskäik — põhjustab sügavama analüüsi ja
on seega heaks ettevalmistuseks VI klassis läbivõetavate suu
remate tööde käsitlusele. Kui ,,Katkiraiutud kaljase" pea
tegelane on negatiivne tüüp — ja elu negatiivse külje käsit
lusest ei saa täiesti mööda ka algkoolis, eriti vanemais klas
sides —, siis on kõige viimastes töödes esitatud otse elukangelaste tüübid. Sooru Andres (jutustises „Üks kõikide
eest") alistub kannatlikult oma kurvale saatusele — astub
pidalitõbisena vabatahtlikult oma vangikongi, kust teda
võib lunastada ainult surm —, et ära hoida jäleda taudi le
vimist omaste ja teiste külaelanikkude hulgas. Ja „Punasoo
Mari" ja „Asuja" — eks ole need meie rahva töökangelased,
üks nais-, teine meeskangelane. Ja lõppeks Bernhard Rii
ves — see talupoeg, kelles on sirgeks läinud seitsmesajaaastase orjuse selg, kes ennem läheb surma, kui laseb jalge
alla tallata vaba inimese õigused .. . Need kujud peaksid kas
vatavalt mõjuma lapse hingesse. Kui jätkub aega, võiks veel
lugeda L. Koidula’ „Säärast mulki" ja E. Bornhöhe’ „Tasujat", millised tööd on olemas eriraamatuina. Võib ju anda
osa töid ka koduseks lugemiseks, mis võimaldab nende lü
hemat käsitlust klassis.
Kolmanda liigi moodustaksid pildid elu sügavusest:
Juhan Liiv’i ,,Ilus suvepäev oli", „Ei laula", ja Suve
hommik",
Mait Metsanurga ,,Kaks roosi" ja
A. H. Tammsaare’ „Poiss ja liblik", „Kandlemängija"
ja „Ööbik ja lilled".
Pealiskaudsel vaatlemisel näib, nagu oleksid need tööd
liiga kerged V klassile: lühikesed töökesed jutustava sisuga.
Õieti aga ei ole need tööd sugugi kerged. Ei mõõdeta ju
ilukirjanduslikke töid küünarpuuga. Ei ole need tööd õieti
proosa harilikus mõttes, vaid luule proosa kujul. On neis ju
palju lüürilist ja peale selle on nad sügavamõttelised. Sügav
lüürika aga on lastele kättesaadav ainult kõrgemal arene
misastmel. Ei ole mingisugust mõtet leierdada sääraseid
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töid alamais klassides. Võimatu on väikest last sundida, et
ta hingeliselt ühte sulaks luules peituvate sügavate tunne
tega. Nende elu on olnud selleks alles liiga kogemusvaene,
liiga vähe on olnud veel sügavaid elamusi. Ja Juhan Liivüst
ja A. H. Tammsaarelt saaksid lapsed ühekülgse mulje, kui
nad on lugenud ainult nende realistliku sisuga töid. Neid
töid tuleks käsitleda kui luuletöid: tuleks püüda luua
sügavaid elamusi, leida sügavaile hingeliigutusile vastav
väljendus, rõhutada ilusat, tundetoonilist lugemist (mis
on ju küll iga lugemise tarvilikud nõuded, kus ju tunded
on esikohal). Ka ei tarvitseks neid töid lugeda järge
mööda. Nad võiksid olla ,,pühapäeva-toiduks“ vahetevahel.
Neid võiks kasutada ka kõlblusõpetuse tundidel, sest neil
on sügav-eetiline tagapõhi. Võtame näiteks kas või A. H.
Tammsaare’ mõnerealise ,,ööbiku ja lilled .~Kui lihtne,
naiiv-lihtne — ja ometi kui ilus ja sügavmõtteline. ,,Ta
laulab ju ainult sellepärast nõnda ilusasti, et meie
õitseme. Ja nad õitsesid veel ilusamini. Eks
ole see kõrge, suuremale hulgale kättesaadamatu voorus,
otsida ja leida teistes inimestes head ja ilusat ja sellest
saada tuge oma kõlblale täienemisele, sellest saada ise
veel paremaks — õitseda veel ilusamini. Või Juhan Liiv’i
lühike palake „Ilus suvepäev oli“. Jällegi kui lihtne ja see
juures ometi nii sügav ja ilus: anda teisele seda, mille
järele ise igatsed, kuid mis sulle kättesaadamatu,
ja tunda
selles teise õnnestamises isiklikku õnne. Ka Juhan Lüv’i
elutraagikat näeme selles töös: ,,Minul küll ei olnud nii
pidulik süda!.. Kuidas oleksin talle järele lennanud!“
Ja ka teiste inimeste elutraagikat. Suurem osa inimesi
ainult ei tunne seda, et nende süda ei ole nii pidulik, valge,
hele kamber...
Luuletisi, mis on paigutatud raamatu lõppossa, tuleb
muidugi tarvitada sündsal momendil: mõne proosapala sü
vendavaks ning täiendavaks lõppakordiks, vastaval aasta
ajal või mõnel muul juhul.
Teadlikult jätsin välja lugemisainet illustreerivad pil
did. Meil puuduvad sellekohased head pildid ja halvad
ainult takistavad kunstilist süvenemist. Eriti ülemal astmel
peaks illustreeriv pilt olema täielik kunstitöö; pildi ülesanne
ei ole siin ju väline näitlikkus, mis aitab aru saada tüki sisust,
vaid pilt peab süvendama tundeid, mida suudab teha aga
ainult suure väärtusega kunstitöö.
Südamlik tänu lektor Joh. V. Veskile keelelise redigeeri
mise eest!
E. Martinion.

Koolist.
/mm Haava.
Mürts! — mürts! —
mürts! käib S. mõisa piimarentniku köögis suur, pütitaoline võimasin — vist hak
kab koor kokku minema —
ja kostab sinna sekka KarjaMari bassihääl ja tema me
hine naer: piimapoiss Jants,
kes tulnud öösi linnast ja
võtab nüüd einet ning ootab
õuest tuppa peremeest, „vanapapat“, et ära anda arveid,
on heas tujus ja vestab lugu
sid linnateelt.
Kõrvaltoas,
pikerguses
ühe aknaga toas, ühe pika
ja kahe lühema laua ümber,
asub kool — ka kella kahek
sast saadik juba töös. Piimarentniku vanem tütar on
koolipreili,
peab ,,saksa
kooli". Umbes kolmküm
mend ragunit on seal koos,
Anna Haava.
tüdrukukesi ja ka poisikesi,
ruugepäid ja mustpäid, üle
ja alla kümne aasta. Mõned ajavad alles aabitsat — nii et
raamatu lehenurgad takendavad! Teised murravad juba
grammatikat ja veerivad vene keelt, õpivad lugemikust
salme, tunnevad kõik viis peatükki, piiblilugu ja geograafiat,
harjutavad rehkendamist ja (üks või kaks) prantsuse keele
lugemistki — nii kuidas kellegi mõistus seda annab ja kooli
aja pikkus kannab.
Tunni ajal, päeval, asuvad muidugi kõik need väikesed
,, teaduse jüngrid" koolitoas koos. Ainult mõned üksikud,
kellel vahest parajasti ees ilukirjutus ja rohkem ruumi tarvis
küünarnukkidele, istuvad siis koolitoa kõrval väikeses vana-
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papa toas, mis on ühtlasi ka perekonna söögituba, nelja
nurgelise söögilaua ümber. Õhtul aga muutub terve kolme
toaline rentniku korter — ka köök pealekauba — magadislaagriks. Nagu sipelgad rändavad siis poisid, väikesed
Rihardid, Eedid ja Karlad, oma kottidega köögist, kus need
seisavad kõik ilusti virnas Jantsi sängil, ,,suurde tuppa“,
preilide elu- ja võõrastetuppa, ja laovad sinna nagu lademe
maha. Koolituba aga, kus seisab ka preilide voodi, on tüdrukukeste magadislaagriks. Nende kottide kuhi, niipalju kui
aga mahub — mis ei mahu, läheb sahvrisse — leiab hommikuil kodu Karja-Mari sängil, kelle päralt on poolt kööki, nii
et sellest võib anda osa kahele väiksemale kaugemaa lap
sele, kes veel ei mõista maas magada. Suvel, nii pikalt kui
seda ulatub kooliajasse, siis on Karja-Mari ja tüdrukukeste
päralt avar, suur, lahe pööning.
Koolipreilil ei ole kerge üksi valmis saada nii suure
hulga ragunitega. Kasvatuses ja korrapidamises avitavad
teda halli peaga lahkesilmaline vanapapa ja koolipreili noo
rem õde — virk perenaine ja piimatalituse hing. Ka KarjaMarit mitte unustada, — juba tema hääl üksi sunnib aukar
tusele! Aga koolitoas, seal on koolipreili ometi üksi, ja
peaaegu iga õpilane on ise jaoskond: astub kooli, millal
tahab või saab, õpib omaette, niipalju kui jõuab. Kes keh
vemad või laisemad edasisaamises, neid kontrollitakse kõve
mini, küsitakse sagedamini, nad peavad vahel istuma ja
õppima vanapapa toas, kus tema siis ka loeb oma lätikeel
seid raamatuid. Kes aga hoolikamad ja andelisemad, tulevad
ette enamasti kahe kuni kolme nädala tagant, õpivad seni
omapead edasi.
Mürts! — mürts! — käib jah võimasin köögis, ja KarjaMari naerab. Ja lapsed kõrvaltoas laudade ümber — tahv
lid, vihikud ees — kirjutavad ja rehkendavad mis kribiseb.
Aeg-ajalt tõuseb üks või teine üles, läheb läbi vanapapa toa
„suurde tuppa“ ette näitama oma rehkendust või kirjutist.
Koolipreili istub „suures toas“, teeb näputööd, tanusid, peent
uduvõrku ja kõiksuguseid ilusaid asju, mida võivad õppida
ka lapsed, kui tahavad. Istub jah seal ja kaeb ettenäi
datud vihikuid ning tahvleid, kiidab, laidab või tõrelebki, ja
kutsub sealvahel lapsi ükshaaval ette õpitükke üles ütlema.
Keda nimepidi hõigatakse, see võtab kõik oma õpiraamatud
kaenlasse ja läheb annab aru, mis ta õppinud paari päeva
kuni paari nädala jooksul.
Täna on paha päev! Rihard Roosberg seisab juba
vanapapa toas nurgas, luud käes. See on üldse niisugune
laisk ja koer poiss! Mitte kuidagi ei saa koolipreili temaga
edasi! Üldse need poisid! .. Praegu jälle on Eedi Mül
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ler ees. See ei saa öelda „Haus“, ütleb ikka „aus". Juba
teist päeva vaevavad nad endid, koolipreili ja Eedi, — ei
saa edasi! Koolipreili on juba õige pahane, kannatamatu.
Eedi nutab, ja teistel lastel koolitoas — läbi lahtiste uste
Eedi saatust kaasa elades — on halb tunne, eriti neil, kes
ise ka ei ole tänaseks hästi õppinud, — kes teab, kuidas
nendegi käsi võib täna käia! . . Ainult Karla Steinil,
üheksa-aastasel hakkajal noormehel, on peaaegu hea meel
Eedi kimbatusest: „Paras talle!" välgatab Karlal läbi pea
numbrite vahel, mis ta peab nõiduma tahvlile. „Mis ta määris
mu ükskordühe ja lõhkus eile toa otsas mu tuuleveski poo
leks katki!"
Korraga ilmub koolitoa uksele koolipreili, kes praegu
on ära lasknud Eedi, ja ütleb:
,,Suuremad lapsed, kes mõistavad peast kirjutada, võtke
tahvlid ja kirjutage kirjatöö ,,Meri!“ Seletage, mis on meri,
kuidas ta välja näeb ja mis te tast veel muud teate. Kes
saab valmis, tuleb näitab mulle kohe ette. Enne kella kahtteistkümmend peavad kõik valmis olema. Nüüd on kell pool
üksteistkümmend/ ‘
Teiste hulgas, kes peavad kirjutama merest, on ka Laa
nemäe Mann, arglik talulaps — seal on ju ka hulk ,,antvärgi"
lapsi —, kes on ka üks virgemaist, sest ta ei ole veel kor
dagi kinni istunud ega nurgas seisnud, ning on nagu ene
sestmõistetav, et ta üles ütleb oma õpitükid ainult kahekolme nädala tagant. Mann õpib hea meelega. A.ga kui ta
lõunavaheajal või õhtuvidevikul vahest mõtleb sinnapoole,
kust läbi ridaspuude viib tee paarikümne versta taha kodu
poole, kuhu nüüd ei saa iga nädal, siis unistab ta vahest
oma tulevasist õnnepäevist, mil ta on suur, vahest ka juba
nelja- või viieteistkümne-aastane, nagu ta õde Leeni, nii et
võib koju jääda, istuda ema ja tüdrukute seltsis, kui need
ketravad, ja kus ta siis iga päev saab süüa sooja suppi ja
kõiki neid kodutoitusid. Ah ja! — ta võiks koju jääda vare
maltki, juba nüüd varsti, ta mõistab juba peaaegu niisama
palju kui Leenigi ja on — nagu ema ütleb — varsti kaheteistkümne-aastane.
Aga nüüd peab Mann kirjutama midagi merest — ja
ta ei ole kunagi näinud merd. Kuid — igal jaanipäeval on
ema ta kaasa võtnud surnuaia-pühale, sinna, kus magavad
mullas ta mõlemad vanaisad ja vanaemad, ja kus lähedal —
surnuaia müüri taga — kohiseb Peipsi. Peipsi jah! See
on ju ka nagu meri — laiad lained ja ei paista äärt. Isal
on kodus raamat ,,Maa ja mere pildid". Mann on sealt mõn
dagi lugenud. Aga meelde on talle jäänud kõigepealt pime
põhjaöö, jääkarud, eskimote rasvalambid ja vahetevahel siin

12

seal natuke lahtist, vilkuvat vett Põhjameres... Ei ! Sealt
ei ole ta mälestusel võtta midagi praeguseks puhuks. Ja
ei mõistaks seda ka ära öelda saksa keeles: seal tarvis
palju selliseid sõnu, mida ta ei ole veel õppinud sõnas
tikust. — Aga Peipsi! Seda ta on näinud oma silmaga.
Sellest on vanaisa, kes olnud kalamees, ise kõnelnud —
sellest ta kirjutab . . .
Mann paneb sõrmed kõrvu: Karja-Mari naer, võimasina
mürtsumine ja teiste laste sosin siin ja seal — see eksitab,
segab Peipsi kohinat ta kõrvus. Silmadki sulgeb ta veidi
keseks ajaks, sest Juuli Grossfeld, kes ka peab kirjutama
merest — aga ei taha, üldse kunagi ei taha, see näitab talle
salaja keelt.
Raasikese aja pärast võtab Mann sõrmed kõrvust, võtab
noa oma platsi kohalt suhvlist, milles on ta raamatud, teeb
krihvli õige teravaks — ja siis kirjutab ta. Kirjutab põksuval südamel, õhetaval palgel, kõige viletsamas saksa keeles
muidugi, aga ta kirjutab, — nagu kuuleks ja näeks ta merd,
Peipsit! Nagu kuuleks ta lainete kohinat, näeks oma vana
isa, kalameest, merehädas, — nagu mängiks päike peale
tormi vanaisa vene purjedes . . .
Mann on kirjutades unustanud kogu oma ümbruse.
Nüüd on töö valmis, tahvlil mõlemad küljed täis. Kell saab
ka juba varsti kaksteistkümmend.
Ta tõuseb üles, silub käega korra juukseid, pühib krihvlitolmu põllelt maha ja astub siis aral sammul läbi vanapapa
toa „suurde tuppa“ koolipreili ette. Süda põksub nagu lin
nuke. Põksub vist sellepärast, et Mann on kirjutanud tahv
lile tüki oma enese hinge.
Koolipreili võtab tahvli. See on suur, suur, vana tahvel.
Nagu aken, ütleb ema. Sellel on isa kirjutamist õppinud.
Ta on kulunud koguni õhukeseks. Koolipreili võtab tahvli
ja loeb.
Ikka enam ja enam läheb ta nägu pilve! — „Vist palju
vigu, — väga halb!“ mõtleb Mann kohkunult. Viimaks, kui
kõik loetud, vaatab koolipreili validal pilgul üles, nii validal
nagu ei kunagi Manni vastu.
„Kuule, tüdruk, selle oled sa kustki ära kirjutanud! Ja
kirjutades veel nii palju vigu teinud! Kui seda teinekord
veel ette tuleb, siis .. ! Nüüd mine!“
Teised lapsed oma tahvlitega — mõni kaheksa-üheksa
neid — seisavad juba nagu sein sealsamas. Koolipreilil ei
ole enam aega kauemini tegemist teha ühega.
Lõunatunnil sahvris, kui teised juba kõik läinud välja
jooksma, seisab Mann ikka veel riiuli juures oma leivakoti
ees, ilma et oleks avanudki kotisuud. Ka teekann, millega
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oleks võinud võtta köögist kuuma vett, seisab seal — seisab
rahulikult ja kiviselt: ükskõik kas tal on soe või külm. Mann
aga väriseb talvejahedas sahvris külma käes ja nutab kibe
daid pisaraid...
„Kui seda veel kord ette tuleb, siis . . !“
Ei! Seda ei pea iialgi enam ette tulema! Iialgi ei taha
ta midagi kirjutada oma hingest koolipreilile ega kellelegi
inimesele ! . .
*
*
*

Mõni aasta hiljem.
Mann on vahepeal olnud aastat poolteist kodu. On olnud
haige, on siis hakanud emale abiks, last hoidnud, on karjas
käinud.
Ja nüüd on ta korraga linnas koolis. On ühe ,,nurgakooli“ kaudu, kuhu ta oli esiti huupi juhtunud, ruttu edasi
juhatatud kõrgemasse tütarlastekooli, ja on praegu ühes
keskmises klassis. Seal ta istub ja toetub poolununud tar
kuste najale, mis ta saanud maal koolis, ja kuuleb uusi asju,
mida seal õpetatakse. Seal on neid õpetajaid ja õpetajan
nasid mitu-mitu — peaaegu igas tunnis jälle teine. Mõnda
ta kardab, mõnda armastab. Aga kõiki ta austab — vaatab
nende poole üles kui jumalate poole.
Ühel sügisepäeval. Saksa keele tund ülemõpetaja Tanni
juures. Ülemõpetaja Tann, noorepärane mees, välismaalane
teisest-kolmandast põlvest, on vaimukas õpetuseandja. Ta
ettekanne on elav, seletused ja võrdlused kujukad, ei ole igav
kuulata ega raske aru saada. Mann, ,,Marie Laanberg“,
nagu talle nimeks pandud juba maal koolis ja ka siin, kuulab
ülemõpetaja Tanni tundides alati isukalt. Tal seisab meeles,
kuidas ta kord maateadusetunnis — mis seal klassis ka tema
hooleks — koguni eestlastest rääkinud ja öelnud: ,,Lät
lased on vahest andekamad, nad on elavamad, aga eestlastel
on igatahes rohkem iseloomu.“ Need sõnad ja asjaolu, et
klassis nimetati ka eestlasi, on Mannile suureks kingituseks.
Ja Mann austab ülemõpetajat Tanni veel enam kui teisi.
Nüüd antakse tunni lõpul üles kirjatöö „Vares“. Lühike,
mitte kitsapiiriline kava. Nädal aega. Ja kergesti, vaevalt
märgatavalt, nagu sünnis selle, keskmise klassi ees, kum
mardub ülemõpetaja Tann, taktis tõustes vastab klass. Tund
on otsas.
Mann kirjutab antud pealkirja ja kava suurelt tahvlilt.
„Vares“ — ta ise ka nagu hall vares faasanite hulgas, sest
lihtne, kodukootud, halvasti õmmeldud hall kleit äri- kui
pühapäeva jaoks on aasta läbi ikka üks ja sama.
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Aga see kirjatöö ei olegi nii sisuta ja igav ülesanne,
nagu ta näis Mannile esimesel silmapilgul. Mann on ju kodu
karjas käies küllalt näinud vareseid. On neist enesele vahest
mõelnud juttusidki nagu inimestest, — miks ei peaks ta
teadma neist pajatada, niipalju kui kava lubab!
Lõunal koju jõudnud, kus ta elab Oja-mamma juures
korteris, aga omal söögil, ei ole veel aega keetma hakata.
Võib seekord jälle külma süüa. Õppused vaja ruttu ära õp
pida ja pärast puhata, jalutama minna linna serva või sur
nuaiale, et õhtu jääks vabaks kirjatöö jaoks. Ja kui siis muu
majarahvas kõik magab, siis on nii ilus, vaikne, nagu oleksid
üksinda toas — siis võib kirjutada! ..
Oja-mamma teine tuba, kolmenurka pikk, õige kitsas,
ühe aknaga tagumine tuba on nimelt kaheks, õieti kolmeks
jaotatud. Pool temast, aknapoolne laiem ots on üüritud vana
härra Grönbergile, kes võtab Oja-mammalt ka hommikuse
kohvi ja õhtuse tee. Seal ta istub, see suur hiiglavanamees,
paksu vahekardina taga, suitsetab, nii et tuba sinine, ja loeb
,,Mariettat“ ning ,,Vürsti Taaveti kojast44. Oja-mamma ütleb,
et ta olevat varsti kaheksakümnene ja olnud ennemalt maal
valitseja. Keskmine jagu toast ühes sinna viiva uksega on
vahetuba. Seal on ahju külg ja Oja-mamma riidekapp.
Aga kapi- ja ahjutagune — ahtakene nurk — see on
Manni riik! Seal istub ta õhtul sängi äärel ja kirjutab —
kõrval kastil lamp ja kruusitäis külma, kanget teed — ergu
tuseks une vastu. Seal on nii vaikne. Ainult Grönbergihärra norskamist ja unistamist kuuldub vahel, ja eestoas,
kus magavad Oja-mamma ja kaks väiksemat koolipoissi,
tiksub vana suur kell, lööb vahest ja võriseb pomm. Seal
oma nurgas oleks ka päeval hea õppida — kui seal valgem
oleks!
Ja kui ka teisel hommikul Manni pea natuke valutab —
mis sest! Täiendamine, puhtalt ümberkirjutamine mõne päe
va jooksul — on nüüd mänguasi.
Kirjatöö antakse ülemõpetaja Tannile. Umbes nädala
pärast tuleb vist otsus. Tulevad numbrid — kahed, kolmed,
neljad .. .
Tõsise, väga tõsise naoga, vihikute pakk kaenlas, astub
ülemõpetaja klassi.
,,Tänaste tööde hulgas,44 algab ta kuivalt, ,,on mõned,
mis on õige hästi korda läinud, mõned on nõrgad, aga üks44 —
ta neljanurgeline otsaesine läheb sealjuures pilve, hääl muu
tub ähvardavaks — ,,aga üks ei ole teinud oma töö iseseis
valt! .. Ma jätan seekord veel avalikult nimetamata selle
õpilase nime, aga olen teinud talle märkuse vihikusse ja
loodan, et teinekord ei tule enam ette sarnast asja! . .“
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Terve klass on vait. Ei julge hingata. Mann kuulab
ka ja tunneb sügavat häbi selle kooliõe pärast, kes nii on
eksinud. Vihikute tagasiandmisel seletatakse iga töö juures
natuke üht või teist või tehakse lühike märkus. Manni tõo
antakse sõna lausumata kätte, kuna õpetaja tumehallid sil
mad talle sealjuures kateedrilt üle teiste peade nugateravalt
otsa vaatavad.
.
.
Manni koht on umbes klassi keskel. Vihik jõuab kaest
kätte Manni ette. Ta lööb selle lahti, vaatab punase tindiga
kirjutatud allkirja. . . silmade ees hakkab äkki virvenda
ma!.. Nagu läbi udu näeb ta ja loeb veel korra: ,,Töö
oleks muidu hea, aga kahjuks ei ole ta tehtud
iseseisvalt! — Loodan, et seda teinekord enam ette
ei tule! ‘ ‘
Silmapilk kutsub mälestus esile teise, juba ununud loo:
Maal, koolipreili ees, tahvel käes ... „Kui seda teinekord
veel ette tuleb, siis.. !“ oli koolipreili öelnud ja ta oli en
dale siis tõotanud: „Seda ei pea enam iialgi ette tulema!“...
Ja ometi nüüd jälle!
Mann istub nagu kivikuju: kahvatu ja tardunud —
nagu süüdlane kunagi...
Peale tundi, enne kui õpetaja saab klassist välja minna,
astub Mann ruttu ta ette, tahab rääkida, seletada ... Kuid
paari kareda sõnaga lõikab ülemõpetaja Tann kõik seletuse
katki, pöördub kanna pealt ümber — seda mõistab ta nii
Mann pigistab hambad kokku. Pärast, kui ta koju läheb,
hästi! — lööb käega ja läheb! ..
raputab külmavärin ihu ...
Mann lamab paar päeva sängis haige. Ei ole kellelegi
kurta oma häda ... Ei taha ka kurta!
Aga saksa keele ja maateaduse tunnid on talle sest
päevast saadik piinaks. Ta vastab küsimustele neis tundi
des nii vähe kui iganes võimalik. Ülemõpetaja Tann i kiitus
või laitus ei huvita teda. Ta on kaotanud usu õpetaja juma
lusse. Tuleb mõni kirjalik töö — noh, siis jumal temaga!
Võib ju nii või teisiti, kuidas härra Tann umbes soovib,
midagi ikka kirjutada, antud kavakondid üksteisega ühen
dada, igatahes keelt ja grammatikat harjutada, — seda ju ei
saa kodus, korteris. Mis aga üle selle, see ei puutu temasse.
Aga üle uulitsa, tema korteri vastas, elab üks tema
kooliõde lähemast alamast klassist, Miila Thal, saab vist tule
val poolaastal tema paralleelklassi. Nad tunnevad teineteist
õige hästi. Miila käib vahest tema juures, tema Miila juures.
Millal on ilus, lahke kostikodu, on klaver kodus ja ta mõis
tab juba polkat mängida. Ja ei mingit muud hoolt ega
muret — muud kui õpi! Ja kui tulevad pühad või mõni
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kroonupühagi, siis papa saadab kaks hobust järele, ja Miila
sõitku jälle maale koju. — Ja Millal on Mannile tihti jutus
tada teatrist või peenest lõbusast perekonna-õhtust kodus
või tuttavate juures. Mannile on need asjad terra incognita—
tundmata maa: puudub tarviline taskuraha ja ka sellekoha
sed riided. Mann elab kaasa ainult Miila ja teiste koolisõprade jutustusis.
Kuid õppimine — eriti kõik kirjatööd — õn Millale ka
ristuseks: pea ei võta. Seepärast küsib ta Mannilt-naabrilt
tihti nõu — vahest on osalt see ka ta sõpruse põhjus, —
palub natuke avitada, seletada. Mann teeb seda hea mee
lega, niipalju kui aga ise teab ja mõistab. On ta ju temast
ainult pool aastat ees. Aga tunne, et võid juhatada kedagi
teist, on suurepärane.
Kord peale jõulu tuleb Miila, kes on juba Manni paral
leelklassis, tuleb, kaustik kaenlas ja pisarad silmis.
„Härra Tann annab alati niisugused rasked kirjatööd!
Vaata, loe ometi seda kava! Mina ei mõista temaga midagi
peale hakata!“
Ja lõppeks palub ta: „Aita mind! Kirjuta see töö mulle,
nii kuis sa praegu seletasid! Mina ei saa!“
Mann püüab selgeks teha, et see ei lähe, aga Miila
nagu ei kuulekski seda, on ainult puha õnnetu ja nutab:
kaks aastat endises klassis! .. Kui nüüd jälle halb tun
nistus, papa väga vali ja vihane! ..
Mann kuulab nõutult. Siis torkab talle nagu saadan
südamesse! Ta vaatab Millale otsa laia, hajameelse pilguga,
— nagu ei oleks see isik, vaid abinõu, mille kaudu ülem
õpetaja Tannile — natuke kätte maksa! ..
,,Hea küll,“ ütleb ta siis Millale: ,,Jäta see kaustik
kõige oma kava ja hädaga siia, ma katsun kirjutada. Aga
nüüd mine! Mul on täna veel taskurättide pesu, ja siis pean
õppima, muidu ei jää õhtuks aega.“
Ja õhtul, öösi, kui vanahärra Grönberg norskab ja kell
eestoas tiksub, istub Mann jälle oma nurgas, sängi serval,
lamp ja kruus kanget teed kastil, ja kirjutab — umbes nii,
kuis teeks või peaks seda tegema Miila oma kõne- ja mõtle
misviisi seisukohalt.
Ja see esimene ei jää viimaseks. Ning ülemõpetaja Tann
on kaunis rahul Miila Thali kirjatöödega.
Nii kaob talv ja lähenevad lihavõttepühad.
Enne pühi annab ülemõpetaja Tann Manni klassile pü
hadeks kirjaliku töö ,,Kuidas veetsin oma pühad“.
„Saagu mis saab,“ mõtleb Mann, kui algab oma kirjuta
mist peale pühi, ja põimib siis oma pühadekirjeldusse osa
kese sellest, mis tal olnud kanda koolis:
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„Ilus oli päev enne ärasõitu kodumetsas. Päike paistis,
nagu oleks ta tahtnud kustutada kõik mälestused talve^ kül
mast ja pimedusest. Lõolaul hõiskas kõrgel ja ikka kõrge
mal, nagu oleks ta vabadus nii suur, et tohiks tõusta otse
teel taevasse! Ja sinav, pruunendav mets orus ja mäel —
oli nagu aimdus ärkavast muinasjutust...
Aga — siis tõusis taevaserval korraga pilv! Hakkas
puhuma kõle tuul sealt, kus seisab mu koolilinn — mägelikkude ja väljade taga, viiekümne versta taga . . .
Külm hakkas korraga. Meelde tulid piinatunnid viimseist aegadest koolis, ülemõpetaja T. saksa keele ja maatea
duse tunnid. Et mul hästi korda läks üks kirjatöö, mille
aine tabas mind juhtumisi, karistas mind ülemõpetaja T.
kahtlustusega, nagu oleksin mina oma töös just see paras
petma ennast ja teisi, tea kellelt kerjama mõtteid oma töö
jaoks ja neid siis valetama omadeks! Ja ta ei võtnud kuul
dagi minu — oma õpilase — seletusi. Pöördus kanna pealt
ümber — see kunst on tal nii selge!
Vastumeelsed, halvad on mulle sest saadik need õppe
tunnid! Mulle ükskõik, kas ülemõpetaja T., keda nii süda
mest austasin enne, nagu õpilane iganes võib austada oma
õpetajat, ja kelle tunnist võtsin januselt vastu viimase kui
sõna, — mulle nüüd ükskõik, kas ta jagab mulle nulle või
viisi! Ei ole mul huvi kosta ta küsimusile. Hea, kui isegi
tean, et olen õppinud. Vastaku teised, kes ei peta . .
Mina petan nüüd igatahes: aitan kirjatöödes üht kooliõde,
kelle pea ei võta. Ta vaeneke jääks muidu hätta, — tema
jaoks ei ole ju eriklassi. Ja nähtavasti ei ole ka ülemõpe
tajal T-l midagi selle petmise, alias aitamise vastu, sest ta on
kaunis rahul selle õpilase kirjatöödega . . . Niikaua kui ei
usaldata mind, petan sel viisil edasi . . . Halb ainult, et
kõige selle läbi jääb mulle terve kool veel võõramaks, kui
ta juba muidugi on . . .
Tahtsin parem jälle jääda siia kodumetsa, hakata kar
jaseks nagu ennegi . . . Aga ei! Seda ei tohi olla! Taht
sin ju ise kooli minna. Mu vanematel ei ole kerge mind
saata kauge maa taha. Ei ma hakka neile kaebama oma
kurbust. Lähen siis jälle, õpin, mis võin. Küll pääsen varsti
lahti sealt klassist ja ülemõpetaja T. umbusalduse alt.
Kui jõudsin metsast koju, oli parajasti keskpäeva-aeg.
Ema ühes tüdrukuga läks parajasti karjalauda juurde loomi
talitama. Mina ka kaasa aitama. Ei ole ma küll alati su
gugi nii väga virk ja ei huvita mind karjatalitus üle kõige, et
vahest ise tikun sinna, kui just ei kästa ja ei ole hädasti
tarvis. Aga siis, viimasel päeval, enne kodust lahkumist,
2
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tahtsin veel emal igal pool nagu abiks olla, viibida tema
läheduses ...
Pärast, kambris, hakkasin oma asju linnasõiduks kokku
panema, sest järgmisel päeval tuli vara hommikul teele
minna.“ Jne.
Nii rändas see pühadevaheaja kirjeldus ühes teiste oma
dega ülemõpetaja Tanni kätte.
Kui vihikud jälle tagasi tuuakse, puudub Manni oma
teiste hulgas. Läbitungimata näol ja häälel tähendab härra
Tann:
„Teie vihik, Maria Laanberg, on inspektori käes.“
Inspektori tuba on sealsamas, pika, kitsa koridori otsas,
klassi lähedal.
Seisatades vahetunnil poolpimedas koridoris, oma klassi
ukse juures, märkab Mann, kuidas inspektori tuppa kogune
vad koolijuhatajanna proua von Baldur, ülemõpetaja Tann
ja mitu teist õpetajat, — peetakse vist konverentsi . . .
,,Kas heidetakse mind koolist välja? . .“
Mann najatub hetkeks vastu külma koridorimüüri . . .
Astub siis tagasi klassi . . . Läheb istub kohale, nagu ta
haks ta sellest igatahes veel kinni pidada ! . . Ta istub nüüd
juba esimeses pingis ... Ei ta vasta midagi sõbrannade
nõudmistele, raputab ainult pead, palub paari sõnaga, kare
dalt, et ta jäetaks üksinda, — ei tihka aga lõpule mõelda
koolist välja heitmise tagajärge . . .
Kaob paar päeva. Need on paar vilu, vihmast kevadepäeva. Kahvatunud näol istub Mann koolis oma tunnid ära.
Siis — ühel hommikul, kui taevas õues jälle selge ja
päike paistab akendest klassi, saab ta ülemõpetaja Tanni
käest tagasi oma pühadekirjelduse.
,,Teie töö on hea!“ ütleb see vihikut andes ja vaatab talle
silma tõsiselt, kuid ometi lahkelt.
Sest päevast saadik tunneb Mann, et ta on võitnud
koolis korraga nagu iseoma koha, et tema — hoolimata
argusest ja kohmetusest välises ülesastumises — on tõusnud
ometi nagu indiviidiks. Seda ei ütle ega näita talle keegi,
aga ometi tunneb ta seda mõnikord. — Ah jah, ükskord
ometi öeldakse kah, ülemõpetaja Tann ütleb. Mann on nimelt
jälle paar päeva olnud haige — tal tundub viimasel ajal,
et ta peavalu ning väsimus ja sellega ühes ka muist argust
peab ikka ka kuidagi ühenduses olema tema korteri ja
korratu toitmise oludega, — ta on olnud haige ja toob kooli
ilmudes vabandussedeli, millele Oja-mamma nimel on alla
kirjutanud vanahärra Grönberg. Kui ta annab selle ülem
õpetaja Tannile, kes on ühtlasi ka klassijuhataja, siis ütleb
see kõikide kuuldes:
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„Teil, Maria Laanberg, ei tarvitse tuua vabandussedelit.
Sellest on küllalt, kui mulle nimetate suusõnal oma koolist
puudumise põhjuse. “
Ja poolaasta lõpul teise klassi üleviimisel on Manni tun
nistusel klassijuhataja märkus:
„Väga ustav õpilane?'
„Võit!“ hõiskab Mann oma südames.
*
*
*
Peale lõpueksamit kõrgemas tütarlastekoolis.
Õhtul — suures, valgustatud koolisaalis. Eksaminandid,
üheksa noort neidu, jalutavad mõned käsikäes mööda saali,
teised seisavad salkades, kõnelevad praegulõppenud viimas
test eksamitest. Hea, et ometi kord nii kaugel! Need eksa
mid on kestnud terve kuu. Ei olnudki jumal-teab kui rasked,
aga — hirm!
Teiste seas on ka Laanemäe Mann. Ei taha nagu tun
dagi endist Tuhkatriinu Manni tema viisipärases mustas klei
dis, mis vanemad talle kinkinud eksami puhuks, ja moodsas,
valges tippkraes ning laias, mustas lindis paksu juuksepalmiku otsas. Viimased paar kooliaastat on ta olnud kostil
haritud saksa perekonnas, kuhu on ta juhatanud proua von
Baldur, on seal leidnud koguni teise maailma — kõige hea ja
halvaga, mis oli olnud talle seni tundmata. Seal on ta iga
tahes omandanud lihvitud kombeid, on aga ühtlasi — ehk küll
heade inimeste keskel — võitlusele ärganud ka oma ümber
rahvustamise vastu: passiivse vastupanu võitlusele ...
Nüüd seisab ta seal keset suurt, valgustatud koolisaali,
mis on käesoleval hetkel ainult nende üheksa õnnelise päralt,
ja silmad säravad tal rõõmus . . . Nii kerge on nüüd ja hea,
— tahaks nagu lennata ! . .
Ka vana dr. Wähler, üks ta armsamaist õpetajaist üle
mistes klassides ja saksa keele eksaminaator, on talle täna
peale viimast eksamit õnne soovides kätt andnud ja pool
naljatades, pool tõsiselt öelnud: ,,Kui see võimalik oleks,
annaksin teile 5X5 teie kirjatöö eest „Ma olen võõras maa
peal"?'
„Ah, ja just selle eksamitöö eest kartsin ma, doktorihärra," oli Mann vastanud, „sest nagu isegi tundsin, astusin
nagu nägematul võimsal sunnil üle antud kava piiridest,
harilikust sellekohasest vormist . . .“
, „Jah,“ oli öelnud vana kortsuspalgeline hallpea, kelle
kujukat, spontaanset satiiri kardeti nagu tuld, keda aga
ometi ka armastati ja austati kui paratamatut idealisti, ,,jah,
preili," oli ta öelnud Mannile tõsiselt ja pehmelt, ,,antud
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kavast ja harilikust vormist üleastumine siin ja seal oli terve
kooliaeg teie suurem nõrkus ja — jõud! Soovin, et te ka elus
edaspidi astuksite ikka ise oma teed. Ei tee viga . . ."
Mannil kõlavad need viimased sõnad kõrvus. Mõned
ta kaaslased kõnelevad praegu sellest, mida nad peale eksa
mit ette võtavad: ,,Mina jätkan oma muusikatunde/' >2^.na
hakkan nüüd laulu tunde võtma." Ja mõistagi on pea kõikide
eeskavas tantsukursused ning peene näputöö tunnid. Ainult
kaks neist lubavad minna, niipea kui diplom käes — üks
Moskvasse, teine Peterburisse, et võtta koduõpetajanna ko
had. Neil seal tuttavad ees. Mann vaatab nagu tahtmatult
saali peaukse poole, kust nüüd ka tema tee varsti välja
viib . . . Väljas kõrgel tume külm küünlakuu taevas ja kau
gel sätendavad tähed. All tänaval laternate ja vaateakende
valgus — ja inimesed nagu sipelgad, igaüks oma teed . . .
Aga näe, sealt tuleb korraga üle saali vana inspektor,
tõmbab käega — õieti esimese sõrmega, nagu see tal vii
siks — ja kutsub Manni kantseleisse.
Seal võtab ta laualt erakorralise palvekirja, mille Mann
oli andnud enne eksamit, näitab seda ja ütleb:
„Miks tahate diplomil muuta oma nime?"
,,Mitte muuta, inspektori-härra, vaid sooviksin ja paluk
sin ainult oma õiget nime. Ristimisetunnistusel seisab ju
ometi ka Laanemägi."
„Aga kogu kooliaja olite ometi juba Laanberg ?"
,,Jah, inspektori-härra, seep see õnnetus ongi. Maal
koolis hakati mind ei tea mil põhjusel nii kutsuma. Ja pärast
siin linnas samuti. Ei tea, ei mäleta, kes ja kus tegi seda
kõige esiti. Olin siis veel rumal, ei teadnud, et see ei ole
õige. Pärastpoole muidugi ei saanud parata, enne kui nüüd,
kooli lõpul."
Inspektor trõmistab pahema käe sõrmega paar korda na
tuke närvlikult vastu lauda, naeratab veidi pahaselt ja ütleb:
„Ja kuhu lähete siis selle eestikeelse nimega ? . . Aga
teie tahtmine sündigu!" otsustab ta, kuna Mann vaikib.
Mann astub kantseleist välja. Jah, kuhu ta läheb oma
eksamiga ja eestikeelse nimega? Kas Moskvasse või Peter
burisse, nagu need kaks ? . .
Proua von Baldur, pikk, sirge, kuivavõitu vanaproua,
oma pikas, hallis kleidis ja mustas, ilusatesse voltidesse sea
tud tipptanus ta hõbejuustel, on saalis. Tema ümber koos
kõik neiud-eksaminandid.
,,Proua von Baldur, millal saame oma eksami lõppot
sused?"
„Proua von Baldur, mul on hirm matemaatika pärast!"
,,Proua von Baldur, pai proua von Baldur ! . ."
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Koolijuhataj anna aina naeratab ja tõstab tõrjudes oma
kitsast, valget kätt. „Kannatust, kannatust, lapsed! Küll
saate paari päeva pärast kõik teada! Läbi ei ole keegi kuk
kunud. Kas siis meil niisugused nõrgakesed üldse lähevadki
eksamile ? . . Teie ju teate ! . .“
Mann seisab paar sammu teistest eemal, suure tiibkla
veri kõrval, peaaegu saali keskel. Proua von Baldur astub
tema juurde, paneb käe nagu kauemaks peatumiseks klaveri
mustale kalevisele kattele, vaatab oma lahkete pruunide sil
madega oma kasvandikule otsa — mõtleb nagu midagi —
ja ütleb siis:
„Kas tead, laps, sa võiksid tulevikus õige midagi meie
kooli raamatukogule kirjutada . . .“
,, Kirjutada?!" küsib Mann, proua von Baldurile arusaa
matult otsa vaadates.
„Nojah, mõne väikese jutu või midagi sarnast, — andi
sul igatahes oleks.“
Mann raputab imestudes eitavalt pead. Aga siis tuleb
tal korraga meelde... Ta kohkub — nagu süüdlane!..
Päevaraamatusse, mis kinkis talle jõuluks preili von Elbe,
majatütar tema kostikodus, — jah, eks ta kirjutanud läinud
uusaasta-ööl selle lehtedele lapsiku muinasjutu „Kein Märchen“ (Mitte muinasjutt) — muinasjutu peidetud metsajär
vest, kus laulud põhjas uinumas, kuni tuli Und ja laulis jär
vekaldal kibuvitsapõõsas — äratas oma lauluga uinuva jär
ve!.. Ta on selle kirjutanud ainult enesele, aga ometi... Nüüd
ta kohkub nagu süüdlane... Ja tahtmatult libiseb pilk — nagu
andeks paludes — üles Goethe’ ja Schillerü kujude poole
eemal, teispool klaverit, koolisaali seinal. Need ja nende
sarnased on, kes teistele midagi kirjutavad, tohi
vad kirjutada. Nende vaim lehvib nagu jumalik eluõhk üle
maailma. Aga kõik need teised lugemata paljud, kes ka mi
dagi kirjutavad.. ! Ja mis oleks veel temal, Laanemäe
Mannil, kes väljaspool koolitreppi ei tea praegu endale teed
ega rada, — mis oleks temal kellelegi muule midagi kirjutada
kui ainult oma päevaraamatule ? ! .. Aga ometi... Proua
von Balduri sõnad on puudutanud tema hinges nagu uinuvat
saatust, — nii puudutanud, et see on valus ... Sest uusaasta
ööl laulis vist kibuvitsapõõsas see lind, ja uinuv metsa
järv näeb rahutut und... Vahest peab ta kord ometi ka
midagi kirjutama .. ?
Kõik see on aga välgukiirusel sähvanud tema hingest
läbi. Veidi kahvatunud palgel pöördub ta jälle proua von
Balduri poole ja — automaatselt, nagu kuski kaugel ära
olles, kõneleb ta pikkamisi, kõlatult, vaevalt kuuldavalt:
„Kui mul... ka midagi oleks kirjutada .., kui ma ...
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peaksin kirjutama, siis,“ jätkab ta korraga nagu koh
kunult, nagu lennul, „siis võiks ja tohiks see ometi olla
ainult mu emakeeles !“
Üleval pea kohal aga kuuldub korraga prigin: lambiklaas, mis oli vist juba enne natuke lõhki, praguneb ei tea
mil osatusel edasi, ja klirisedes langeb üks kild põrandale . . .
Jutt katkeb... Ka proua von Balduri ja selle koolist lah
kuva õpilase vahel on ilmsiks tulnud seni poolpeidetud rah
vuslik lõhe. Valusal klirinal on nende vahel midagi kat
kenud . . .

Ära läks...
M. Heiberg.
Haava Eeva pühkis ning kraamis ja püüdis teha oma
toakest nägusamaks seest ning väljast. Pidi ju täna talle
külla tulema ta ainus tütar Leena, nagu ta oma viimases
kirjas oli teatanud pere-Annile ja seniks palju tervisi saatnud
kõigile tuttavaile, ka emale.
Sa hea laps! Peab ka oma vana ema ikka meeles...
Oot’, nüüd saab juba viis — ei, kuus aastat, kui ta linna
läks. Küll ta on nüüd läinud hästi suuremaks, — vahest
ilusamakski. Sa taevas! Niisuguses elus! Üks ainus saksakene talitada — ja kümme krooni kuus! See teeb aastas
sada kakskümmend krooni. Nii palju raha! Ja palju see
teeb välja veel kuue aasta peale! Ei oska arvatagi. Leena
küll raha ei hoidnud, aga küllap tal ikka on ka üle jäänud.
Ega’s ta nii palju raha ei jõudnud ära kulutada. Vahest ehk
aitab emagi veel.
Vanake naeratab ja vaatab sängi, kuhu ta oli valmista
nud Leenale aseme. See on ta oma säng. Aga noh, eks
ta või see paar ööd pinkidelgi magada, kui aga Leenal hea
oleks. Ja hea saab siin olema. Päris uued õled, pehmed
nagu suled! Ja missuguse vaevaga oli ta need perenaiselt
saanud: „Isegi kehv aasta, — ei saaks kuidagi anda!“
Viimaks andis ometi. ,,Mis sinuga teha. Võta peale see
kotitäis!“
Vanake naeratas. ,,Kitsas ta on küll, aga ei söanda
nud ka keelata. Või ma’nd ilma tahan. Teen jälle mõne päeva
või õmblen mõne särgi, — annab ka jälle midagi.
Ei tulegi teist veel! Tegin kohvi liiga vara valmis.
Nüüd jahtub ära, ja Leena armastab ikka kuuma kohvi.
Peaks ta juba tulema!“
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Vanake ei raatsinud paigal olla, vaid tõttas ikka välja
vaatama, kas juba ei tule tütrekest...
Viimaks ometi! Võõrusest kuuldusid sammud ja kahin.
Uks lükati pärani lahti ja tuppa astus — pitsides ja volti
des kähisev ,,preili".
,,Tere!“
Vanake jahmatas. On see tõesti tema tütar, tema en
dine Leena! Nii uhke ,,preili"! Tema nägu jah ja hääl.
Sa taevas!
,,Tere!"
Ja vanake ulatas rõõmu ja imestuse pärast punastudes
„preili“ poole oma kortsunud käe, mida see vaevalt puudu
tas oma peenikese kinnaskäega ja nina kärsutades ümber
vaatas.
„Kui halb „luft" siin on! Minesta või ära, uih!"
Vanake jahmatas. Mis asi see „luht" nüüd pidi olema?
„Tee ometi aken lahti!"
Ah haisu arvas ta. Mis hais siin küll pidi olema? Va
nake nuusutas, ei tundnud aga midagi. Avas siiski akna.
Maikuu paistis heledasti tuppa ja Leena kulduur säras
uhkesti mustal ülikonnal.
,,Tütrekene, Leenakene! Kui ilus sa oled! Kui pikaks
kasvanud! Ja riided! Just nagu mõnel saksal! Missugune
olid sa kuue aasta eest! Sa taevas!" imestas vanake lapse
likult naeratades ja käsi kokku lüües.
„Jaa! Olen ka kuus aastat linnas elanud. Olen palju
näinud ja palju targemaks saanud. Saksa keel on mul selge
nagu vesi. Nüüd kõnelen prouaga kõik saksa keeli. Tal on
väga hea meel, kui teda hommikul teretan: ,,Gut morgen,
mein Frou!" Leena kummardus. ,,Ta on väga lahke ja
hea proua. Vaata, see kuueriie on mul tema kingitud.
Väga peenike ja ilus riie. Ja arva, palju ta maksab. Viis
krooni meeter. Jaa!" Leena vaikis ja vaatas uuri. ,,Seisma
jäänud. Selle sain mineva aasta jõulukingituseks. Eks
ole ilus?"
„On küll, Leenakene!"
,,Minu nimi on nüüd Heleene. Proua kutsub mind ikka
oma Heleeneks ja ka passi peal seisab Heleene. Ka sina
kutsu mind nõnda! Ega ma pole nüüd enam mõni ,,prostoi" talutüdruk, keda Leenaks kutsutakse, vaid ikka pee
nem inimene, kelle kohta see päris ,,kropp" oleks."
Vanake tunnustas rääkijat veel tüki aega suuril silmil
ja tegi pliidi juures tegemist. ,,Ma tegin sulle kohvi ka
Leena — Heleenekene! Päris kuum sõge veel," rääkis va
nake argselt kohvikannu lauale tõstes ja tütre poole piilu
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des, kes oli maha istunud ja taskupeegli ees ennast minkis
ja puuderdas.
„Mis kohv sul on?“
„Rukki- ja —“
„Ah rukkikohv. Ei mina sellest hooli. Olen linnas har
junud ikka poekohvi jooma. Ära toogi!“
Eit pani väriseval käel kannu riiulile ja tegi pliidi juu
res tegemist. Leena tõusis püsti ja seletas kübarat pähe
seadides, et ta läheb nüüd Anni poole.
„Ah jah! Oleksin peaaegu unustanud sulle linnakosti
anda! Säh!“ Leena võttis korvist peotäie kompvekke ja
pani lauale. „Söö! Need on hästi peenikesed ja head
kompvekid/4
„Suur tänu! Mis mina, vana inimene, nüüd enam
maiustan. Aga sa tuled ööseks ikka tagasi? Tegin sulle
sängigi valmis. Päris uued õled panin ja —“
„Õled! Kas sa siis arvad, et ma õlgkotil magan? Mul
on linnas puha padjad voodis ja kaks lina ja vateeritud
tekk ja päevatekk ka veel. Ei, ma lähen Anni poole. Neil
olevat uus elumaja ja mitu tuba. Anni kirjutas mulle ja
kutsus mind enese poole. Kus minusugune inimene nüüd
siin magab! Jumalaga!“
„Jumalaga!“ lausus eit ja vaatas minejale tüki aega
järele, langes siis kummuli voodile ja nuuksus pead vaibasse
surudes:
„Ära läks .. !“
Vaene ema! Tal ei olnud enam tütart... See oli linnas
saksaks muutunud.

25

Bernhard Riives.
Aino Kallas.
Üks Läänemere maakon
dade karistussalka kuulunud
noor ohvitser jutustas:
„ Olime kuuekümne mad
rusega jõudnud ühte Eesti
maa ranna kihelkonda. Ki
helkond, kust tulime, oli
olnud mässu kõige pahema
test pesapaikadest, peaaegu
kõik aadlimõisad olid teh
tud tuhaks; olime seepärast
meiegi omalt poolt tarvita
nud kõike võimalikku val
just. Olime, otsekohe öel
des, väsinud verd nägemast,
nii madrused kui meie ülempealik, minust juba kõnele
mata. Sellega ei harju täie
likult iialgi, aja jooksul hak
kab see südant närima, või
olgu siis, kui sellest joobub.
Ilma mingit lepingut te
gemata või koguni isekes
kis sellest kõnelemata olime
Aino Kallas.
otsustanud seekord lasta
armu õiguse eel käia. Seda suurema põhjusega, et kogu
kihelkonnas ei olnud rohkem põletatud kui üks ainus mõis,
ja seegi tõendatavasti rändava, mujalt tulnud mässulise sal
ga poolt. Vähemaid seadusevastasusi oli tehtud muidugi kül
lalt: oli kinni pandud kõrts, oli nõutud tööseisaku ähvardu
sega moonameestele uusi palgatingimusi, missugused lepin
gud oli mõisaomanik hingehädas ka alla kirjutanud, oli pee
tud mässulisi koosolekuid ja kõnesid jne. Võtsime vangi
ja kuulasime üle kümmekonna meest; peasüüdlased, hässitajad ja koosolekute toimepanijad olid selle asemel aga kõik
teadmata kus.
Saime kinni ainult selle talumehe, kes oli juhatanud
moonakate saatkonda. Ta oli hoiatusest hoolimata püsinud
oma kodus, kust tõid madrused ta sõjakohtu ette. Tema
nimi oli Bernhard Riives.
Pidasime paari aadlimehe ja kihelkonna kirikhärraga
karistatavate üle nõu, ja kõik soovitasid kerget nuhtlust,
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mille poole meie isegi kaldusime. Ainult parun, kelle juures
moonakate saatkond oli käinud, nõudis Bernhard Riivesele
surmanuhtlust, hoiatavaks eeskujuks kogu kihelkonnale. Tal
tundus olevat vana vimma selle mehe vastu, kes oli, nagu
pärast kuulsin, usaldanud lasta seadusliku kohtu kaudu
uuesti mõõta oma talu endise õige piiri, mis nüüd läks üle
paruni ristikheinaniidu. Kui olime natuke aega siia-sinna
arutanud, leppis ta siiski ümber vahetama karistuse kahe
sajaks hoobiks, millest kõrgemat nuhtlust me ei võtnudki
tarvitusele selles kihelkonnas.
Lasksime siis Bernhard Riivese sisse tuua. Ta oli suure
kasvuga maamees, ta nägu oli rahulik, täishabeme ümbrit
setud ja nurgeline. Hall-siniste silmade arukas ja ärganud
vaade oli ühel hoobil iseteadlik ja rõhutud. Kartus oli kau
gel tema olemusest, aga ta ei näinud ootavat ka midagi
head. Ta ei olnud mingil moel jultunud, veel vähem roo
mav, ta oli sellevastu otsekui maha jätnud need omadused,
mis loob pikaaegne orjus. Kogu ta olemuses oli midagi
mõjuvat, inimesi teadvusetult valitsevat, ta rasked õlad näi
sid loodud olevat teisi edasi lükkama. Ta oli nende talu
poegade hulgast, kelle lapsed harilikult moodustavad haritud
seisuse esimese põlve.
Meie otsus oli, nagu öeldud, valmis, kuid me kuula
sime ta siiski näopärast üle.
Kas ta oli moonamehi tööseisakule hässitanud? Oli.
Miks, ta oli seda teinud? Sellepärast, et nende seisukord
oli väljakannatamatu. Kas ta oli juhatanud moonameeste
koosolekut ja kirjutanud uued tingimused? Oli. Kas ta oli
käinud moonameestega mõisas? Oli. Miks just tema oli
võtnud selle asja enese ajada? Sest et just tema, kes oli
saanud paar aastat kooliõppust, oma kohuseks pidas muid
aidata, kes seda mitte ei olnud saanud. Kas ta oli mõisas
öelnud: „Kui teie nüüd alla ei kirjuta, siis teete seda nä
dala pärast teissuguse tindiga!“? Ei, ta ei olnud tarvita
nud mingisuguseid ähvardusi. Kas ta oli vallamajas pühakukuju rebimas? Ei, seda ei olnud ta teinud.
Ta andis kõik vastused kindlalt ja ühetooniliselt, kuid
ühtlasi hoolimatult, lootusetult, otsekui oleks ta aimanud
ülekuulamise moepärasust. Ta hallid ja targad silmad ei
vaadanud kedagi meist.
Järgnes mõne tunnistaja ülekuulamine. Kõik ilma eran
dita tunnistasid Bernhard Riivesest ainult head. Ta oli ise
ostnud oma talu päriseks ja tasunud suurema osa võlast,
mis oli haruldane asi Tallinnamaal. Ta oli olnud kõik
sugustes valla ametites ja alati avaldanud ettevaatust ning
arukust. Ainus asi, mis tema vastu meelde tuletati, oli, et
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ta iialgi ei käinud kirikus ega armulaual. Üldse ei tundu
nud tal olevat ühtegi vihameest.
Minu ülesandeks sai talle kohtuotsuse ettelugemine. Ta
toodi jällegi sisse ja ta seisis minu ees lammasnahka kasu
kas, mis oli eest lahti. Esimest korda tundsin, et ta silmad
peatusid minu kohal, ja olgugi et mu pilk oli käespeetaval
paberil, tundsin siiski kogu aja nende uurivate ning tarkade
silmade vaadet. Mäletan mõelnud, kas peaks ta aru saama
vene keelest.
Lugesin siis kohtuotsuse esiti vene keeli, ja et ma kui
dagiviisi oskan ka eesti keelt — olen Narvast —, siis tõlki
sin selle otsekohe eesti keelde.
Kui ma jõudsin sõnadeni „kakssada hoopi“, kuulsin
teda hambaid kiristavat. Ma vaatasin ta otsa, ta oli kah
vatu ja metsiku näoga, otsekui oleks ta harilik enesevalit
sus silmapilguks teda petnud. Kuid ta ei öelnud sõnagi.
Andsin käsu ta ära viia. Nägin, kui ta ukse vahel pöör
dus, et ta õlad nagu külmtõves vabisesid.
Vähemaid süüdlasi nuheldi enne. Ma ei läinud karistuskohale, minu närvid olid mingisuguses laokuses ja ma loot
sin härdalt, et kõik peatselt lõpeks.
Olin jäänud üksi tuppa, kus korraldasin pabereid. Äkki
avanes uks ja Bernhard Riives tormas kahe madruse kinni
peetavana sisse. Ehmusin teda nähes, ja vastu tahtmist
haaras mu käsi laetud revolvri järele.
Ta oli hirmus vaadata. Ta müts oli kadunud ja riided
mitmest kohast katki käristatud, justkui oleks ta tulnud
rüselemisest, teine põsk jooksis verd nagu püssitiku-haavast.
Kõik mingisuguse talupoja-hariduse loodud kindel enese
valitsus oli kadunud, ta oli kui mitmed põlved tagasi astu
nud alla oma hõimu sõjakate instinktide poole. Ta omaväär
tuse- ja ülemusetunne oli selle asemel endine, niisama tema
ebateadlikud juhataja omadused; ta tuletas seal seistes
meelde pagana-aegseid hõimupealikuid. Kuid pöörane hullu
meelsus, mis oli vaadanud ta silmadest kohtuotsuse luge
misel, oli kadunud, ja selle asemel oli liikumatu, jääks han
gunud vaade.
,,Mis sa tahad?“ küsisin ma talt.
„Ma ei lase ennast peksa“, vastas ta vagusa ähvar
dusega.
„Sa oled kohtuotsuse saanud,u ütlesin ma.
,,Olgu, — kuid see ei sünni minule, — mina ei ole ori,
et mind vitsadega pekstaks!“
,,Vähe puudus, et sind surma ei mõistetud, mees,“ üt
lesin ma.
Ta võpatas, vaikis ja vaatas mulle otsa.
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„Sa võid tänada ülempealiku armu, et kahesaja hoobiga
pääsed," jätkasin ma. ,,Võid minna!“
Käskisin soldatid tast kinni hakata, kuid ta rabeles
enese lahti.
,,Mis nüüd!“ hüüdsin ma kärsitult.
„Mind ei lööda!" kordas ta.
„Mees, kaalu oma sõnu!“ käratasin ma talle. „Me või
me su maha lasta!"
„Laske siis, kui te muud ei oska," ütles ta.
Ma läksin ülempealiku jutule. Inimese elu on kopika
vääriline, mõtlesin ma, ja imelik tühjus, vallalisus kihutas
mu mõtted liblendavate kujudena laiali... Vägisi püüd
sin neid ohjades hoida, sundida neid käima ettemääratud
sõjamehelist teed, mis oli neile ainus õige. Ometi tundsin
silmapilklikku nõrkust... Mis pidime tegema ? Olime
kumbki nõuta. Ma usaldasin ette panna, et me annaksime
talle täielikult armu, kuid mõistsin isegi, et sel kombel kao
taksime rahva silmis kõik väärtuse. See ei läinud korda, me
ei võinud karistust jätta.
Ülempealik võttis asja rahulisemalt.
„Las ta ise valib vitsade ja surmanuhtluse vahel," ütles
ta. „See pehmendab teda, saad näha."
Läksin jälle Bernhard Riivese puurde ja teatasin talle
ülempealiku otsuse. Ta kuulas mind vaikselt.
Katsusin teda saada helduma, maksku mis maksab.
„On sul naine?" küsisin ma.
„On," vastas ta ükskõikselt, otse nagu ülekuulamiselgi.
„Aga lapsi?"
,,On — viis tükki," vastas ta.
„Jumala nimel, — mõtle siis nende peale, mees!"
Kartsin ta pärast ja soovisin ühtlasi südamest murda
ta kangekaelsust, mille sisemised põhjused ei olnud mulle
täiesti selged. Igatahes oli temas midagi, millele andsin
salaja au.
Ta ei vastanud, vaid näis võitlevat iseeneses.
,,Kuula nüüd mind," ütlesin ma, „võta aru pähe! Sa
näed ju, ma tahan sulle kõige paremat. Sa oled tugeva
kehaehitusega ja talud nuhtluse kergesti ära, põed nädala
päevad ja oled jällegi terve."
,,Ma ei pelgagi seda," ütles ta.
„Miks siis, vasta ometi!"
„Ma ei või. See on kõik. Loomus ei luba, ei või. Võin
surra, kuid ei või lasta end peksa!"
,,Teid on ikka löödud," ütlesin ma. „Kui teie veel or
jad olite, löödi teid ikka. Sinu isa on peksetud, sinu vana
isa niisama."
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„See on tõsi, meid on ikka löödud/' andis ta järele.
„Kuid mind ei lööda enam. Mina olen vabana sündinud.
Nüüd oli ta jällegi enese leidnud. Ta nurgelisse suurepiirdelisse palgesse ilmus jälle seesama talupoja-hariduse
tasakaal, mida olin kohe alguses tähele pannud.
,,Sinu lapsed, mees! Viis last, kes jäävad vaeslasteks,
kui sind maha lastakse."
„Neil on parem kasvada isata, kui orja lastena. Laske
mind maha!"
Ta sai oma tahtmise täide. Ma ei olnud juures, kui ta
maha lasti, ei tahtnud näha tema surnukehagi, mille viisid
ära ta naine ja kõige vanem poeg, ei isegi kuulda jutustust
ta viimsetest silmapilkudest.
Aga minu arvamine on: selles talupojas, selles Bernhard Riiveses läks sirgeks seitsmesaja-aastase orjuse selg..."

Üks kõikide eest.
Aino Kallas.
See sündis kaugel kalameeste külas, eemal mõisast,
eemal kirikust, veel kaugemal saare ainsast linnast, — lii
valuitel, mille ainus ajutine võõras, seegi haruldane, oli ek
sinud hall hüljes, kes oli põgenenud Ruhnu rootsi hülgepüüdjate eest.
Heinaajal hakkas liikuma jutukõmin, et Sooru Andresel
on pidalitõbi.
Sooru Andres, kalamees, kelle suitsuonn oli võrkmaale
kõige lähedam, oli juba aastate kaupa tundnud ajutist väsi
must, mis viimasel ajal oli muutunud läbi keha sähvivateks
valudeks, kuna ühtlasi tema käsivartele hakkas ilmuma
pruunisid laikusid, mis, kui nende peale vajutati sõrmeot
saga, kadusid muu naha sarnaseks. Haigusest alguses roh
kem hoolimata käis ta kalal nagu ennegi, sest ta pidi peale
naise toitma veel kolme alaealist last, aga aasta pärast läks
tema seisukord halvemaks. Otsiti külatark, kes teda põhjali
kult saunatas, kuna lapsed piilusid sauna katkisest ruudust,
kuidas isa hõõruti. Andres ise ei öelnud midagi, tema suur,
tüse keha oli abituna laval naiste käes, kuna ta kannatlikult
heitus kõige alla.
Ta oli siis peaaegu nelikümmend aastat vana, ja oli
olnud kogu oma ea terve ja tüseda kehaehitusega.
Ta paranes vaheajal, käis jälle kogu kevade kalal, aga
ühel suvealgu hommikul võrgult tulles otsis ta täie veekeo
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ja hakkas kortsus kulmul vaatlema enese kuju veepinnal,
hõõrudes käeseljaga silmakulmusid, mille nahk oli pingutu
nud siniläikivaks, nii et kulmukarvad olid kadunud. Kui
ta oli mõni aeg sõna lausumata vaadanud, lükkas ta keo ja
laga lävele ümber ja käskis lühidalt oma naist: ,,Vii ära!“
Selle järele tegi ta enesele magamisaseme kolde äärde,
kaevates järelejätmatut ja ühesoodulist külma, ja sealt vaat
les ta suurenenud, klaasiste silmadega, mille laud rippusid
rasketena ja lõtvadena, läbi suitsuvideviku onnis liikujaid.
Pruunid laigud tema käsivartel olid muutunud pisikes
teks kipitavateks muhkudeks, ja paletele hakkas ilmuma sa
masuguseid muhkusid, paistetades need võõraks.
Kogu küla käis teda vaatamas, naised tihti, mehed har
vemini. Ühed hirmutasid, teised trööstisid teda, kolman
dad andsid nõu, ja tema kuulas kõikide sõna, suure ja alla
heitliku kannatusega, neelates kõik vastikud ja paha mait
sega rohud, mida talle pakuti.
Mõne aja pärast oli ta jälle jalul ja tegi kogu talve
kodutöid, punudes korve ja parandades võrke; aga järgmi
sel suvel jäi ta heinaajal jälle pikali, kaevates seekord pa
lavikku. Ja tema palged olid õudselt läikivad, otsekui pai
sunud, kuna nahk tõmbus pingule üle muutunud näojoonte;
niisama ta käed ja jalad.
Siis mõistis ta ise ja teised niisama, et temas oli pidali
tõbi, ja üle kogu küla lagunes abituse ja pealetuleva huka
tuse tunne, otsekui oleks olnud ühtlasi kõikide peale tulemas
mingi suur ja armutu nuhtlus. Ja mõni uuris end jumala
sõna valgusel, otsides salajasi pattusid, mille pärast nuheldi
neid nüüd ühiselt. Emad saunatasid, täis hirmu, oma lapsi
saunas, uurides nende keha peast jalgadeni, otsides hirmsa
taudi märke ja ehmudes kõige süütumast sammaspoolest.
Kuid arsti toomise peale ei mõelnud keegi, sest küla oli
kaugemas Sõrves, liivanõmmede ja laante taga, ja seal oli
ikka elatud ja surdud oma nõuga, ilma abita. •
Andrese naine Tiiu läks, noorem, aastavanune laps kä
sivarrel, naabri juurest naabri juurde, kuni ta oli käinud
kogu küla äärest ääreni läbi. Sel õhtul oli paks udu, mil
lesse uppus lage liivaluide ühes võrkude ja mõrdadega, ainult
küla kolme tuuleveski tiivad jäid selle pinnale heljuma, uju
des viirastuslikus valges vees.
Ja Reinu Kaarli suur .inas eksis karjast ja jäi sarvipidi
mõrda kinni, ja oli nii kogu öö, kuni hommikul karjane
päästis lahti vabiseva, hirmust poolsurnud looma, kes liivas
komberdades kadus metsa ...
Ja Teiste Maril käis luupainaja suure tiheda jõhvsõela
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näol, millest sadasid suu-silmad jahu täis, valget kui lupja,
lämmutades hingamist ja tehes silmad sõgedaks.
Kogu kalameeste küla valvas sel ööl, välja arvatud lap
sed, uurides jumala tahtmist ja abinõu, mis pööraks neist
läheneva nuhtluse.
• Järgmine päev oli pühapäev, ja küla valgel, sätendaval
liivaluitel selgus udust. Aga ükski meeste hulgast ei val
mistunud kirikusse minema, vaid juba hommikust alates is
tusid nad võrkmaal, mille liivast nelinurka piiras kümme
kond halli võrgukoda, kuna tühjad võrguteibad venisid rida
misi kui hulk õhukesi riste.
Nad pidasid eneste keskel nõu, vaiksete ja tõsiste koh-,
tumeestena, ilma naisi appi palumata, tundes vastutust kogu
külakonna hukatusest ja edenemisest, mis oli usaldatud nen
de kätte. Ja nende keskel oli palju Andrese lapsepõlve seltsi
mehi ja lähedasi sugulasi, aga peaaegu kõik olid samast ka
lameeste salgast, ja neil olid ühised kalaveed ja ühised võr
gud ning mõrrad.
Aga keskpäeva ajal, kui naised kirikust koju tulid, lask
sid nad Andrese kutsuda ja juhatasid talle istepaiga väljas
pool eneste ringi, ühe lüngi vajunud koja lävel.
Ja keegi neist ei tahtnud alata, sest nad olid täiesti
kõik head seltsimehed, ja nuhtlus oli kõigile ühine, igaühe
pattude karistuseks, ja keegi neist ei olnud kindel, et see
järgmisel korral ei tabaks teda ja tema peret, sest nad tead
sid külasid, kus oli viis ja kuus ja veel enamgi pidalitõbist.
Aga kui nad nägid haige küsivaid ja piinatud silmi, ei
suutnud nad enam vaikida, vaid vanem neist ütles, kuna tei
sed oma piibud ära panid:
„Meie teame kõik, et sa pidalis oled.“
Ja jällegi vaikisid nad, ja taevas sõudsid ehmunud, põ
genevad pilved, otse üle nende peade.
Jällegi ütles vanem:
,,Meid on ühtekokku nelikümmend hinge, lapsed kaasa
arvatud, ja sina oled üksi. Kas ei ole õigem, kui üks kao
tataks, kui et kogu rahvas hukka saaks?
Vaata, meie nõu ei ole sind mitte hukata, vaid me ta
hame sind sööta ja joota, kuni sa sured. Aga et sa ei teeks
meid kõiki tõbisteks, niisama ka oma naist ja lapsi, siis pa
neme su kinni Reinu Kaarli vanasse talli ja loodame, et sa
lased seda sündida hea meelega."
Ja keegi ei öelnud sõnagi, ei kohtunikud ega ka kohtu
alune, sest selles kohtus ei olnud advokaati ega kaitsekõne
sid, ja tuul ajas tuiskliiva päikesesätendava pilvena silmi ja
kajakad lendasid kalajäänuseid vaanides üle võrkmaa, kus
inimesed kuulasid jumala kohtuotsust.

32

Järgmine päev oli niisama hele kui eelminegi, täis mere
ja päikese helki. Lapsed jooksid hommikust alates pehmes
tuiskliivas ühest hurtsikust teise. Küla teises servas vedas
Reinu Kaarel tallist sõnnikujäänuseid ja kandis sinna õlgi.
Suurem osa kalamehi oli koju jäänud, kuid püsisid toas, il
mudes ainult vahel oma onni lävele ja vahtides rahutult
Reinu Kaarli hurtsiku poole. Naised tõid üksteise kaevust
vett ja sosistasid, kuna päikese paistel välkusid punakirjalised Sõrve undrukud.
Kella ühe ajal tuli Reinu Kaarel vana valgehabemelise
kalamehega Sooru Andrese onni juurde. Kumbki ei läinud
sisse. Reinu Kaarel lükkas ukse ainult praokile ja hüüdis:
„Tule välja!“
Kõige pealt ilmusid Andrese kolm vanemat last, kaks
poissi ja tüdruk, pistsid pead uksest välja ja põgenesid üle
pea-kaela sisse tagasi. Silmapilgu pärast tulid nad uuesti
üksteise järele ja jäid kõik kolm uudishimulikkudena ja tõsistena haopinu äärde.
Toast ei kuuldunud kihku ega kahku. Reinu Kaarel
asetus kirvepakule istuma ja süütas piibu põlema, ning valgehabemeline vaatas silmi pilgutades päikesepaistest merd.
Äkitselt tuli Andres kähku välja, oma kõige kulunuma
tes riietes ja väike komps käes. Noorem vanematest lastest
hakkas teda nähes kõige esiti kisendama, ja siis karjusid
kõik kolm järelejätmatult.
„Tiiu, — võta lapsed!“ käskis Andres kähiseva pida
litõbise häälega.
Aga lapsed olid juba ette jõudnud ja jooksid tanumit
mööda küla teise serva poole, ikka kisendades, ja nende ees
kümmekond hirmunud lammast.
Andres läks ees Reinu Kaarli ja valgehabemelise vahel,
ja Tiiu käis järel, nutust lõõtsutades ja sülelast kandes.
Kui nad mööda läksid õlgkatustega suitsuonnidest, näis
nurkade taga igal pool uudishimulikke ja tõsiseid nägusid.
Üks ja teine ühines rongikäiku, püsides teatud kaugusel, aga
salk paljasääriseid lapsi lõikas otse nende kõrval.
,,Lapsed eemale!“ hässitas Reinu Kaarel.
Lapsed kadusid tuuleveski kivijala taha ja punusid sealt
üle kiviaia Reinu Kaarli onni poole.
Andres ei lausunud ainustki sõna, niisama kui ta saatjadki. Teekäänul peatus valgehabemeline ja pakkus Andre
sele tuld.
Korraga tuli Andrese pulstinud karjakoer suure lärmiga
ning vingudes kui paha aimates ja rippus kahe käpaga oma
peremehe põlvede ümber kinni.
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„Pange koer kinni!“ ütles Andres. Keegi järelsalgast,
mis nüüd oli kasvanud igatahes kümne inimese peale, haa
ras koera kinni ja sulges ta lähemasse aita, kus see hakkas
küüntega ust kraapima ja vinguma.
Rongikäik jõudis nüüd rannanõmmele, edenedes aeg
laselt ja tõsiselt kui matuserong. Tuiskliiv vajus igal sam
mul. Mereranda mööda tuli teisi lisaks, ühtekokku paarküm
mend hinge, lapsed kaasa arvamata.
Reinu Kaarli maja oli otse küla äärmises servas, teis
test suurem ja paremini ehitatud. Vana tarvitamata ja vari
senud tall seisis teistest uuematest ehitustest eraldi' puuta
lagedal, uks lahti.
Valitses hauavaikus, ainult kaugelt kuuldus aita suletud
koera vingumine.
Tahad sa siis nüüd vabatahtlikult minna, ja on see ka
sinu oma tõsine soov?“ küsis valgehabemeline.
,,On,“ kuuldus pidalitõbise kurgust.
Mõned naiste hulgast käisid talliuksest sisse vaatamas
ja taganesid kiirelt, kuid paar väikest poisikest lipsasid sisse,
kust Kaarel nad kättpidi välja talutas.
Korraga pöördusid kõikide silmad Tiiu poole, kes oli
istuli maha vajunud ja nuttis teravate lõikavate nuutsumistega, kuna rinnalaps veeres kummuli liivasse.
„Ruttu, ruttu!“ kiirustas Reinu Kaarel valgehabemelist.
Nad haarasid mõlemad Andresest kinni, kumbki õlast,
ja lükkasid teda talli lahtise ukse poole. Kuid Andres ra
putas nad, otsekui kõike oma endist jõudu kokku kogudes,
ühe ainsa õlaliigutusega eemale ja astus ise uksest sisse,
enam taha vaatamata.
Siis võttis Reinu Kaarel ruttu taskust sinna peidetud rippluku ja mõtles ukse sulgeda, kui Andres äkki ümber käändus:
„Oodake, siin on poisikene/4 ütles ta.
Ja talli pimedamast nurgast, õlekoolt sai ta kätte oma
kuueaastase poja, kes oli enese sinna peitnud, pulstinud
peaga ja nutust tahmaste silmadega.
Ta tõstis poisi välja, ja selle järele sulges Reinu Kaarel
ukse suure ripplukuga, pistes võtme oma tasku.
Nad seisid kõik paljaste peadega, otsekui püha talitust
toimetades, härdama kui nende esiisad aastasadade eest pü
hades ohvrihiites, tuues lepitusurja vihastunud jumalatele,
ja korraga algas Teiste Mari koraali, mida muidu lauldi
ainult peiedel, ja nad laulsid suletud talli ees kõik selle seitse
värssi algusest lõpuni pikkamööda ja venitades läbi.
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Sauna-Antsu oma hobune.
Ä. Kitzberg.

Kesk kuulsat Mulgimaad
seisab kaunil liivamäe kül
jel Sauna-Antsu majake.
Pool sellest on mäes, pool
seisab lausa. Maja piirab
vabina-aed, mis ulatub mäekülge mööda kuni mööda
mineva maanteeni. Sealt
viib jalgrada läbi kena vä
rava majakese ette. Aias
kasvavad mõned kirsi- ja
õunapuud, kapsad ja kar
tulid. Ei puudu isegi nõn
danimetatud ,,kohvi-oad“ ja
paarkümmend tubakataime.
Eemal seisab mäkke ehita
tud laut. Selle taga laine
tab lapike kahetahulist otra,
„Ruusalemmä kesvä“, nagu
Sauna-Ants ise ütleb.
Uhkelt möödasõitjad suured-saksad ja rikkad talupeA. Kitzbeig.
remehed peavad, kui taha
vad, Sauna-Antsu poole üles
vaatama, aga mis temal viga nende peale alla vaadata; selleks
seisab saun teest kõrgemal küllalt. Ja võõras möödamineja
ei või majakest lugedagi saunaks, selleks on ta liiga sohki
ja värki. Saunal ei ole nii suuri klaasaknaid, ei tappusid
läve ümber, ei üleval katusel nii imekenasti nikerdatud sa
rikaid. Saunal ei ole ka valget korstnat peal. Isegi „saksasauna“ läve ees ei kasva nagu siin kollased „lingre“ ja
punased „jorgeni“ lilled.
Ometi ei ole majake suurem kui saun. Aga ta näib
eluasemeks lõbus ja armas.
Selle kõik, majakese ja muu, on Sauna-Ants enesele ise
oma käega muretsenud. Ta on teinud veel enam kui esi
mesel silmapilgul võib näha. Ta on muutnud liivamäe, mis
ei olnud millekski sünnis, viljakandjaks maaks, on seljaga
soost üles kandnud mättaid ja turbamulda. Sellest siis Antsu
krundil kõik nõnda lokkab ja kasvab mis ime. Mägi on küll
peremehe oma, aga Antsul on kohtu-nööriraamatusse kirju
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tatud kontraht taskus, et keegi teda tema ega ta naise elu
ajal ei tohi mäelt ära ajada. Eluaja rent ei ole kallis, pere
mees ei teinud oma kruusamäega midagi, aga — küllap
Ants teadis, mis Ants temaga tegi.
Tõsi küll, Ants on kehv mees, muud midagi kui vaene
vabadik, „Sauna-Ants“, aga Antsul on oma tubli leib majas
ja leival ka oma kõrvane, — kõik peavad tast lugu. Tuleb
tähtsam päev vallas, vallavanema valimine, on Ants vabatrahva kümnik, vallavanemale hääle andja. Kord oli tahetud
teda koguni volimeheks valida. Muidu — Ants käis naisega
suvel päeviliseks, aga talvel ta teeb luudi ja lusikaid, kuna
tema vana küljeluu ketrab ja koob ning küla naised peavad
temast jälle omal viisil lugu, kui neil mõnikord vaja on va
nema inimese nõu. Lapsi neil ei ole: või nad — verivaesed, nagu nad olid — noorelt paari said!
Tuleb õnnis laupäeva-õhtuke, tõmbab Ants valge särgi
selga, paneb prillid nina peale, loeb piiblit ja uurib naisega
jumalasõna. Pühapäeva hommikul võtab Ants kambri otsalt
saapad maha, viksib takjalehega üle, naine jälle paneb pu
nase põlle ette; siis lähevad mõlemad ühel nõul kirikusse.
Pärast lõunat popsutab Ants omakasvatatud tubakat ja loeb
nüüd koguni „Sakalat“, mis ta toonud „mäelt“, talutoa juu
rest. Aga mis veel kõige parem on: tulevad kallid pühad
ja suured ajad, siis joob Ants omadest otradest tehtud õlut,
mida vana Leena on õieti meister tegema väljahautatud
koorekirnus.
Aegamööda on Ants küll koguni halliks läinud, mõnest
kohast hiilgavad tema juuksed nagu tuli-uus kõva-rubla. Aga
puudust Ants ei tunne, hõbeda puudust küll, kuid — või
hõbedaga lugu parem on kui paberiga. Kumbki ei jää Antsu
kätte seisma, kui ka juhtub saama. Rent ja pearaha teevad
kirstukapi tühjaks. Ja kõige pisemgi vaskraha-raibe on üm
margune, et veereb õieti kärmesti käest! Aga Ants on nii
sugune mees: veereb tal säherdune „ümmargune“ käest ära,
ta ei jäta enne, kui saab jälle uue asemele; nõnda ei ole
Ants kunagi ilma kulukopikata. Kuid ühte asja ei jõua Ants
kätte saada, mis oleks talle küll otsekui hingeõnnistus: hobusevarsakest ja vankrit! Neid enesele saada — see on tema
elu kõige suurem soov.
Näeb ta all teel teisi hobusega sõitvat, ühega, kahega,
tuksub tal süda. „01ed enesele küll muretsenud," ütleb ta
siis iseeneses, ,,põllu, maja, aia, heinamaa, ... aga hobust,
vankrit! .seal on Antsu tarkus otsas.
Lehmakont on tal küll laudas, õige lihav ja rammus.
Aga pane lehm adra ette ja mine sellega oma põllulapikest
kündma, — kõik ilm naerab. Ants oli kord õhtu pimedas
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katsunud sedagi teha, aga viinud häbenedes nagu vaene pa
tune looma jälle lauta varpe juurde tagasi. Kui ta palkab
oma põllu kündmiseks külast hobuse ja ajab sellega vagu
sid, siis vaatab ta silm ainult hobuse peale; kui see peaga
konkab, on Antsul, kui tahaks hobune talle midagi öelda.
Küll on kahju, et loom ei ole enese oma.
Vahel loeb Ants ühest pihust teise raha, kahekümnelisi
valgeid, mida ta on jõudnud enesele koguda, ja mõtleb.
Kohe aga viskab ta rahad kasti tagasi ja ohkab: ,,Ole ei!"
Ei ole võimalik minna laadale ja osta hobusekest ning vank
rit. — Oma hobune, — oh sa valu! Kord oma hobusega
kirikusse sõita! Öelda kiriku-kõrtsimehele: „Lase mu ho
bune hoovi ajada ja kaeratork pähe anda!“ Ei, ei, nii suurt
õnne ei võinud temale osaks saada.
Ants mõtleb kõik mõtted ära: Kui tuleks kord niisu
gune õnnistuseaasta, et otradel kasvaks kümme kõrt ja iga
kõrre otsas kümme pead ja ta müüks kõik oma odrad ära?
Jah, aga siis oleks igaühel niisugune odrasaak ja odrad olek
sid odavad!.. Kui leiaks rahaaugu!.. „Tühi lori!"
on siis ikka viimane sõna, ,,tee tööd, tee tööd ja palu juma
lat, kõik eluaeg, ehk ometi! . . Jah, aga millal?"
Kord öösi tõukas eit teda küünarnukiga ja küsis: „Ants,
mis sul om? Unisted iki: nõõh! ja tprruuh!“
,,Kas ma magasi? Jah, mia näi unel: mia sõidi esiende
obesege. Nagu taevas tähi sõita. Obene es taha ivaki
minna."
,,Nojah,“ ütles teine, „küll saad ruttu muidiki sinna, ei
ole sul taevasmineku jaos kedägi obest vaja.“
„Ega ma iki taiva ei taha minnä, kui mul endel obest
ei ole ollu! Kui lääme, sõs lääme kateksi.“ Vanamees
pööras teise külje. Ilus unenägu ei tulnud enam tagasi, —
kuid uni oli magus.
Ka eide uni oli magus. Nad elasid ju kahekesi kui
paar tuvikest, muud kui eit oli pehmema südamega. Mis
tegi Antsu ainult rõõmsaks, vajus Leenale sügavasse süda
messe, kuni ta jälle vee näol hakkas silmist niiskuma. Siis
pühkis eit, pühkis põllenurgaga, kuni Ants ütles paar ,,vana
edevat", ja asi oli jälle korras. Aga virk ja töökas oli eit nagu
mesilane, kui ta ka vahel „metatooja linnukese" kombel uri
ses ja vurises. —
Oli just jaani-laupäeva õhtu. Ants istus aiavärava kõr
val tee ääres, vaatas samuti laia maailma ja popsutas piipu.
Postipoiss sõitis mööda, et kõlin taga ja tolm keerles. Ants
vaatas hobusekesi: heh, kuidas need jooksid! Hm, hm! Ants
vajutas sõrmega piipu ja tossutas, — kümme mõtet käisid
tema pealuust läbi.
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Aga veel midagi tuli teed mööda lähemale. Üks kark
tuli ja kargu küljes oli inimene. Nagu Ants juba kaugelt
ei oleks ära tundnud vana Tiku-Toomast. Samm astuda ja
teine seista — nõnda täis terves kihelkonnas ainult üks ja
see üks oli vaene Tiku.
Kust vana tuleb? Mis otsib ta veel nii hilja maanteel?
Kuhu ta läheb?
Ants vaatas viletsa, valge peaga vanakese poole, vaatas
ja mõtles. Mõtles seda aega, mil mõlemad olid alles noo
red olnud; siis oli Toomas lombanud palju viledamini kui
nüüd; kuidas ta aga oli aegamööda jäänud jõuetumaks ja
töökõlbmatumaks, kuni viimaks valmis oli vaene kerjus, kes
ei suutnud ennast enam teisiti toita kui teiste inimeste armuannist. Kui palju paremini oli käinud Antsu käsi. Omal
ajal olid nad olnud ühed rikkad-vaesed mõlemad. Ants võis
tööd teha: tal oli rammu ja terved liikmed. Kõndida võis
ta kas või mitukümmend versta päevas. — Kõndida! Ja
Tooma karku nähes tohtis ta enesele veel hobust tahta?
Ants imes tugevamini piipu ja laskis paksu suitsu suust.
Aga suits ei ajanud tulijat kaugemale ega toonud lähe
male. See astus ja tõstis karku, astus ja vaatas, tõstis karku
ja puhkas, kuni ta viimaks oli päris lähedal. Ants ei ooda
nud teise teretamist, vaid hüüdis juba kaugelt vastu:
„Tere kah! Kuidas käsi käib? Koes roidad veel vastu
õhtut? Näis, nagu oleks sa täempe õige haige. Ka istu
tahad? Näe, siin om ruumi katele.“
Vanake näis aina oigavat.
„Ah,“ ütles Ants, „ma tää küll, sul ei ole aiga, tahad
veel astu, ja pääväke lääb maha. Kun sa nüüd kortlen oled
kO/li
Vaene „kortlesant“, kerjaja, keda vald laskis käia ühest
talust teise, aasta läbi, nädal siin, teine teises talus, vaene
korterisant, kelle kogu varandus oli veersekiga seljas, nime
tas talu nime.
,,Oi vennike, see om ju perätu kaugel! Õhtus tahad
veel sinna jõuda? Oma puu-obesege? Istu, Toomas, ma
too sul tilga vana Leena tett õlut.“
„Aituma!“ kähistas haige vanake ja ütles, et ta täna ei
võivat midagi suu sisse võtta. Ta olevat õieti haige ja nõrk.
Tänas küll „kige hää“ eest.
„Noh, ega ma vägisi ei sunni,“ ütles Ants. „Ma esi
mõtli, ega su uus peremees s’ut iki õllege kiusame ei tule.
Kate nädäli pääle lääd sinna? Oles sa miu manu kortles
pant, ei oles sul änap täempe kohekil minnä tarvis ohu.
Aga, või na miu manu paneve, nemä ei loe miust midägi.
Aga mia esi lää ja nõvva sedä. Paar pääva siut pidade,
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mis see sõs õige massab? — Sa oled õige jõvvetu; tule,
Toomas, lääme meile! Õhtu jõvvab ja päike veereb, ütleb
Issand, ei, temäle öeldi. Kas tääd, kiri ütleb ka: jää meie
juurde. Toomas, jää meile, nõnda haigest peräst ei saa sa
kohekile/'
Haige pühkis vahel külma, vahel palavat higi otsa eest,
kähistas sõnu suust, mida Ants enam ei kuulnud, sest tema
hüüdis juba toa poole: ,,Vana! Vana Leena!"
Eit kuulis ja tuli välja. Ants ütles talle, et neil on kü
laline — vana sõber ja kasuvend, vana Tiku, kes on haige
ja kellel tarvis öömaja. — Eit võttis kohe koti Tooma sel
jast ja Ants talutas külalise tuppa.
Toas, kus kõik oli juba valmis magamamineku vastu,
et saada hommiku vara jälle jalule, võeti tuli üles, mis muidu
ei ole kombeks suveajal. Toomas oigas ja kaebas, et temal
„om õige halb"", ,,ei tää, kas tunnike tuleb või mis". Peale
Antsuga nõupidamist läks eit teevett tegema.
,,Keedä paremp piimäge suppi," ütles Ants. „Aga ei,"
hüüdis ta, „Leena, kas tääd? Tee peesitset, kuuma õlut
piimäge. Ja tee rohkemp, et meil esi ka saab. Toomas,
eläme ilusti, meil ei ole viga midägi! Küll saad tervempes,
ku kuuma õlut saad. Sõs akkame juttu a’ama."
Väljas köögis hakkasid haod paja all raksuma ja pau
kuma, nii et oli tuppa kuulda.
„Kuuled, Toomas," ütles Ants, „täempe eläme ku mehe.
Kuuled, kudas sinu aus püssi lastas, ku mõne suure härräle?"
Tooma silm vaatas tänulikult Antsu otsa; sügavasti lii
gutatud, pakkus ta Antsule oma väriseva käe. Jutt algas.
Toomas rääkis, kuidas ta pidanud viimase rikka peremehe
juures magama külmas rehes ja väljas ulu all, kuidas pere
teda narrinud ja lapsed ärritanud. Jutt tuli jutust ja kõne
kõnest. Ants vaatas kaastundlikult Tooma peale. Toomale
jälle tõi Antsu lahkus pisarad silmi. Keegi ei olnud vaese
„kortlesandiga" kaua aega enam sedaviisi juttu ajanud ega
temast hoolinud. — Seal tuli ka juba eit aurava peesitsepotiga, tõi karaskit ja võid lauale, — magus lõhn lõi toas
laiali.
Majaisa luges söögipalve, kõik kuulasid ristis kätega
pealt. ,,Terviseks," ütles ta siis ja tõstis kruusi aurava joo
giga Tooma ette. Kõik maitsesid — pehmelt ja kergelt
vajus magus märjuke alla.
Haige Toomas kosus silmanähtavalt ja sai rõõmsamaks.
Temal oli, nagu oleks ta saanud uueks inimeseks, süda nii
kerge rinnus. Keelepaelad pääsesid lahti. Toomas äratas
noorpõlve mälestusi elule, aegasid, mis olid ammu möödas
ja unustatud: kuidas nemad olnud Antsuga kahekesi õitsel
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ja teinud teopäevi, kuidas Leena — nüüd lumivalge peaga —
olnud noor ja ilus ja kärmas kui nirk. Ja kuidas Tooma
meelepärast kogu küla noorte hulgas olnud jälle Antsu õde,
kes saanud mehele teise kihelkonda ja nüüd ammu puhkab
vilu mulla põues. Kellelgi tüdrukul terves maailmas ei ole
vat olnud nii rõõmsaid silmi kui temal. Ja kui Toomas ei
oleks olnud vaene lonkur, keegi ei oleks võinud teada, mis
oleks sündinud. Mõnikord nägevat ta teda unes, arvatagu
ometi, nii kaua aja tagant ei oleks seda uskudagi. Ka Antsu
silmad olevat sedamoodi, sellepärast olevat nii armas neisse
vaadata. Aga Ants olevat ikka mees, on seda enne olnud
ja olevat praegugi. Kena maja ja põld ja õunapuud ja kõik.
Oi jah!
Antsu süda lõi pehmeks kesk rõõmsat tuju. Jah, temal
olevat küll kõik, aga mis puuduvat, see puuduvat, tema
suurem südamesoov pidavat siiski täitmata jääma. Saada
hobuse ja vankri omanikuks — seda olla ta tahtnud kogu
oma eluaeg, aga mitte jõudnud. Sellest kraavist ei olevat
ta üle saanud, sinna kivi taha jäänud ader kinni! — Nukralt
laskis ta rusikas käe lauale, hall pea langes norgu, nagu oleks
ta saatusega pahane.
„Aga rõõmus oled sa alati olnud!“ trööstis teda ta vana
teinepool.
Niisuguste kõnede all oli aeg saanud juba hiliseks ja oli
tarvis puhkama minna. Toomas oigas ja koputas käega rin
nale, nagu ei oleks seal kõik korras. Vanapaar lubas mu
retseda pehme aseme eest.
,,Sääl ahju taga lavatil makkad sa ku emä sülen,“ ütles
Ants, kuna eit kandis kotti, laotas palakat, seadis ja soputas.
Haige Tooma silmad vaatasid tänulikult pehmet ning puhast
aset, mäherdust talle keegi enam ammust ajast saadik ei
olnud teinud.
Majaisa luges lühikese õhtupalve, perenaine soputas veel
kord külalise peapatja, siis soovisid mõlemad head ööd ja
kadusid tagumisesse kambrikesse. Peagi oli kõik hiirvagusi.
Keskööl ärkas Ants üles, — temal oli, kui oleks keegi
häält teinud. Kas oli kass õhtul tuppa jäänud või unistas
eit nõnda raskesti? Ants ajas enese istuli. — Kambris see
ei olnud. — Kas mujal? — Tõsi, suures kambris oli ju vana
Tiku-Toomas, see oli õhtul haige. Kas tema oigab? —
Jumala eest, see ei olnud õige asi! Ants tõmbas kuue selga
ja astus tasakesi eestuppa. Juba oli ka eit oma kerge unega
ärkvel. Ants kobas pimedas käega ahju poole, kust kostis
oigamine, ja küsis kaastundlikult: „Toomakene, kas sina
oled? Mis sul valuteb?“
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Vähe aja pärast vastas haige rõhutud häälel: ,,Jah,
Ants, ma ole õige haige, ... ei tää.., ega ma küll ommentset päeva ämp nätä ei saa! .. See om vist küll viimäne!“
Ants püüdis teda trööstida: ta olnud eile ju päris terve,
aga Toomas ütles, tema tunda ennast paremini ja ei olevat
kunagi nii nõrk olnud. — Ants otsis pimedas Tooma kätt,
et verelööki katsuda. Käsi oli külm ja niiske. Ants kohkus.
Sel silmapilgul tuli eit lambiga, varsti oli tuba ja ahjutagune valge.
Äkki ajas Toomas enese istuli, võõra näo ning silma
dega. „Loe issämeiet!“ ütles ta rõhuga.
,,Ega sa o’tige sureme ei akka?“ hüüdis Ants.
„ Suren küll!“
,,Püha jumal, püha kolmainus!“ hüüdsid Antsu-eite
ühest suust.
Haige langes jälle voodisse tagasi, Ants kergitas ta peapatja: „Ehk sa tahad midägi, ma anna sul?“
„Ei, anda ei saa sa mulle midägi. Aga . .oigas haige,
„mia annas siul miastige. Vaadake, see oli jumale tahtmine,
et sia ollid miu vastu nõnda lahke ja armuline. Mia ei tää
esiki, kellel ma peride pidi jätme oma väikse varanduse.
Nüüd ma tää . . . nüüd saad sia ta endele. Sia oled mu
paremp sõber ja ligemine mu surmatunnikse a’al, seh . . .
võta! ..“ Haige võttis ihupõuest vana liigenahast kotikese:
,,See om mu varandus, kik mu rikkus, midä ma kigel elua’al
ole kogude jõuden, kopiku viisi korjaten ... sada neliküm
mend kolm ruubelt! .. Lase mu ilusti ära matta, hengekellä
lüvvä ja kirikun palvet tetä. Mis üle jääs, Ants, selle eest
osta ... osta endel obene ja vanker... et sul miust ka mi
dägi meeleääd maha jääs!“
,,Toomakene! mõtle ende suguliste ja sõpre ja mitte
miu pääle!“
„Es hooli sugulise miust, ei hooli mia neist!“ ohkas
surija.
„Sul iki ka mõni om, kes sul armas olli?“
„Ei ole, ei ole! Ära panna vastu, võta nüüd ja ütle
jah!“
,,Toomakene, elä, saa terves!“ trööstisid Antsu-Leenat. — Aga haige laskis pea rinnale vajuda, tema silmad
läksid kinni ja jälle pärani lahti.
Ants heitis voodi äärde põlvili ja mõtles, kuna ta süda
valjusti peksis: Kuni ma läheksin kiriku juurde, seni ta su
reb. Kirik on kaugel. Ka eit heitis põlvili ja pani käed kokku.
Südamest ohates ja nuttes lugesid nad öö vaikuses surmapalvet: „Isa meie, kes sa oled taevas!“ Kõik oli nii vagune
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ja pühalik, surija luges kuuldavalt ühes. Veel kord ütles ta:
„Tee, kuda ma ütli,“ ja siis jälle: „Anna meile andis Jnede
võla,“ lõppeks ohkas ta raskesti: „Aamen!“ Eit pühkis surmahigi ta otsaesiselt, siis enese pisarad, ja Ants istus tum
malt ning rõhutult surnukeha kõrval ahjupingis.
Nõnda koitis hommikune agu, esimesed päikesekiired
tungisid aknast sisse, mis oli lahti tehtud, et hingeke saaks
välja lennata. Lõokesed tõusid kiidulauluga taeva poole,
pääsukesed liristasid akna kohal, siis tõusis Ants üles, tõm
bas kirikukuue selga ja läks kiriku juurde, et viia surmatea
det ja lasta kella lüüa.
Kõik läks seatud korda mööda, keegi ei nutnud kerja
jale pisarat järele, vald ja peremehed olid rõõmsad, et said
lahti ,,kortlesandist“!
Viimne labidatäis mulda oli Tooma puusärgile langenud,
viimsed palvesõnad loetud, saatjaid oli vähe. Ants ja Leena
jagasid santidele leiba, rääkisid kadunule kõike head tagajärele ja ülendasid tema hingekest.
Sellega oli kõik möödas. Kuid üks asi mitte: testament
tuli täita, hobune ja vanker osta. Kõik maksud ja matuse
kulud oli Ants kandnud, nüüd rehkendas ta, kui palju oli
järele jäänud. Hobune ja vanker. Kas ulatub? Peab ula
tuma. Muidu ei ole surnul mullapõues rahu. Kui ta viim
sel kohtupäeval juhtub küsima: „Ants, kuis asi om?“ —
mis ma vastan! Ei, see ei lähe, see oli ju ka mu enese
kõige suurem soov. Hobune ja vanker! Ants laksutas pöialt
ning sõrme ja otsis kalendrist laadapäevi. Laat siin, laat
seal, mine tea.
Ligemale laadale ilmus Ants kõigi tuttavate imestuseks
hobust ostma. Mitmed naersid ja ütlesid: Ants teeb nalja.
Aga Ants ei teinud nalja, vaid ostis kena väikese ruuna
ning jõi sõpradega ,,liiku“. Kuid vankrit ei saanud laadalt;
mis olid, neid põlgas Ants liiga kalliks. Nõnda sõitis ta
laadalt koju peremehe vankril, mille küljes traavis kirju
lehm Antsu ruunaga kõrvu. Peremees teadis naabri juurest
pruugitud vankri odavalt saada olevat, — Antsu süda tuk
sus õnnel.
Kus peremehe tee ära pöördus, seal kargas Ants vank
rilt, päästis oheliku lahti ja astus rõõmsalt kodu poole,
ruun, kaps, kaps! oma laiade kapjadega taga järel. Missu
gune astumine, missugused tundmused! Oma hobune, mine
ja vii, kuhu tahad! Ja kodus vahtis Leena pika kaelaga ak
nast: kas vana tuleb ja toob hobuse? Tuleb! Eit võttis
prillid: kas on hobune? On. Eit lõi kahte kätt kokku: ongi
hobune .. . kuule, hirnus teine! Seda rõõmu! Aga vanker ?
Noh, eks pärast saa! Eit jooksis väravasse vastu seda lahti
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tegema ja ootas munakest, pisarad silmis ... nagu vana,
kadunud sõpra ... põllenurk oli kibedasti ametis.
Mis seal pikalt jutustada, kuidas anti hobusele esimest
korda juua ja süüa. Kui ruun näris ja neelas esimesi
heina-suutäisi, oli Antsul, kui läheksid suutäied tema oma
kõhtu. Esimese öö magasid kõik kolm ühe katuse all, ,,mu
nakese, oma obesikese“ juüres, ruun laudas, Ants Leenaga
lauda peal.
Vanker oli ka peagi leitud. Ants takseeris targu rattaid,
korvi, telgi, kodaraid, rummusid: varsti oli kaup koos. Ants
määris, pesi ja õlitas, kõik oli ilus ja hea.
Ja just kui kutsutud, oli ligemal pühapäeval kiriku juu
res suur püha, kui Ants tahtis esimest korda oma uue hobu
sega sõitma minna.
Kirikusse ja kiriku kõrtsi juurde. Vankrist maha tulla
ja öelda: lase poisil hobune hoovi ajada ja tork pähe anda!
Oh sa valu! Kõik tulevad uut hobust ja vankrit vaatama ja
takseerima, Antsu nimi on kõigi suus ... Kelle see hobune
on ? Antsu. Kelle vanker ? Antsu ikka ... Missugune päev!
Pühapäev tuli. Eit kõige paremates hilpudes, punane
põll ees, istus vankris. Kõik oli täitsa peenike. Ja Ants
mõtles iseenesest: nõnda ei jookse keegi ruun terves maa
ilmas. Kuidas ta jalgu viskab ja kõrvu liigutab, sabaga
sibab, hirnub ja puristab! Tõesti, see oli tore!
Kirikus istusid Antsu-Leenat iseäranis pühalikult ja
tähele pannes. Kui halastajast Samaria mehest räägiti ja
öeldi: „andke, siis peab teile antama", vaatasid nad teine
teise otsa. Pärast kirikut ei mindud kohe koju, vaid kõrtsi
juurde: enne väike viin ja õlu, siis alles kojusõit.
Nõnda sündiski. Ja tublisti joodi liiku, tuttavad ja
sõbrad soovisid õnne. Nii lustiline ja rõõmus kui täna, oli
Ants olnud siis, kui ta sõitis Leenaga laulatuselt koju. Tubli
riips peas, laskis hobuse välja sõita.
Seda uhkust, kui Ants võttis ohjad ja Leena ronis
vankrile! Kõrtsimees tuli välja saatma ja tõi veel pudeli õlut
omalt poolt mineku liiguks. Lävel seisid tuttavad ja naabrid.
Ants Leena kõrval hõiskas: „valai!“
Ruun hüppas, ruun kargas ... Ants laksutas keelt.
„See on nüüd minu taevamineku päev, nagu ma ütekõrra
unen näi!“ ütles Ants, ise näost punane, tüki aja pärast, kui
vanker vuras juba tolmusel maanteel.
Leena pühkis oma punase põllega silmi. ,,Ära a’a patujuttu!“ ütles ta. „Minu meelest ruun ei käis nagu õigesti,
sia tõmbad ohjege vahel siia, vahel sinna.“
„Mis sia veel ei arva; sul om silmä kirivese! Nõnda
hästi ei ole sa sõita saanudki, sest a’ast kui laulatuselt tulime.
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Sõs olid sa veel noor. Leena, täempe oled sa veel nõndasama
punane kui tookord, nõndasama ilus! Siu silmä! Ei oles
uskugi, et sa veel siante priske oled.“
Ants hoidis õla väljapoole ja vajutas rinna eide poole.
Ka eit hoidis ettepoole. Ants andis eidele suud hulga aja
järele. Eit tõmbas rätiku suu ette, põllenurk oli jälle ametis.
Ants vilistas aga! Ruunakegi näis purjus olevat, läks
aga tuhatnelja kiira-käära, et tolm taga. Vastutulijad hoid
sid alt ära ja raputasid pead, aga Ants laksutas piitsa. Kord
olid juba tagumised rattad kraavis, varsti aga jälle väljas.
Ants hoidis käed õieli ees, nagu oleks tal nelja hobuse tõld
juhtida; lage maantee ja just nagu tema jaoks tehtud ja —
ülevalt vaatas ere, palav päike kõike seda nalja pealt. Ants
tõusis vankris püsti ja hüüdis: ,,uhtsaa!“ — Siis langes ta
raskelt tagasi.
Eit ei nutnud enam, ei, vaid kihistas naerda; ta pani
õnnelikult pea Antsu õlale, naer jäi vaiksemaks, ikka vaik
semaks, ja kui Ants pea viltu pööris, et vaadata eide silma
desse, nägi ta, eidel oli üks silm kinni, teine lahti, — veel
natuke aega — ka teine silm langes kinni. Eide unine nägu
nõidus taadigi uniseks, taadi pea vajus eide pead vastu, —
üks silm langes kinni — teine ka . . . hingetõmbamine jäi
rahulisemaks ...
Ruun aga uitas ja lonkis omapead. Ta ei pannud tähe
legi, et ohjad lohisesid mööda maad tolmus järele, vaid sibas
sabaga kärbseid; viimaks jäi ta seisma, tampis jalaga, puris
tas — just parajal paigal, Antsu värava ees.
Natuke aega läks mööda. Liblikas lendas eide ninale ja
vuristas tiibadega, eidel oli kõdi, eit ärkas.
„Mees, Ants! Otsas, oleme kodu!“
Ants ei liikunud, eit raputas teda õlast. „Ai jumalukene!“ Eit tahtis taati vankrist maha upitada, — jõud ei
jaksa. Külamees tuli sõites, peatus; eit palus, see aitas
taadi tuppa kanda: Ants oli rabatud. Liigutamise, raputa
mise ja hüüdmise peale lõi ta viimaks silmad lahti ja ohkas.
Siis ütles ta: „Lase õpetaja tulla. Ma ole elänu, kudas
ma mõisti. Elu õnnis, ots armas!“
,,Mis sa iki pattu a’ad,“ ütles eit kurvalt.
,,Miu ots om õnnis. Seo oli mu taevamineku päev. Obene
ja vanker, miu elu suuremp soov, läits täide — anna na
sõsarapojale. Issand ei lää miu vaese patusega kohtusse. Ja,
vana — taevan saame jälle kokku!“
Poole öö ajal ajas ta enese voodis istuli ja ütles: „Leena,
matuses tee õlut, kutsu piirimehe kokku!“
Koidu ajal rääkis haige, kes oli nüüd juba jumalaarmu
saanud, veel midagi, ei võinud kuulda — mida. Aga kui
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eit pani kõrva ta suu äärde, sai ta umbes aru, et Ants ütles:
„Et ta ... just tare läve ette ... paigal jäi, ... ei lää mul
meelest. Oles ma t’at veel kõrra nännü . . !“
Eit läks välja, päästis ruuna varpe küljest ja tõi lahtise
akna alla. Ruun pistis pea aknast sisse ja kobas mokaga:
purr ’
Kui eit tuppa tuli ja haige üle kummardus, sai ta õnne
liku pilgu osaliseks.
Siis jäi Ants rahulisti magama. Õnnis ots. Tema hingeke lendas lookestega võidu taeva poole.
Ainetel 1891.

Peipsil.
Juhan Liiv.
Kui kesktalvel külm läheb
õige pakaseks, raputab van
gistatud Peipsi oma ahelaid.
Ta tummast jääkütke all vai
kivast põuest kõlavad suur
tüki sarnased paugud ja
mõõtmatul lumelagedal tu
levad nähtavale sinised vii
rud — sinav vesi paistab
rannasolevale vaatajale sil
ma, — esiti lai, kraavi sar
nane, läheb aga kaugemale
jõudes ikka kitsamaks ja
kaob viimaks sinise niidina
halli taevalaotusse. Need
on praod, mida külm on
jäässe sünnitanud. Imestudes jääb võõras vaataja lõi
kavast külmast hoolimata
järvede-järve kaldale het
Juhan Liiv.
keks seisatama.
Kuula ! . .
Paukumine
ja ähkimine ja siis põrin, —
nagu sõidaks Kalev kuuehobuse-saanis raksudes üle jää .. .
See on Soome külmataat, kes seal põristab, põhjatuul ees,
jääsaan taga. Ei, see on liikumatu kühmas, tormilisel sügi
sel kokkuvisatud jäätükkide hunnik. Üks raks käib, — ja
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otse vaataja jalge kohalt jookseb vaevalt arusaadav kriips
noolotse üles järvele. Pea aga läheb ta laiemaks ja mõne
tunni pärast on ta lai pragu.
Veel kardetavam on Peipsi jäälagunemise ajal. Siis on
raske teda uskuda, raske uskumata jätta. Mõnikord ei taha
ega taha jää järele anda. ,,Tänavu ei jõua veel Jürigi Peip
sist jagu saada!“ ütleb randlane, kui Peipsi jääb õige kauaks
kinni ja jüripäev on juba käes.. Teinekord aga ei küsi ta
sugugi kalendri järele. Kui talv ei olnud- väga äge, kui
puhub lõunatuul, mis tuleb Ema põue, s. o. jõesuu poolt,
siis ärkab surmaunes suikuja hiiglase rind üle öö elule, mur
rab äkki oma ahelad, — ja ta vihane möirgamine kuulutab
kalameestekülale rannas, et ta lõhub oma vangikütkeid.
Hommikul paistab sinav vesi ujuvate ja randa visatud jäätükkidega randlase silma.
Häda sellele, kes niisugusel ööl läks noodale, või veel
enam sellele, kes säärasel ajal võttis ette ülereisi!
Ühel märtsikuu hommikul seisid kaks kalameest seal
pool Peipsi kaldal, Oudova linna lähedal, ja pidasid aru.
Mehed olid Lohusoost pärit, Kirsimäe Jaak ja Ristiotsa Rein,
kes paar nädalat tagasi olid läinud Peipsi tagant maad kuu
lama. Sel ajal oli Venemaalt kerge saada väikesi mõisu ren
dile, ja muud Venemaad Lohusoo ega Kodavere mehed ei
tunne kui seda, mis Peipsi taga.
Hirm ja igatsus oli näha meeste tõsistelt nägudelt, kui
nad vaatasid kodu poole, kus ootasid neid omaksed. Soe
ilm, sula lõunatuul ja Peipsi pealmise jää vesine rabe kord
ei kuulutanud meestele head. Oli karta äkilist järve lagu
nemist. Seepärast olid mõlemad kaubaga rutanud, — lagu
neb järv, mis teed siis rahata võõral maal, võõra rahva seas?
Aga järv näib väga kahtlane — mis teha? Juba pool tundi
vaatavad mehed kodu poole, teineteise silmi, — kumbki ei
tana öelda esimest sõna.
,,Lähme, Rein!“ . . . Jaak vaatab taeva poole — tal oli
raske seda öelda.
Ta seltsimees vaatab küsides ta otsa — mitte selle
pärast, mis ta ütles — ta ise tahtis praegu Reinule öelda
sedasama —, vaid et seltsimene otsa vaatamine annab talle
troosti.
,,Me upume, Jaak.“
,,Kui upume, siis upume jumala nimel, Rein.“
Ja jälle mõõdavad mehed lagedat jäävälja. Tee on mär
gitud, nad on mõlemad tublid käijad, nad jõuavad õhtuks
koju.
,,Mina lähen, Jaak.“
,,Mina kah!“
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,,Upume või ei, Jaak.“
„Elu või surm, Rein. Minu naine jäi koju nõnda — ta
võib sellesse surra ja ma ei saa teda enam näha, kui jään
jääminekut ootama.“
Südilt ja teineteise käest kinni hoides alustavad Jaak
ja Rein teekonda. Vali lõunatuul puhub küljelt ja paks pilv
katab taevast, aga nende süda on südi, liikmed tugevad, ja
jõudsasti jääb ikka enam maad nende selja taha. Kõik näib
hästi minevat. Pilvedes ilm neid ei hirmuta, lõuna ajal on
nad juba arvata keset järve. Jää on küll vesine, aga üle ja
üle lõhkemata.
Nüüd hakkab paksu lumeräitsa sadama. Tuul ulub kangemini ja ajab lund meestele vastu silmi. Nad suudavad
vaevalt tähele panna teemärke, vitsaraagusid. Mehed löövad
veidi kohkuma, aga astuvad vapralt edasi.
Aja järele arvata on nad juba üle poole järve, aga
hirmus ränk on käia kange tuulega. See raputab nende rii
deid, kisub nende hõlmu, nagu oleks ta vihane, et ta võimule
ei anta järele.
Seal — mis see on — kaugel kohab miski! Nagu hal
vatult jäävad Jaak ja Rein kuulatama — tõesti, kaugel tuule
peal kohab — vesi! Järv on lagunemas. Mehed ei näe küll
ta lagunemist, aga neile on see tuntud, mis seal kaugel sün
nib: vesi vahutab, jäätükid tantsivad ja raksudes murravad
lained ühe tüki teise järele lahti — hirmus, hirmus!
,,Me oleme kadunud, Jaak!“ hüüab Rein, võtab mütsi
peast, loeb issameie. — „Edasi, Jaak!“ hüüab ta siis.
Mehed ruttavad, kõvemaks läheb mühin. Jää ähib ja
vabiseb jalgade all. „Edasi, edasi, ruttu, ruttu!“
Silmapilgu seisatavad mehed. Vööd võetakse vöölt, sõl
mitakse kokku, ja kui arvatud pikkus ei anna välja, lõiga
takse leivakotid ribadeks, keeratakse kokku ja jätkatakse
otsa. Teine mässib teise otsa enesele ümber käe. Kui üks
sisse langeb, võib teine ta välja tõmmata — jää jalge all ei
või enam kaua lõhkemata jääda. See kõik sünnib tulise
rutuga. Nad tõotavad vastamisi hoolt kanda teineteise naise
ja laste eest, — see on, kui teine neist peaks pääsma. Edasi,
edasi! Mühin läheb suuremaks, tuul täieks tormiks, lund
tuleb nagu kotiga — oh jumal, oh jumal!
„Ma kingin kirikule kroonlühtri, kui pääsen!“ hüüab
Rein. ,,Oh jumal, oh jumal!“
Jaak ei vasta midagi, aga ta lubab oma südames ei iial
enam oma naist peksa, kui jumal ta veel päästab, mitte iial
linaleisikasse vett raputada, et kaupmeest petta, ei iialgi
naabri heinamaal öösi hobust sööta, ei iialgi kirikus jutluse
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ajal tukkuda, mitte iial magasi teradesse aganaid panna —
ei midagi, ei millalgi midagi niisugust enam.
Oleks mõni truu hingekarjane võinud sel silmapilgul
nende südamesse vaadata, küll ta oleks rõõmustunud.
„Ruttu, ruttu, oh jumal, oh jumal
„Oh jumal, oh Jeesuke!"
Kui veel tund aega antaks, siis pääseks hingega. Juba
on selgesti kuulda jää raginat — kui veel tund aega antaks!
Maa ei või enam kaugel olla. Ruttu, ruttu! . .
Vesi kargleb saabaste alt üles, seda on juba nii rohkesti
jääl. Juba — oh, juba mustab Lohusoo kiriku torn, aga juba
paistab ka vesi!
Veel umbes viis versta . . .
Jää põrub, ähib, jooned löövad sisse. Kui veel pool tundi
aega antaks — oh jumal!
Verst...
Jää paindub jalge all — selgesti tundub, et ta on pehme
kui puder, aga hoidub veel koos — üks ainus kõva laine,
siis võib ta laguneda! Üks ainus sõna on meeste huultel, üks
ainus: jumal.
Pool versta . ..
Ühelt jäätükilt teisele hüppavad mehed, enam kui üks
kord on teine teise veest välja tõmmanud, veel on elu ja surm
teineteisega võitlemas.
Veel — ?
. „Aa, kurat, maa!“ hõikab Rein, põlvini vees, kuhu
ta kukkunud jäätükilt, — „Jaak, maa, kurat, jalad juba
põhjas!“
'A'

„Lühter on lühter,“ mõtleb Rein ja kingib kroonlühtri
asemel väikese küünlajala.
Kui Jaak nädala pärast läheb kaupmehele linu viima,
siputab ta vihaga igale leisikale natuke kastet peale: ,,Mak
sud suured, — kaupmehel see üks-kaks rubla enam või
vähem."

Muldmäe Mats.
Juhan Liiv.
Peerg põleb ahjunurga vahel ja valgustab musta talu
tuba. Seinad on suitsunud, parrad ja lagi nõgised, aga kui
väljas lööb plaksu pakane, on nõgi talupojale sama armas
nagu must samet suure härra toas. Vana aus paekividest
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kerisega eesti ahi muretseb selle eest, et toas oleks palju
nõge, aga ka palju sooja, ja annab vanaaegsele talutoale
ustava ilme. Põrand on savist, ahju ees lai kivi, kuhu kuku
vad põlevate peergude söed ja kus kistakse peerge, et ei
rikutaks põrandat.
Lõuka ees ketrab Muldmäe perenaine peeru valgel takku,
triibuline undruk vööl. Ta kõrval seisab kaheksa-aastane
terane Katt’ ehk Kati, kukega aabits käes, punane ristiema
kingitud pael juustes, pikk valge särk seljas, ja seab aabitsa
tähti kokku. Enne kui ta jõuab a—st b—ni, vaatab ta, kui
das ahjukapi äärel jookseb suure peaga ritsikas, või kuidas
tulesüsi tahaks peeru otsast maha näpistada, või kuidas kirju
kana lööb valget kana. Kesk tuba aeleb viie-aastane sassis
peaga Miku paljaste harukestega kaksiti luuavarrel. Sellele
on ta mõelnud jalad alla ning saba taha ja usub nüüd isegi,
et see olevat hobune. Kui Mikk suureks saab, tahab ta
enesele osta niisuguse hobuse kui Osman-pašal, keda ta nägi
mineva jõulu ajal koolmeistri seinal.
Mees, kes seliti ahju peal, jalad partel, on väikese Muld
mäe koha peremees ise. Sellest, et Matsil on silgumärss
ning taarilass seinas varnas talvekorteris, on näha, et Matsil
mõisapäevad tehtud ja tal nüüd on aega ja luba ahju peal
olla. Ja ahi on Matsile hea, armas seltsimees, on ta nõupidamis-paik, hädast aitaja ja lohutaja. Kui Mats on haige,
läheb ta sooja ahju peale tervist otsima; kui Mats on terve,
läheb ta ahju peale kuulama, kui hea on olla terve; kui tal
leib otsas või mõisapäevad tegemata, läheb ta ahju peale
mõtlema ja kaebama. On aga päevad tehtud, ihutoiduse eest
muretsetud, naine ja lapsed terved, läheb Mats ahju peale
ja mõtleb, kui õnnelik on inimene siin maailmas, kellel ei
puudu leib, silk ja soe ahjupealne. Mõtleb, kuidas taevaski
kätte saada neid häid asju, ja jõrab laulu:
„Su laual lapsed istuvad
kui õlioksad ilusad .. .“

Ja selle maapealse ja tulevase sooja ahjupealse üle mõel
des peab Mats ennast õigusega õnnelikuks inimeseks. Kai
leiab küll, et Mats magab ahjul juba natukese ülearu, et must
pullike loiutanud laudas kütke, kirju talleke saanud otsa, et
lauda nurgast ajab lund sisse, mida Mats ei näegi, aga selle
eest on Mats suvel, ja eriti mõisas, raske töö tegija.
Kai ja Mats elavad, näete, õnnelikku elu. Aga vanaaja
mõttetarkade järele peab kurjus alati headusega sõda. Vis
tisti oli vanaõel siis, kui jumalalapsed läksid kõige vägevama
ette, olnud ka nende seas, tõstnud Matsi peale kadedalt kae
bust ja saanud loa tema kiusamiseks. Kõrtsi näol tuli ta
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maa peale tagasi. Enne ei olnud vallas kõrtsi, aga nüüd
ehitati ta just Muldmäe naabrusse. Kas oli teda just vaja,
seda ei uskunud ehitaja isegi, aga miks ei või ehitada kõrtsi,
kui ehitus just meelde tuli ja raha on ?
Katsu, katsu teist natuke, läheb risu viimati armsaks, —
et ikka see viin. Esiti läheb Mats ainult vaatama, mis teised
kõrtsis teevad, võtab ka tipsukese keele peale, korralt aga
ikka rohkem. Viimati tusk, kui ei saa jälle võtta. Peale
silkude, hapu kalja ja sooja ahjupealse on õnnelikuks ole
miseks vaja ka suutäis viina, arvab Mats. Aeg-ajalt tuleb ta
koju juba täie peaga. Kai näeb, kuidas kõik asjad majas
lähevad loga-laga, palub, pahandub, aga ei aita. Mats lubab
parandada ja mõtleb nuttes ahju peal, kui halb inimene ta
on, ja tõotab viina hoopis maha jätta, — see on siis, kui ta
enne veel on rüübanud mahajätmise mälestuseks.
„Mats, sul on ju aastarent võlgu,“ ütleb härra rendimaksupäeval.
,,Pai härra, kulla härra, kannata veel mõni kuu! Pai
härrake, ma maksan ka ikka!“
„Jäta joomine maha!“
,,Oh sa heldekene! Mis ma siis ikka ära ei joo? Lähen
vahest ka suusoolast võtma, aga juhtub, et võtan natuke
rohkem, ja sestsamast teevad inimesed kohe kisa välja, et
Mats joob.44
Aasta kahe-kolme pärast on Mats jälle renti maksmas.
„Mats, sul on kahe aasta rent võlgu!“
Jälle läheb Mats norus peaga koju, jälle tõreleb Kai,
jälle lubab Mats viina igavesti maha jätta. Aga rendi maks
misega on samasugune lugu nagu viina mahajätmisega. Kui
jälle aasta möödas, ei ole Mats mitte üksi aastarendi maks
mata jätnud, vaid on ära joonud musta härja, pühapäevakuue ja naise suure sõle, pealegi teinud veel hulga võlgu
mujale. Rendimaksmise päeval ei lähegi ta mõisa, — tal ei
ole ju raha. Aga siis tuleb mõisa vahimees Matsile järele ja
Mats peab mõisa minema. Matsi süda on raske: ta õnnetu
teab, et nüüd aetakse ta majast välja, teab ka, et Kai ei lase
teda enam ahju peale, teab, et elust ei ole enam mingit kasu.
Pühalikult tõotab ta mitte iialgi enam viinatilka suhu võtta,
kui ta veel seekord heaga mõisast pääseks.
„Noh, Mats, sul on võlgu juba kolme aasta rent ja poole
suve päevad/4 algab härra.
Mats veeretab kübarat käes ja vaatab maha.
,,Jah, härra, aga kui härra ei aja mind veel välja, siis
tõotan ma kõik maksa/4
„Sa jood ju kõik ära, Mats!44
„Tänasest päevast saadik ei joo ma enam tilkagi!44
4
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„Või nii! Noh, olgu, teeme veel kord proovi.44 Nende
sõnade järele läheb härra toast välja. Natukese aja pärast
tuleb ta tagasi ja viib Matsi kõrvalisse saali. Mats, nähes
ilusat tuba, väriseb ja kohmetub ja ei või taeva pärast aru
saada, mis talt nüüd tahetakse.
,,Vaata, Mats,“ räägib härra ja läheb seinas oleva kapi
juurde, „siin on kümnetuhande-rublane rahapaber ja siin
pudel viina. Kui sa siin ära elad kaks päeva, nõnda et sa ei
puutu seda viina — kõik, mida sa soovid, toob sulle minu
toapoiss —, siis ei ole sinu oma mitte üksi see kümme tuhat
rubla, vaid ka Muldmäe koht igaveseks ajaks. Vali, kumba
soovid!“
Esimesel silmapilgul oli Mats nagu pea peale kukkunud.
Lahtise suuga jäi ta keset tuba seisma nagu sammas. Siis
näpistas ta oma kõrva ja kiskus juukseid, et aru saada,
kas ta ei näe und. Ei, ta ei näe und. Seda tundes viskab
Mats enese pehmele sohvale pikali ja naerab, nii et vesi
jookseb silmist.
,,Oh sa rumal härra! Ütle veel, et saksad on targad!
Minul kümme tuhat rubla raha ja Muldmäe koht päriseks —
hõissa!“
Ja nagu arust segane püherdab Mats sohval, tõuseb üles,
kõnnib tuba mööda, läheneb kapile ja vaatab rahapaberit.
„Nüüd olen ka mina härra. Muldmäele ehitan enesele
toreda maja, nii suure saali nagu see siin, aga igasse seina
suure ahju laia ahjupealsega. Hapu taari asemel joon sel
get veini. Kui rumal ma olin, et hakkasin silku sööma ja
haput taari jooma! Nüüd läheme Kaiega Saksamaale, nagu
härra käis, ja kui tuleme tagasi, siis lauldakse ka meile
trepi ees:
,,Jumal, oh võta sa ülemaid õnnista!“
Kui nüüd selle õnne peale midagi rüübata ! . . Oi . . .
külm värin jookseb Matsil selle mõtte juures läbi ihu. Ta
jätab seepärast ,,oleks“ mõtlemata. Jälle kõnnib Mats mööda
tuba, mõeldes tuleviku õnne peale.
,,Kui ma õige vaataksin seda viinapudelit/4 mõtleb Mats;
„vaatamisest ei või ju kahju tulla . . . Ei, ma ei mõtle
sugugi selle pealegi!“ Ta teeb südame kõvaks ja pöörab
kapile selja.
,,Aga seal võib olla ikka üsna hea viin ! . . Oh kui palju,
kui palju raha ! . . Missugune see pudel õige peaks
olema ? . . Ja Muldmäe koht . . . terve koht . . . Millal
ma juba viimati jõin ? ! . . Oh, mis selle rumala asja peale
nüüd mõelda!“ Ja Mats maadleb mõtetega. Viimaks istub
ta kapist hoopis kaugemale nurka.
,,Rumalus! Vaadata võin ikkagi!44 Ta teeb kapi ukse
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lahti ja vaatab kaugelt — ilus pudel, väga ilus! .. „Näe,
kuidas viin läigib!" Mats vaatab vesise suuga kõrvale: „Ei
mõtle, mitte ei mõtlegi! Aga ma lähen ligemale, siis jääb
süda rahule. Pudeli kättevõtmine ei ole ju veel joomine ...
Näe, missugune ilus keeruline kael on sel pudelil! — Kui
meelitavalt vulksatab seal sees viin . . . Kui ma teda korra
nuusutaksingi! .. Nuusutamine üksi ei tee ju midagi/' Matsi
käed hakkavad värisema, kiusatus on suur. Ta paneb pudeli
käest ja jookseb teise seina äärde.
Mats vaatab tagasi. „Ma võiksin siiski lasta tilgakese
keele peale, ainult keele otsa külge! Ma jääksin rahule, kui
teaksin, mis maitse tal on.“ Ja juba on Mats pudeli juures
ja on võtnud sellel korgi pealt. Süda peksab tal nagu
vasaraga ... ,,Ei mõtle, ei mõtle! .." Aga juba voolab viin
kurgust alla . ..
Külm higi tuleb talle otsaette. Ta tahab kisendada,
visata pudeli maha, aga — lööb käe vastu ahju äärt ära ja
jalad langevad parrelt maha ...
„Kati, süsi aabitsal!" hüüab Mats ärgates. „Küll see oli
aga uni!“
„Et sa täna esimest korda oma elus enese viina täis
oled joonud, Mats," vastab Kai. „Jumal, mis meist küll saab,
kui sa hakkad jooma!"
„Ole mureta, naine!" See oli esimene ja viimane kord,
et ma viina suhu võtan."
See oli ka esimene kord, et Mats oli viina joonud. Ta
oli käinud vaatamas uut kõrtsi ja seal ilmaimeks ka kord
joonud. Aga unes nähtud kümnest tuhandest rublast oli
tal nii tuline kahju, et ta tõesti enam teist korda viina suhu
ei võtnud.

Punasoo Mari.
Juhan Liiv.
Punasoo Mari elus ei ole tõesti midagi iseäralikku ette
tulnud, ei alguses ega lõpus. Kuidas tema elas ja oli, nõnda
on elanud ka palju teisi. Need ristikesed, mis katavad kinkaeda, ühed täna pandud, teised kõdunenud, kolmandad poolküllakil, neljandad päris maha langenud — need kõik räägi
vad inimestest, kes kord sündinud, elanud ja surnud nagu
Punasoo Marigi.
Kui ta oli pooleaastane, suri ta ema. Kui ta roomates
kukkus ukselt ja lõi oma pea ära, võttis karjase naine ta
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kasulapseks, kus ta istus niikaua põrandal kasukatüki sees,
kuni hakkas käima.
Isa oli juba enne ta sündimist surnud.
Kui ta oli küla sead ära hoidnud ja veel kasvanud aastat
kuus, oli tal suur õnn: ta sai taluperenaiseks.
Kus perenaised otsisid riide ,,kruuti", seal võeti seda
Punasoo Marilt; kus perenaised juhatasid eeskuju tüdru
kuile, seal nimetasid nad Marit; ja kus loodeti kord saada
jõukaks ja õnnelikuks, seal sooviti olla Punasoo Mari sugune;
ja kus sant leidis veel kesköö ajal ulualust, see oli Punasoo.
Punasoo oli talu nimi.
Kui suri Mari mees, oli tal viis poega. Kõige vanem
trallitas karjas, kõige noorem lamas hällis.
Vahelmised kisendasid veel kõik — tihti ühekorraga.
Mari lõikas ühele leiba, pani teisele jalgu kinni, seadis
kolmandale pudipõlle ette, mõõtis sulastele viljaseemet, mu
retses, et iga aasta sai tasa krediitkassa võlg, ehk küll mees
koha eest esimese sissemaksu ajal oli raha viimase rublani
välja andnud.
Mõnikord öeldi ka, Mari olevat lastele kuri. Mine katsu
enne valmis saada poeglastega, — katsu siis ja ütle! Pea
legi, kui neid on viis. Siin kingapael pandud vibupüssile,
seal vokinöörid lõigatud puuhobusele ohelikuks, kaalikais
käidud või sauna katus sisse tallatud. Kuhu vaatad, sinna
võmmi vaja. Aga Mari kasvatas pojad üles, ja et aeg oli
niisugune, mil lubati igaviisi kroonuteenistusest vabastada,
siis pani Mari ühe peremeheks, teise peremehe abiks, kol
manda rõugepanijaks, neljanda kellegi kasupojaks ja viienda
koolmeistriks. Kõik jäid talle ,,enesele", ja seejuures ei tar
vitanud ta kellegi abi, nagu ta enne nende kasvatamise ajal
kellelegi nende peale ei kaevanud.
Pojad sirgusid üles kuuskedena, ema jäi allapoole kõ
veraks. Ema ei nõudnud neilt isesugust tänu, poegadel ei
tulnud meelde seda pakkuda. Ema andis veel kotikesi ja
pakikesi tagant järele, kui pojad olid juba ise peremehed.
Ei ta öelnud kellelegi: ,,Maksa ära!"
Aga siis tulid Marile rasked ajad. Neli poega surid
ühel aastal. Ta käis neid kõiki surnuaiale saatmas. Mis ta
kodus tegi, kes seda nägi, — aga ei ta joosnud kellegi
juurde külla nutma.
Kui välk lõi ta maja põlema, kus vanem poeg oli pere
mees, oli Mari ainuke, kes tulest välja toodi. Hooned põ
lesid viimseni maha.
Uus peremees võttis Mari oma sauna.
Kui ta nüüd, kepike käes, pühapäeval tudiseb kiriku
mäest üles palvele, ütlevad talle inimesed:
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„Küsi ometi valla vaestekassast enesele raha. Sul ju
õigus saada.“
Siis vaatab Mari rahulikult nende otsa ja ütleb:
„Kuni ikka veel näpud suka juures liiguvad, ei ole vaja.“
„Kes sulle ka annab ?“
,,Perenaine andis eilegi kakukese leiba ja potikese pii
ma. Palju mulle vanale inimesele vaja on!“

Ilus suvepäev oli.
Juhan Liiv.
Ilus suvepäev oli. Meile oli ehitatud uus talumaja. Suu
red aknad, avarad uksed. Uksed seisid päeval lahti. Hele,
valge oli kamber.
Minul küll ei olnud nii pidulik süda. Olin vang oma
kodu. Oo, kurbadest kurvem vang ...
Pääsukesed lõid õhus üle õue oma tralli, nagu võivad
ja mõistavad ainult pääsukesed õhus, looduses.
Vidiit, vidiit!
Korraga lendas üks neist oma lõbutuhinas nagu nool
lahtisest uksest sisse ja — peaga haledasti vastu akent.
Punts ja punts!
Veel kord!
Hale oli näha vaest loomakest, kuidas ta langes ise
enese eksituse ohvriks.
Hüppasin aknale ja mul õnnestus tabada ja pihku võtta
väike halliülikonnaline kerge saks.
Oh, kuidas värises, kuidas tuksus ta süda mu sõrmede
vahel!
Nagu värisev taskukella vedruke, millele nõelaga külge
torgatud.
Kuidas ta kartis, see nii väike südameke . ..
Kuidas vaatasid liikumatult ta sametmustad silmad. . .
Ruttu astusin temaga õue, et lühendada ta piina — ja
avasin pihu —
Vidiit!
See oli hõiskamine pääsemise üle, tänu, vabadushüüe.
Ja kümnetes hällitusvõnkudes lendas ta üle õue, kopli,
üle naabri õue — ja kadus üle pärnade kolmanda talu õue,
kus oli ta pesa ...
Kuidas oleksin mina talle järele lennanud!
Aga ka minu hommik läks ilusamaks, et olin võinud
teha selle väikese heateo.
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Ei laula.
Juhan Liiv.
Seik Abdallal oli ilus tütar — kui roosiõis. Kui ta lau
lis, jäi peatuma ojavulin, jäi kuulatama tuuleõhk palmidel.
Kaliif Abderahman kuulis imelisest lauljast. See laulgu
mulle! Kui vürstid ja kuningad kokku tulevad, mul au
sellest.
,,Sinul, laps, ei ole muud teha, kui iga päev mulle kord
laulda. See rikkus siin on kõik sinu.“
Ja kaliif imestas ise oma suurmeelt.
Teisel päeval tuli ta tagasi.
„Laula, mu laps!“ ütles ta.
„Lase mind enne vangist vabaks!“ kostis Suleika.
Ja ta ei laulnud.
Mitu käiku lõppes samuti.
„Põrgu!“ müristas kaliif. ,,Mina olen valitseja ja — sina
ei laula! Kas minu, valitseja, sõna ei ole üle kõigi laulude
laul! Nuuti sulle!“
Ta sai nuuti, aga ta ei laulnud.
„Kas ta veel ei laula, Selim?“
„Ei, usklikkude valitseja.u
„Imelik!“ ümises kaliif.
Ta sai veel nuuti, aga ta veel ei laulnud.
Ta suri, aga ta ei laulnud.
„Imelik!“ ümises kaliif ...

Suvehommik.
Juhan Liiv.
Ilus oli ta, päikesehiilgav suvehommik.
Lilleke õhkus eluvärskust, linnuke liristas meeleheast.
Kogu loodus — paradiis, elu kui häälestatud kannel.
Kes võis õitseda, õitses; kellele antud hääl, häälitses
õnnest. Teine avaldas sama kiituslaulu lauluta oma heameelelisest looma- või inimese palgest.
Ilus oli näha kaht noort jänest. Ristikheinaväljal olid
nad, noore ristikheina väljal, mis mäeseljaku äärel oma rinna
vastu päikest selle kiirtele välja laotas — kaks jänese pead
ja neli jänese kõrva välkusid ristikheinast aeg-ajalt üle:
jänesed mängisid.
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Kõrvad välkusid...
.
Siin olid nadi võtnud hommikueinet, nad olid paar, ja
pidasid nüüd oma lustimängu.
Kõrvad välgatavad jälle: jänesed hüppavad üles taga
jalale ja löövad teineteisele käppadega pähe.
Teine katsub teisest kõrgemale hüpata ...
Ilus on näha kaht noort inimest, kes istuvad maanteele
viival tänaval pärna alla pingil. .. Nii palju on neil teinetei
sele öelda midagi ütlematagi... Hele naeratus on mõlema
huultel, kui korraks jäneste kõrvad nende ligidal jälle üle
ristikheina tõusevad ...
Kopsitakse. Lähemas peres parandatakse katust.
Allpool maanteed, põldheinamaal, harva võsaga kaetud
kalda all liigub nägemata ühes põõsas midagi tulikat kulukarvalist: rebane vahib ! ..
Hüppaks kui kuul, aga nägijad ... pärna all...
Ja eemalt tuleb maanteed mööda veel Kalda peremees
ko*
Mine nüüd maantee ääres nii kergesti tõmbama • • •
Aega on oodata — mäerinnakult võssa tulevad jäne
sed — viimaks ometi.
Aega on, — ainult veel natuke oodata .. .
Aa, sinu nahka on kadunud eile ja üleeile mu kaks
kana ... Oota aga, täna jõuab mu uus püss koju, aega on ...
mõtleb Kalda peremees.
a
,
Kui noormees jätab jumalaga naabri peretütre ja jõuab
koju, leiab ta siin eest lähema ametikoha kutsekirja:
Sõtta ! ..

Kapsapea.
Nali ühes vaatuses.
O. Luts.

Tegelased:
Saamuel Pliuhkam, talupere
mees.
Roosi, tema naine.
Elisabet, nende tütar.
Tõnis Sägi, noor talupere
mees, Elisabeti peigmees.
Krõõt, saunanaine Pliuhkami saunas.
Kusti, tema 7-aast. poeg.
Maali, tema 5-aast. tütar.
Jüri, sulane Pliuhkami juu
res.
Aeg: Olevik.
Koht: Pime nurk Eestis.
Tagakamber Pliuhkami ta
lus. Akna alla laual põleb
i-pea lamp. Roosi kohen
dab kapi juures. On kuul
da, kuidas keegi tuleb õu
est eeskambrisse. Roosi kuu
latab.
O. Luts.

Sägi (tuleb eeskambrist tagakambrisse): Tere õhtat

kah!
Roosi: Tere õhtat! Tere õhtat! Ei tunnud esite
äragi, et ei tia, kes sai on. Lambiraisk kah nagu lõpnud
sia silm. Ärgitan teist küll juba ammugi puruks visata, aga
kahju ikke raipest nagu. Eks sa tule tahapoole. (Annab tooli.
Sägi istub.)
Sägi: Kas teie rahvast kodu ei olegi ?
Roosi (paneb suurema lambi põlema ja kustutab väi
kese ära): On küll. Vanamees visas ahju taha pikali... ja
ei tia, kuhu see Liispet siit välja läks. Küll ta tuleb. (Hõi
kab:) Vanamees, kuule! Tule üles!
Pliuhkam (ahju tagant): Mes sai on?
Roosi: Tule, tule üles! Tõnis on siin.
Pliuhkam: Ahah!
Sägi: Tere õhtat!
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Pliuh kam: Tere, tere' (Tuleb ahju tagant välja, te
retab Sägit kättpidi ja istub kõhtu sügades laua juurde. Ta
on särgiväel ja paljajalu.) Noh?..
S ä g i: Ma tulin vaatama, mis te siin teete. Kas pühaba väljanäitusele lähte kah? Pühaba on Paunvere väljanäitus. Säh, ma tõin sulle natuke. . . (Võtab viinapudeli
taskust välja ja annab Pliuhkami kätte.)
Pliuhkam: Aitäh! Ah väljanäitus või? (Hakkab pu
delit lahti tegema.) Öeldakse olema jah teene . . . Kas sa
lähed ?
Sägi: Jah, ma ikke tahtsin minna küll. Tahan isegi
paari asja viia. Viivad jo ikke teesed kõik, ma katsun õige
kah: vahest ehk annavad mõne au-inna või kiitusekirja. Nää,
Ülesoo Mihkel viis minevaasta kartulid ja kapsid — sai
kümme krooni ja kiitusekirja. Kah asi!
Pliuhkam: Aa, või kümme krooni ja kiitusekirja sai?
(Roosile:) Too meile salt klaas. (Roosi läheb eeskambrisse.)
Noh, miks ta asi ei ole. See on jo nigu maast leitud. Mis
sa sinna viid?
Sägi: Ma viin kah kartulid ja ... Mul on sai mõni
kanis suur kapsapia kah . .. Otsin suuremad välja ja . ..
Pliuhkam: Noo-jah, nemad teavad’s, vahest on kõik
nii suured.
Roosi (tuleb klaasiga): Ütle nüid, neid kärbse-kurjevaimusid saab kah igale poole. Nüid ronind teesed siia
kah sisse ja kuivand klaasi külge kinni. (Pühib klaasi põl
lega puhtaks ja paneb lauale.)
Pliuhkam (valab viina): Kuule, Tõnis viib oma kap
sad ja kartulid Paunveresse väljanäitusele.
Roosi: Voheh?
Pliuhkam: Jah, aga Ülesoo Mihkel on minevaasta
kümme krooni raha ja kiitusekirja saand. (Joob ja täidab
klaasi uuesti täis.)
Sägi: Jah, sai küll. Kiitusekiri on praegugi teesel
tagakambris seena pial. Kõik ilusti: raam ümber, klaas
pial ja ...
Pliuhkam: Aa! No joo n’d ise kah.
Sägi (joob): Ja siis ajalehed kah ikke, et: muudku
viia aga, et selle läbi tõstame meie oma põllumajandust.
Pliuhkam (valab klaasi täis. Roosile): Joo! (Roosi
joob poole klaasi.) Ah’s ajalehed kah kirjutavad, et piab vii
ma — või nii ? Aga mina olen kuulnd, et need, kes au-inna või
kiitusekirja saavad, et nende nimed pannasse pärast ajalehte
kah? (Võtab ahjuaugust tubakakoti, püksitaskust piibu ja
hakkab suitsetama. Sägi väänab endale „plotski“.)
Sägi: Noo-jah, see tuleb omasoodu. Ega see kuhugi
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ei jää. Kõik pannasse üles, et: see ja see sai kartulite ja
kapsaste eest esimese au-inna, see sai obuse eest teise auinna, ja see, ütleme näituseks, rehepeksumasina eest, et see
sai kolmanda. Kõik pannasse üles. Ajalehe juurest on kohe
üks mees sai, kes üles tähendab, kes sai ja kes ei saand
ja . . . See ei jää kuhugi!
Pliuhkam: Jajah. Ega mina seda kiitusekirja nii vä
ga tahakski; andku kümme krooni, mina sellegagi rahul. Aga
nagu et ajalehte panevad — pangu piale... ku nad selle
eest au-innast maha ei arva.
S ä g i: Ooh, ei arva maha kedagi.
Roosi: Näh, sul, vanamees, kah nagu imu midagi
viia, et kah au-innast ja kiitusekirjast räägid?
Pliuhkam (sügab kukalt): Ei tia kedagi misukest...
S ä g i: Ega sinna võib kõik viia, mes sa aga tahad.
Sai on kõiksugu osakonnad: loomad, vili, käsitöö, masinad,
kartulid, kapsad ...
Pliuhkam: Jah-noh, meil ei ole jälle niisukesi kar
tulid ja kapsid, mis viia võiks. Kapsad on pisikesed justku
tutiga täiad ja pehmed nigu tohlud. Mina ei tia, kust põr
gust te need taimed kevade välja kiskusite, aga päid nad
ei võta, kas tee või tina. Paremid kartulid me tänavu kah
ei saa ... kõik puha pisikesed nigu pabulad.
Roosi: Mes sa aad, kas sina mõni näitusele mineja
oled! Suured asjad nad n’d küll ei ole, need kapsad, aga
egas näitusele ikke põleks läind, oleks nad olnd ku suured
nad oleks olnd.
Pliuhkam: Ega kedagi! Kas sul see kümme krooni
mööda külge maha jookseb, et ta sulle ei kõlba? Kiituse
kiri, las n’d see tühi olla piale, mes ta on, aga kümme
krooni on ikke kümme krooni.
S ä g i: Kedagi muud viia .. ?
Pliuhkam: Mes sa muud viid? Ega sinna niisukesi
vanu asju ei võeta, nii mes nii nagu ikke nii kanis vanad
on? Neid aetasse nüid küll kah taga. Suvelgi käis siin üks
tudeng, või kes ta oli... tahtis ära osta... ajas piale nagu
uni, et tema annab viis krooni. Esite veel küll, et: kingi
temale, et tema annab tähe vasta, et ega tema endale ci
korja, et tema annab jälle edasi... muusijunnile või kellele.
Siin ta plaras tüki aega. Ei mina akand kuulama, mes ta
rääkis. Suurem asi n’d küll ei ole... üks vana kerst.
S ä g i: Ah viis krooni pakkus ?
Pliuhkam: Jah. Ei mina and ära, et: ku sa jõuad
viis krooni maksa, küll sa maksad siis kümme kah, ku sul
teda tarvis on. Ei tia s’ nüid, kas viia teene õige näitusele
või?
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Sägi: Ei tia, kas nad näitusel vana asjade eest anna
vad kah kedagi. Aga niisuke muuseum on ikke olemas
küll. See olevat juba ajalehtedeski ülevel, et on. Et korja
vad kõik need vanad Eesti mälestused kokku ja... et siis
on pärast ia teisi vaadata.
Pliuhkam: Jah, ei tia, mes sa neist ikke vaatad.
Tuleb aga korra linnasakstel niisuke tuju ja siis... Pärast
jätavad kõik laokile, kus üks, kus teene. Aga ku kerstu
eest näitusel kedagi ei saa, siis oleks ikke teese piaaegu
suvel viie krooni eest ära võind anda. Eks siis oleks näind,
mes nad ta’ga oleks teind.
Sägi: Ma tian küll, ta käis meil kah. Justku mustlane
teene. Kõige pialt jah kohe, et: anna ilma! No kuda sa
ikke oma asja ilma kääst ära annad. Noh siis, et: tema mak
sab. Mis ta maksab — pakub ju misukest inda, et. . .
Pliuhkam: Ma arvan, ta tuleb tuleva suvel jälle.
Aga siis vaja õige kümme krooni küsida. Ku see tuhing
neil veel mööda põle läind, ehk annavad kah, aga ku ei —
võtku piale viie eest. Ei tia, mes minagi teesega teen. Meil
on sai veel paar misukest asja... selle, nagu sa ütled, selle
muusijunni jaoks või: üks vana tõrs on ja ... ja üks vana,
ilma sangata pada kah.
Roosi: Noh, sellel on jo suur auk põhjas.
Pliuhkam: No mes sest! Augu kõrvalt on jo terve!
Ku n’d tiaks, et näitusel kedagi antasse, siis —
Sägi: Ei tia. Mitte ei tia. Aga parem oleks küll ikke
nii... mõni uus asi, nagu põllusaadused või nii...
Elisabet (astub sisse): Tere õhtat!
Sägi: Tere õhtat, Liispet! (Tõuseb üles, annab Eli
sabethe kätt ja istub endisele kohale tagasi.)
Roosi: Liispet, kas uudist tiad: Tõnis viib oma kap
sad ja kartulid näitusele ja saab kümme krooni ja kiituse
kirja.
Elisabet: Tõesti ?
Sägi: Ma viin n’d küll, aga ega see veel nii kindel
põle, et ma just kümme krooni ja kiitusekirja saan; võib
olla antakse vähem.
Elisabet: Aga võib-olla antasse rohkem.
Sägi: Võib olla kah... aga ei tia, sest... Viis piad
on ju suured küll ja kõvad justku jõmakad, aga teesed viis
on veiksemad, ja ühel paganal on veel niisugused imelikud
sinakad lehed. Mina ei tia, kust see tuleb. (Pakub Elisa
bethe viina. Elisabet joob natuke ja turtsub.)
Pliuhkam : Taimed, noh! Taimed on niisukesed. Ma
ütlen jo: oleks nemad kevade kah vähegi mõistlikka taimi
katsunud, eks siis saaks meie kah kapsid, aga no mis nüid!
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Roosi: Kas minagi nende inge sisse tiadsin, mes
nad olid.
Pliuhkam: Aga vaata, saananaesel on palju suure
mad kapsad kui meil. Ometi maa oli tal lahjem ja küntud
ei saand õieti, aga mine vaata.
Elisabet: Saananaesel on küll üks kapsapia õige
suur. Kohe irm tuleb, kui vaatad. Teesed kapsad ei ole
nii suured, aga see üks, see on justku pada.
Pliuhkam: Taimed, noh!
Roosi: Mes te nüid nende taimedega! Too tulevaasta ise taimed, eks siis nää, ku suured nad sul kasvavad.
P 1 i u h k a m: Tulev-aasta! (Valab viina.) Too meile
siia midagi piale võtta, mes selle mao nagu suust ära võ
taks. (Roosi läheb eeskambrisse.)
Elisabet (Sägile): Või sina lähed ’s kapste ja kartu
litega näitusele? No kus sa minu jätad?
S ä g i: Tule ühes.
Elisabet: Jah, mul pole sinna kedagi viia. Oleks
mul kah kedagi viia, nii et kah au-inna ja kiitusekirja saaks,
siis tuleks küll.
Sägi: Vahest on kedagi? Sinna on üks ta kõik,
sinna võib mes tahes viia.
Elisabet (Mõtleb järele. Roosile, kes silgukausi ja
leivakannikaga tagakambrisse tuleb): Ema, ma viin õige
selle triibulise teki näitusele, selle mes sa saananaesel ku
duda lassid. Kas jah?
Roosi: Sina’s kah tahad näitusele minna. (Paneb
toodami laua peale.)
Elisabet: Jah. (Võtab kapist kokkupandud teki välja
ja tuleb sellega laua juurde.) Vaata, Tõnis! Mes sa ar
vad, kui ma selle teki näitusele viin. Vaata, kui ilus!
Sägi: Jah, ilus tekk! Ei mõista midagi ütelda! Kas
sina kudusid?
Elisabet: Ei. Saananaene kudus. Aga mes sellesfs.
Ega sinagi oma kapsapäid ise ei teind. Ja mes sellest, kes
tegi, piaasi: kelle oma ta on.
Sägi: Ei, ega ma ei ütlegi, et... Võib viia küll.
Elisabet: Kuula nüid! Mes ta muidugi kapis vedeleb.
Las teenib au-inna. Sängi piale panna teist ema muidugi- en
ne ei lase, kui me pulmad ära teeme. Eks ole — viime?
Sägi: Viime jah. Ja ku me kiitusekirjad saame, siis
laseme ühe suure raami teha ja paneme mõlemad sinna alla.
Vaata siis, ku ilus on!
Elisabet: Jah, seda me teeme. See oh n’d üks ju
mala õnn, et sa ütlema tulid, et näitus on. (Paneb teki sängi
peale ja istub sinnasamasse.)
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Pliuhkam (joob ja võtab silku peale): Põrgu mina
sinna pean viima? (Valab viina ja annab Sägile ja Roosile.)
Roosi: Oh, jäta sina, las nooremad viivad, kui nad
tahavad.
Pliuhkam: Ei jäta. (Keegi tuleb väljast eeskambrisse ja hakkab pliidi juures talitama.) Kes sai tuli?
Roosi: Saananaene vist. (Vaatab eeskambrisse.) Saananaene jah.
Pliuhkam (hõikab eeskambrisse): Krõõt ae!
Krõõt: Ae-ae!
Pliuhkam: Tule siia! (Krõõt tuleb ja jääb uksele
seisma.) Tule siia, ma annan sulle ühe käraka viina. Säh!
Sul ka nagu vanapoole kondid, valutavad teesed vahel.
Krõõt (joob): Attäh! Ole terve!
Pliuhkam: Kuule, Krõõt, sul on sai saana pool vao
pial üks suur kapsapia. Anna see mulle.
Krõõt: No mes sa ta’ga teed?
Pliuhkam: Mul on teda vaja.
Krõõt: Enestel suur plaatsam kapsaid täis, kas teil
neist veel küll ei saa?
Pliuhkam: Plaatsam! Aga ühtegi niisugust suurt
põle, nigu sinu oma. Ma ütlen jo, et tõivad kevade taimed,
nigu iire sabad teesed, ei tia, mes sa salt saad. Oleks
ükski suurem pia olema! Ega ma su kääst teda ilma ei
taha, ma annan sulle kolm oma kapsapiad vasta.
Krõõt: Ooh nüid — kapsapäid vahetama! Lase ta olla.
Tema on nii suur, nigu ta on käsnud. Kapsas ikke kapsas.
Ega temagi piale teene päike ei paistnd; ikke seesama Is
sanda päike, mis pererahvagi kapste piale.
Pliuhkam: Jah, ole sa n’d selle piale uhke. Viis —
noh!
K r õõ t: Mes viis ?
Pliuhkam: Ma annan sulle viis oma kapsast vasta.
Krõõt: Oh mes sa n’d kiusad! Nii palju kah asja
on, nüid tahad sedagi kääst ära võtta. Lase ta olla. Lase
ta kasvab. On teene lastelegi asjaks. Iga pääv käivad
teist silitamas ja paitamas, ikke et: meie nunnu ja meie
nunnu.
E 1 i s a b e t: Isa tahab seda kapsapiad vist näitusele
viia, ega ta muidu ei nuru.
Krõõt: Mes näitusele ?
Pliuhkam: Jah, kuula nüüd! Ei tia mes näitusele!
Ei tia, kuhu näitusele ma ta viin... Kometimajasse või?
Ei tia, mis imetegu veel n’d ära ei ole, et veel näitusele
või kuhu. Anna ära, Krõõt, mes sa jonnid. ta’ga! Ku sa
kapste vasta ei taha vahetada, ma ostan ta puhta raha eest
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ära. Mä annan sulle kakskümmend senti selle pia eest.
See on jo ükskord ia ind ühe ainsa kapsa eest. Anna ära!
Krõõt: Ei anna. Õige nüid imelikud oma kapsapia
jahis! Las ta kasvab. Las ometi lapsedki mängivad sai
ümber. Ja siis veel näitusele või tiab kuhu meie nunnut. ..
P 1 i u h k a m: Pagan sind oma nunnuga! Lastele anna
vemmalt, see on nende mänguasi. Mes printsisid ja printsessinaid sa oma lastest kasvatad, et sa neile kõiksugu män
guasju oiad ?
Sägi: Anna ära jah, Krõõt, mes sa tühjaga teed!
Mõtle: sa saad viis kapsapiad ehk kakskümmend senti
vasta. See on jo inda kas pagan võtku! Kes sulle annab
mujal kakskümmend senti kapsapia eest. Neli senti on kap
sapia ind.
.
Pliuhkam: Säh, võta veel üks kärakas ja ole mõist
lik vanainimene; ära ole keblak.
Krõõt (joob ja pühib suunurgad puhtaks): Ole terve
viina andmast, aga las kapsapia kasvab pialegi. Ei tia mes
sinagi teesega ära ei tee; oleks veel laps, siis mängiks
või... Nää, perenaene ei ütle sõnagi, ja kapsad on ikke
ometi rohkem perenaese ku pereme ooles.
Roosi: Jah, ei tia, mes mul nüid... Mul üks kõik,
misuke kapsapia on.
Pliuhkam (Krõõdale): Oh sa kuri vanainimene! Ma
nään, sa tahad mu kääst vägise kolmkümmend senti välja
kiusata. — No olgu kolmkümmend! Too ta siia! (Võtab
rahakoti välja.)
.
Krõõt: Ei too ühti. Attäh viina andmast, aga nuid
lähen ära koju. (Läheb eeskambrisse.)
Pliuhkam: Kolmkümmend ka ei taha? (Paneb raha
koti tasku.) Oota sa, vanamoor, ma ei lase sul tulevaasta
mitte ühte kapsast maha istutada — vaat siis! (Krõõt ei
pane ta ütlust tähelegi. On kuulda, kuidas ta eeskambrist
õue läheb.) Sai on nüid saananaene. kas tal on põrmugi
austust pererahva vasta. Ise muudku uhke, tigevaim, et
tema kapste piale seesama päike pastab, mis pererahvagi
kapste piale. Aga oleks saaks kudagi nii teha, et ku ikke
ära pahandavad, et ikke ei lasekski passta saunikutele
päikest — vaata siis!
Sägi: Pagana vanamoor!
Elisabet: Oi, ta on kõva piaga! Ega tema järele
ei anna, ku ta korra kedagi ütleb.
Roosi: Ja ei tia, mes te ta’ga ikke teeks, selle kapsapiaga?
.
Pliuhkam: Tohoo pime! Kuuled ometi, au-mdu
sadab nigu vihma igaühele, kes aga midagi niisukest värs

63

kemat viib ... No ku mina selle jõmaku sinna viin, nad
annavad mulle kakskümmend krooni.
Roosi: See on saananaesei kapsas. Lase saananaene
ise viib. Eks temale lähe see kakskümmend krooni tarvis.
Pliuhkam: Jah, saananaesele antasse mõni au-ind.
Roosi: Kas saananaestele ei anta au-indu ?
Pliuhkam: Ei anta.
S ä g i: Ei, ega saananaestele vist ei anta.
E lisab et: Jah, saananaestele antasse n’d mõni auind. No las ta viib selle teki sinna, eks nää, kes ta’le annab
au-inna.
Pliuhkam (joob, tõuseb üles, paneb vanad kotad
jalga, pintsaku selga ja läheb eeskambri kaudu välja): Oota,
ma lään vaatan.
Roosi: Ei tia, mespärast neile’s ei anta ?
E1 i s a b e t: Mespärast — vaesed noh! Mes ta’s on, lä
heb sinna — sipa-sipa oma pastaldega — ei tia, kes sulle
sedaviisi au-inda annab. Mes sa arvad, Tõnis, ma panen
õige oma kriuksuga saapad jalga, ku me lähme, mes?
S ä g i: Võib küll, ku aga vihma ei piaks tulema. Vihm
võtab kriuksu ära.
Elisabet: No vahest piab ometi kuiva! Oleks ta
piaks kuiva! Ei tia, mes ta ühtelugu sadada laristab!
S ä g i: Vihmaga on ia kalosse kanda, astu piale patspats, ei lähe märg läbi ega kedagi.
Elisabet: Ei mina losse küll ei usu jalga panna:
üks poiss oli ühekorra teist poissi sõimand, et ikke: orasse*tallaja ja umbrohukülvaja ja... Poisil olnud kuiva ilmaga
lossid otsas.
Roosi: Ei tia, mes ta ta’st siis sõimas ?
Elisabet: Kade noh... et temal ei ole. Kes sal’s
nüid tuleb nii suure mürinaga?
Pliuhkam (jookseb suure rutuga sisse, kapsapea
käes): Ära nägid, kuradid! öösi kah valvavad oma kapsapia juures! No kuhu ta’nd panna! Nad on mul kannul.
(Väljast kostab koerte haukumine ja sammude müdin.)
Elisabet: Pane kapi otsa.
Sägi: Pane kappi riiete alla. (Tõuseb segadus. Pliuh
kam jookseb kapsapeaga toas ringi ja ei tea, kuhu seda ära
peita.)
Roosi: Mes sa ullvaim tegid! Sa tõid teese kapsapia salaja ära.
Pliuhkam: Ole sina vait! Oota, ma panen ta õige
sängi alla. Sa, Liispet, istu siia ette ja ära tee väljagi, et
sial on. Soo. Tulevad, kurjad vaimud.
Krõõt (Kusti käe kõrval, tuleb tagakambrisse. Nende
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järel Maali, kes ema sabast kinni hoiab ja nutab): Anna aga,
anna siia, peremees, meie kapsapia. Me nägime küll, ku
sa tulid ja teese rässti üles tõmmasid. Anna aga siia!
Pliuhkam: Mes kapsapia? Mes sa ajad? Ma põle
ühtegi kapsapiad näinud. Kuda sa nii rumal oled! Mina
lähen sinu kapsaid kiskuma! Kes tiab, kes külast oli, kes
kapsapia ära viis.
Krõõt: Oh sa armutegu! Põleks ma ise näind, ku sa
tua poole joosid. laga ei saand, s’ nüid tulid võtsid vägise.
Anna aga siia! Anna aga siia!
Kusti (nutab): Ema, võta meie nunnu ära!
Krõõt (Kustile): Mes sa lõugad, küll sa saad kätte
oma nunnu.
Sägi: No ku peremees oleks võtnd, eks siis oleks
ometi meie näind, kuhu ta ta pani. Aga meie ei näind.
Elisabet: Isa ei käind väljaski, kus ta s’ teie kap
sapiad sai ära tuua.
Roosi: Mes see n’d olgu praegu! Andke kätte!
Pliuhkam (Roosile): Kas sa piad oma lõuad! Mes
asja ma annan kätte? Sa oled ka õige totraks läind!
Krõõt: Armas aeg! Nääd, muldki siin veel maas,
juure küllest maha pudenenud, siis tema ei võtnd. Mõtle
ometi, mes sa teed, vanainimene! Äbi võiks olla!
Maali: Ema, võta me nunnu ära! (Nutab.)
Pliuhkam: Mes äbi olla! Näita, kus on muld. Seda
sa tõid ise jalgadega siia.
Kusti (näitab sängi alla): Ema, nää, kus nunnu!
Krõõt: Võta ära! Võta ära! (Kusti poeb ruttu
sängi alla.)
Elisabet: Kus sa lähed, poiss, minu sängi alla, mes?
(Rebib Kustit sängi alt välja ja lööb teda jalaga.) Sinna
on sind veel vaja, mes? Kas sa saad välja, mes!
Kusti (sängi all): Ai-ai-ai!
Krõõt (rebib Elisabeti sängist kaugemale): Ära n’d,
juudas, löö last! Vaata ometi sinagi, perenaene, mis ta teeb!
Pliuhkam: Välja, välja sängi alt, poiss! Või muidu
võtan piitsa! (Võtab nurgast piitsa.)
Roosi (võtab piitsast kinni): Mes sa n’d teed ome
tigi, sa lääd last ilma asjata peksma! Ei tohi minna!
Maali: Ema, võta nunnu ära!
Elisabet: Välja sängi alt! Välja sängi alt!
Kusti: Ai-ai-ai!
Krõõt (Kustile): Ära tule välja, Kusti! Ära tule välja,
Kusti! Näri nunnu ammastega katki! Kisu puruks! Ära
tervelt kätte anna! Näri, näri! Kas kuuled? Kus sa oled?
(Vaatab sängi alla.) Kusti! (Kusti kargab sängi alt järsku
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välja ja tahab kapsapeaga uksest välja joosta, aga komistab
ja kukub ninali, kuna kapsapea Pliuhkami jalge ette veereb.)
Pliuhkam (haarab kapsapea oma kätte): Ahhaa!
No ma ta’ks näha, kes ta nüid minu kääst veel ära võtab.
(Ähvardab piitsaga. Kusti tõuseb üles ja hakkab nutma.)
E1 i s a b e t (tahab Kustit lüüa): Ot sa poisikratt, või
tema tahab ära joosta! Ma sulle —
Krõõt: Ära sa n’d tule lööma jälle! Teil on nüid
kapsapia kääs, sööge ta nüid ära, ku tahate, aga ärge
peksma tulge. Võtke n’d jah kohe kätte ja pange ta too
relt nahka, siis on süda rahul. (Lastele:) Lähme meie ära,
las peremees akkab kapsapiad õgima.
Kusti: Võta meie nunnu ära!
Krõõt: Ole vait! See on nüid peremehe nunnu.
Pliuhkam: No muidugi on minu nunnu. Mes minu
maa pial kasvab, on minu oma jah. Vaata, ku ma võtan
sul kõik kapsad kääst ära, vaata siis! Ja kihutan sind en
nast kah saanast välja, vaata siis!
Elisabet: Välja jah! Välja jah!
Roosi: Tohoo ime, mes teil täna ometi on! Justku
põlema läksid oma näitusega. Sa, Tõnis, ära ütle neile enam
millalgi, ku kedagi misukest asja on.
S ä g i : Ei noh, ega’s sellest midagi ei ole. (Tõuseb
üles ja läheb Krõõda juurde.) Sa, Krõõt, oled ikke üks
rumal inime: mes sa räistad oma kapsaga! Las peremees
viib ta Paunveresse väljanäitusele ja saab au-inna. Ta an
nab ta sulle pärast tagasi, tee siis ta’ga mes sa tahad. Nüid
viiasse jo kõik, mes vähe paremat on, väljanäitusele. Mes
sa sõdid!
Krõõt: Voe, või veel väljanäitusele kah! Vaata,
sinna on teda veel tarvis, mööda ilma ümber vedada! Ei,
seda ma küll ei lase! Sööge ta siinsamas ära, ku teil nälg
on, aga sinna küll ei tohi viia. Niipia ku te sinna viite, lä
hen järele ja nõuan tagasi!
Pliuhkam: Kas sa loll oled, Krõõt! Sa tahad, et
sind küla siad välja naeravad!
Krõõt: Lähen jah, seda te näete!
S ä g i: Saa aru, Krõõt, ku sa kapsa näitusele lased
viia, sa aitad sellega põllumajandust tõsta, nagu ajalehes
kirjutatusse.
Krõõt: Las ajalehed teevad, mes nemad tahavad:
tõstku või jätku tõstmata. Ku sinna viite, mina ära toon!
Pliuhkam: Siis kihutan ma sinu sellesama piitsaga
saanast välja, kas mõistad? Kasi kohe välja! Jalamaid!
Välja! (Lööb Kustile piitsaga mööda jalga, mispeale vii
mane „ai!“ karjub.)
5
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Krõõt: Oh sa see ja teene! (Läheb Maali ja Kustiga
ära. Eeskambrist on kuulda, kuidas Maali ja Kusti ära minnes
nutavad ja „meie nunnut“ taga kahjatsevad. Väljas haugu
vad koerad. Vist läks neile peremehe ülekohus südamesse.)
Pliuhkam: Kurjavaimu nõid! (Tuleb laua juurde
ja silmitseb kapsapead.) Ongi poisi-raisk amba jäljed sisse
vajutanud! Kas nääd! Kahest-kolmest kohast on võtnd»
Nää: siit on võtnd, siit on võtnd . . .
Elisabet: Siit kah, nää!
Sägi: Näät: siit on veel tüki väljagi ammustand.
Pliuhkam: Oh sa põrgupõhilaud! Oh sa seenetreial!
Obuseunenägu! Sõnnikuunnikutugi ! Mait niisuke! No nüid
on kakskümmend krooni nahas!
Sägi: Ei ole. Oota, võtame need pialmised lehed
ära, siis ei jää nähagi. (Võtab lehe lehe järel kapsapea kül
jest ära.) Vaata nii... Noh, nüid see veel ja see veel...
Elisabet: Mõtle, kus ometi ambad!
Pliuhkam: Niisuke sunnik aab terve näituse nurja.
Roosi: Noojah, minge nüid veel järele ja andke poi
sile uus keretäis, et ta kapsapia ära näris.
Pliuhkam: Ole sina vait! Mes sa misukestest as
jadest tiad! (Sägile:) Pia, pia, ära enam võta! Sedaviisi
jääb pia veikseks. Viimati ei antagi enam kahtekümmend
krooni, ütlevad, et on veike.
Sägi: Oota n’d, ega sedaviisi kah ei voi, ku tukk
väljas on. Me piame ikke niipalju ära võtma, et pia sile on
ja amba jälgi näha ei ole. Noh, mes siiski on, ku sa kahe
kümne asemel kümme saad!
Pliuhkam: Oih, oih! Sul on kerge öelda: kümme.
Aga mespärast mitte kahtekümmend võtta, ku saab. Too
siia! (Tahab kapsast Sägi käest ära võtta.)
Sägi: Pia n’d kinni! Selle lehe võtame veel ära.
Pliuhkam: Ära n’d võta, kas kuuled! Pia jääb veik
seks ja paljaks, nigu polveots: selle eest nd kedagi antasse.
Elisabet: Ära võta jah enam, Tõnis! Mes see paar
amba jälge talle teeb.
..
Pliuhkam: Kuula n’d, mes sulle öeldakse, ara võta
enam! Sa justku meelega tahad, et mina au-inda ei saa.
Sägi: Vaata, kus loll — meelega! Mina tahan nd
meelega, et tema au-inda ei saa! See leht tuleb nimelt ära
võtta. Kas nääd: justku rotid on närimas käind.
Pliuhkam: Ära võta enam! Anna siia!
Elisabet: Too siia minu kätte. (Krapsab kapsapea
oma kätte.)
.
Sägi: Mes n’d sina jändad! Sma kah nd kedagi
tiad! Too siia!
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E 1 i s a b e t: Ei anna. Sina rässutad ära, nii et kedagi
ei saa.
P1 i u h k a m: Ära anna, ära anna ! Temal on kade
meel, et minul on suurem kapsas ku temal. Ära anna!
Elisabet: Ei anna, ei anna. Võta, isa! (Püüab kap
sast üle laua isa kätte anda. Pliuhkam kahmab kapsapea
enese kätte, aga nii õnnetult, et see aknast välja prahvatab.)
Roosi: Oh sa armas aeg! Mes see s’ nüid oli? (Jookseb
lähemale. Väljast kuulda, kuidas Kusti rõõmuga kilkab:
„Ema, ema, juba mul nunnu kääs! Juba mul nunnu kääs!“)
Pliuhkam: Noo-jah, nüid sai poisi kurivaim kapsa
kätte, mes tal nüid viga! Mine võta veel raipe ammaste
vahelt kinni! (Sägile:) Kuule, poiss, ma annan sulle kah
piitsa! Mes sa lõhud!
Sägi: No kas minu süi oli?
Elisabet: Kelle siis? Justku vana tola! Mes sa s’
kraapasid ta’st!
Sägi: Kuule, Liispet, ku sa niiviisi räägid, ma ei —
Elisabet: Muidugi oled tola! Te olete kõik tolad,
niipalju ku teid vendi on!
Sägi: Sa ise oled tola.
Pliuhkam (Sägile): No oled, oled jah tola!
Sägi: No ei ole noh! Minu pärast siis ... Pagan võtku
teid, ku te nii rumalad olete!
Roosi: Ärge nüid minge jälle isekeskis.
Sägi: No mespärast siis mina tola olen? Kuda ■ ma
tola olen? Ma põle eluaeg tola olnd, nüid tulen korra siia
ja olen tola. Võtku sind unt, Liispet, mina misukest lolli
tüdrukut ei tahagi! (Ära. Põrkab uksel Jüriga kokku.)
Jüri: Pia-pia, ega sa’s kõhust läbi ei pääse! (Pere
rahvale:) Mes siin on? Saananaene tuli suure kisaga vasta,
kapsapia süles ... Ise karjub, lapsed karjuvad ... Terve küla
aina rõkkab.
Pliuhkam: Mes siin on. Ma tahtsin tema seda suurt
kapsapiad näitusele viia.
Jüri: Misukese näitusele ?
Pliuhkam: No Paunveresse noh.
Jüri: Häh, näitus peeti jo mineva pühaba ära. (Lü
hike vahe.)
Roosi: No vaadake n’d ometi, mes te tegite! Nüid
on peigmees läind, kapsapia läind, saananaene vihane! Oh
sa lambapia!
(Eesriie.)
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Kaks roosi.
Mait Metsanurk.

Aias õitsesid kaks roosi
ja need olid sel aastal esi
mesed. Seepärast peatusid
nende juures aiaskõndijad,
hingasid nende lõhna ja vaat
lesid õite ilu. Aga pistandi
tagant möödakäijadki peatu
sid ja imetlesid neid.
Teine neist roosidest oli
päeva varem oma õielehed
avanud, seepärast teadis ta
mõndagi jutustada oma noo
remale õele, kes õitses te
mast teispool liivast jalgrada.
Ta teadis, et see aed on
suvituskohas mererannikul,
mille sina võis selge päe
vaga läbi lehestiku nähagi.
Ta oli juba kuulnud, et
suveks sõidavad siia suur
test linnadest rikkad inime
sed tervist kosutama ning
M. Metsanurk.
parandama. Läheda neeme
põhjast võetakse muda, sel
lesse heidavad haiged iga
päev üheks tunniks — ja sügisel on nad terved. Iseäranis
kasulik on see muda neile, kes on rikkunud oma tervist liig
söömise ja -joomisega ning ülearuste lõbustustega. Kõik
nad lähevad siit sügiseti tervelt, aga talvel rikuvad nad jälle
oma tervise, et järgmisel suvel siia tagasi tulla.
Seda kõik jutustas vanem roos nooremale, sest ta oli
kahe päeva jooksul enne teise avamist paljugi kuulnud möödakäijailt ja aiaskõndijailt.
Läbi pistandi võis otsekohe näha linnaparki, kus jalu
tasid suvitajad ja suure rõdu ees liivasel platsil muusikat
kuulasid.
„Vaata neid daame!“ ütles vanem roos jumaldades.
„Eks ole nende näod roosad ja õrnad nagu meie lehed!
Eks ulatu siia nende lõhn, mis veel joovastavam kui meie
oma!“
Aga noorem roos oli kõige selle vastu jahedam ja ütles:
„Nende näod on värvist nõnda roosad nagu meie lehed
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värvimatult, ja lõhn, mida siingi tunneme, ei hoova neist
endist nagu meie oma, vaid vedelikust, mida nad tilgutavad
oma ehetele. Seda jutustas täna vara hommikul, siis kui sa
veel magasid, teenija-neiu aednikupoisile ja nad mõlemad
naersid. Sina magasid siis veel, päikesekiired sattusid vare
mini minu peale ja äratasid mu üles.“
„Ära kuula niisuguste lihtsate inimeste juttu. Need on
teenijad ja teenijatega ei kõlba meiesugustel kõneldagi. Mina
kuulsin aga mõne päeva eest, kui sina veel ellu ei olnud ärga
nud, peente võõraste kõnelust, kes olid tulnud õhtul aeda
kõndima, minu lähedal peatusid, mind vaatlesid ja imetlesid.
Oo, ma oleksin õnne pärast minestanud, aga sulgesin ainult
õielehed, sest õhk läkski juba jahedaks. Missugune sale ja
peen oli see härra, kes minust kõneles! Rinnaesine oli tal
kui pääsukesel valge, aga muidu kui pääsuke sinakasmusti
Teise silma ees kandis ta ümmarikku klaasi, mille küljes rip
pus peen nöör, ja selle klaasi läbi vaatles ta minu ilu ning
õrnust. Ta oleks mu noppinudki ja andnud ilusale daamile,
aga pidas mind veel liiga nooreks, mida olin kahjuks tõesti.
Mõne päeva pärast lubas ta tulla, mu noppida ja kinkida
daamile, kes oli ta seltsis. Kuidas nad mõlemad lõhnasid, nii
et tuhatki roosi ei suuda anda niisugust lõhna!
Daam oli kaetud peene rüüga, mis oli õrnem kui meie
õielehed ja sahises salapäraselt. Ma kadestasin ta õrna näojumet. Ja sale oli ta nagu kepp, mis siin eemal hernes. Ah,
kui see härra mind ometi ei unustaks! Ta käib siit igapäev
mitu korda mööda, aga ikka nii ruttu ja hajameelselt, et ei
pane mind tähelegi. Kui ta mu oma rinnale kinnitaks või
oma daami rinnale! Siis pääseksin ma kordki sinna puies
tikku, kus mängib muusika ja kõnnib kõik see suursugune
ja tore publik! Kõik vaatleksid mind ja imetleksid! Kordki
oma elus oleksin siis õnnelik!“
,,Niipalju kui mina olen läbi pistandi tähele pannud
seda rahvast/' kõneles noorem roos, ,,on tal vähe aega vaa
delda õite ilu. Seal lobisevad kõik üksteisega ja naeravad
tühist naeru. Ma ei tahakski nende hulka sattuda."
,,Tahad sa siis siinsamas koltuda?" küsis vanem roos
põlglikult.
„Ma ei mõtlegi koltuda. Iga päev on ilus, nii et ma ei
hakka end vaevama soovide ja muredega. Aga kui keegi
mu siit nopib, siis sooviksin, et ta mind tõsiselt imetleks ja
kannaks minu eest hoolt närtsimiseni.
„Maitsete üle ei vaielda," ütles vanem roos, kes need
sõnad ühel vaiksel tunnil oli kuulnud möödaminevailt härrastelt.
Veel samal õhtul hilja tuli teenija-neiu aednikupoisiga
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aeda. Nad kõnelesid lihtsasti, aga südamlikult rooside ees,
vaatlesid ja imetlesid neid. Viimaks võttis aednikupoiss noa,
lõikas noore roosinupu vaksapikkuse varrega ja annetas
neiule. Selle palged lõid õhetama ja võtsid roosiõite jume. Ta
võttis roosi, jättis aednikupoisi jumalaga ja läks oma toakesse, mis oli kõrgel katuse all. Seal pani ta värsket vett
klaasi.ja roosi sinna sisse.
Klaasi asetas ta akna alla lauale, kust võis näha aeda
ja puiestikku. Ka oma vanemat õde nägi roos siit selgesti.
Järgmisel hommikul pani teenija-neiu roosile värske vee^
vaatles teda õnnelikult ja läks siis päevaseid asju talitama.
Vahetevahel käis ta aga roosi vaatamas.
Üksi olles vaatles roos puiestikus ja suure maja rõdul
kihavat elu ning heitis aeg-ajalt pilke oma vanemale õele.
Õhtu lähenedes läks härra, kellest vanem roos oli jumaldades kõnelnud, jalgteed mööda aiavärava poole. Ta silmas
roosi, peatus, lõikas selle, nuusutas korra ja läks puiestikku.
,,Saame nüüd näha, kas ta paneb roosi oma rinnale
mõtles noorem õde katusekambris.
Aga härra vibutas roosi käes ja läks otse suvimaja
rõdule. Seal istus laua ümber salk härrasid, kes jõid suurtest
klaasidest kollakat vedelikku. Lõbusa naeruga tervitati tuli
jat, vist sellepärast, et tal oli roos käes. Ka tema tellis endale
klaasi kollast vedelikku ja viskas roosi hooletult lauale. Kõik
naersid selle üle ja keegi käskis roosilegi tuua ühe klaasi
sarnast vedelikku. See toodigi, roos pisteti sinna sisse ja
naerdi seda kaua. Siis unustati ta, kõneldi ja naerdi, kuu
lati kärarikast muusikat ja vahiti teisi võõraid, kes täitsid
rõdu laudade ümber. Kui läks juba videvikuks, süüdati
lambid ja kära aina kasvas. Siis läks rõdu eest mitu daami
mööda. Härrad teretasid neid; üks haaras klaasist roosi ja
viskas daamide ette.
„Siit alles algab minu karjäär", mõtles roos läbi õhu len
nates. Ta langes just jalgade ette ja tundis surmahirmu.
Õnnelikult astusid daamid tast üle, kuid keegi ei mõelnud
teda üles tõsta.
Seal lamas ta nüüd ja oli kindel, et siin käidaval teel
keegi ta võtab ja kas pistab endale rinda või annetab arm
samale. Ega ometi see peen rahvas või sallida, et ta siin
jalus lebaks!
Aga niipalju kui siit mööda kõndis peent rahvast,
daame ja härrasid läikivais kingis, keegi ei pannud teda
tähele. Ainult üks noorhärra silmas teda ja viskas ta kepiotsaga teelt eemale. Sedagi vist tegi enam mängides kui
kaastundmusest, sest samuti pillutas ta kepiga sõmerkivikesigi.

71

Seal lamas ta nüüd liival, hämaras, kus teda keegi ei
näinud. Aeg-ajalt viskas mõni möödamineja talle paberossiotsa seltsiks. Rõdul käratses aga peente härraste hulk ja
veetis õhtut lõbusasti.
,,Hea küll, tänaseks on vist küll kõik lõpetatud", mõt
les roos, kes ei kaotanud lootust. „Aga homme hommikul,
siis leitakse mind, pistetakse rinda ja imetellakse."
Ta vaeneke ei teadnudki, et roosi, mis kord olnud maas,
enam keegi ei pista rinda ega pane veeklaasigi!
Hommikuni lamas ta lõdisedes jahedal liival. Vaevalt
oli päike tõusnud, siis tuli küürakas vanamoor, hõre luud
käes, ja hakkas pühkima rõduesist. Pikkamisi, aga hoolikalt
kraapis ta luuaraagudega liival kokku kõik eilse päeva risu,
paberitükid, apelsinikoored, kompvekikestad, paberossiotsad,
ja viskas ühes roosiga üherattalisse kärusse.
„See on küll kirju seltskond", mõtles roos, „ja need kõik
on minust alamad, aga seisuste vaheseinad on nüüdsel ajal
kadunud, nagu kuulsin ühel päeval läbi pistandi. Vähemalt
olevat kasulik nõnda kõnelda, et alama rahva õlgadel kõr
gele tõusta.
Nad peavad ometi minu ilusaid ehteid märkama, olgugi
et need on määrdinud, ja nende järele mind ka hindama."
Aga keegi ei hoolinud tema ehetest ega pannud tähele
tema kõrgemat seisust. Üks paberossiots puistas talle näkku
tuhka ja tubakat, siis vajus lai sidrunikoor kõige raskusega
tema peale ja vajutas ta lapikuks.
„See on ülemineku-ajajärk", troostus roos hingeldades,
sest ta oli kuulnud pistandi taga jalutajailt, et kunagi ei pea
lootust kaotama ega meelt heitma. Ja alles, elu lõpul hin
natakse meid Õieti, pannakse meie auks toime rongikäike
tõrvikutega ja peetakse ülistuskõnesid. Seda oli ta kuulnud
ühelt noorhärralt, kes jalutas daamiga pistandi taga.
Nüüd tundis ta koorma enda peal minevat veel raske
maks, ei näinud ega kuulnud enam midagi, ja isegi kõik
see, mis ta oli kuulnud pistandi tagant, unus või läks segi,
ja pikkamisi langes ta minestusse.
Kui ta jälle ärkas, leidis enda suures prügikastis, pargi
taga, kõrvalises kohas. Päike paistis palavasti ja kange janu
piinas teda. Missugune seltskond tema ümber — pudelitükid, plekk-karbid, kuivanud lehepuru, tuhk, söed, põhk,
koltunud lehed ja paberitükid! Roos oli lapikuks litsutud
kui narts ja päike põletas ikka palavamini. Ta lootis ikka
veel ja uskus mingisugust imet, mis ta päästaks, viiks vee
klaasi ja imetlevate vaatajate ette või koguni mõne peene
võõra rinnale.
Aga palavuse kasvades rauges ta jõud ja varsti langes
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ta surmaeelsesse uimastusse. Viimse hingetõmbuseni pidas
ta kinni oma unistusest ja sonis ikka veel:
„Ühe silmapilgugi tahaksin viibida peenes seltskonnas.
Mis pärast seda sünnib, on ükskõik!“
Noorem roos aga õitses nädalapäevad katusekambris
veeklaasis ja rõõmustas vaest teenijat. Pikkamisi hakkas ta
närtsima ja poetas lehti lauale. See ei kurvastanud teda.
Ta oli õnnelik, et oli kellelegi oma iluga rõõmu valmistanud.
Teenija noppis ta pudenenud lehed ja pani raamatu
vahele, kus nad on kuivanult veel praegu alles.

Katkiraiutud kaljas.
J. Mändmets.

1.
Erutava uudisena kõnel
di külas kaljase ehitamisest,
aga kadedust ei äratanud
see kelleski. Miks mitte, teh
ku Nasva Laas kaljas, jõudu
tal ju on, ja eks see ole siis
kogu rannale auks. Siin ei
ole mitme versta peal kel
lelgi kaljast, kuna Panga
rannas on paaril mehel laevadki.
Varsti toodi ka Pikaneemelt laialt tuntud paadi
meister Nasvale ja kaljase
ehitus algas.
Oli ainult üks mees,
kelle südamesse see sõnum
lõi valusasti nagu terava
västraga. Selle mehe nimi
oli Laine Andres, külast väl
jas Neeme otsal oleva koha
peremees.
j. Mändmets.
Kaljase ehitamise sõnum
kiusas teda alaliselt taga.
,,Kaljast ei ole Laasil sugugi vaja, vaid ta tahab just
minule näidata, mis ta võib“, ütles Andres enesele. „See
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juhtub ühel heal päeval, kus ta sulle näkku irvitab ja hüüab:
sina seda ei või!“
Ta katsus esmalt mõne ees seda kaljase ehitamist tühi
seks ettevõtteks alla tõmmata, aga peagi sai ta aru: küla
oli Laasi poolt. Sestsaadik hoidus Andres kõrvale, võima
likult mitte kellegagi sellest juttu tehes.
-X'

Sellest on viisteistkümmend aastat tagasi, kui Laas kord
Andrese kui oma sõbra käest kinni võttis:
,,Ma räägin sulle.“
,,Räägi ometi!“
,,Ma armastan teda.“
„Keda?“
„Pühadekaare Inglit. “
,,Mis sellest.“
,,Aga mul ei ole ju paadi osagi. Mis ütleb ta isa?“
,,Seda ma ei tea“, ütles Andres.
Aga mis võib Pühadekaare peremees selle kohta ütelda.
Muidugi ei taha ta sellest teadagi, sest Laasil ei ole tõe
poolest paadi osagi. Ta ei suudagi seda enesele muretseda.
Aga Pühadekaare peremehel on mitu paati, head püügiriistad ja läbp aasta ripub tal aidas hulgana kuivatatud kalu.
Andres mõtles.
Aga miks mina sellele mõttele ei ole tulnud? Andres
vaatas oma maja poole, mille valge korsten päikese paistel
hiilgas. Kellelgi külas ei olnud niisugust maja. Kui paari
aasta eest isa suri, üteldi õigusega talle suu sisse:
„Mis sinul viga elada, isa jättis sulle ka hea järje järele.**
Ingli kosimisel võiks ta varandus tublisti suureneda.
Andres tundis oma silmadelt kae langevat. Ta sai sel
lest nüüd aru, mida ta ei olnud seni mõistnud.
Andrese lähenemist nähti Pühadekaarel hea meelega.
See oli ühel pühapäeva-õhtul, kui poisid kõrtsis tüdru
kutele õlut ja viina ostsid.
- . ...
Andres istus laua ääres ja käskis kõrtsimeest pudelitäie
punast viina anda. Päikesekiired paistsid pudelist läbi ja
nende valgustusel säras vedelik heleda leegina.
Mitmelt poolt kuuldi seda nähes valjusti korduvaid imestusehüüdeid. Mis sellel mehel viga osta, kellel püügiriistad
head, kellele isa jättis järele uued paadid ja kellel kaks
sulast käivad merel kalu püüdmas. Eks te kuule alati maa
mehe hobuse hirnumist Andrese värava tagant.
Naerunäol valas Andres uhke käeliigutusega punast
viina klaasidesse. Nüüd oli küll kõige parem silmapilk Inglile
näidata, missuguses lugupidamises tema seisab kogu küla
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silmis ja mis sellest arvatakse, keda ta — võib-olla — ehk
praegugi armastab.
,,Kuule, Laas, tule ometi veidi siiapoole!"
Laas tuli laua juurde, mille ääres istus Ingelgi teiste
tüdrukute hulgas.
„Mina annan sulle niisugust viina", ütles Andres Laasi
poole, ,,mida sa küll elus ei ole suhu saanudki. Sa oled ju
vaene — ega jaksa toop-õlutki osta.“
Laasi lai nägu lõi kergesti punetama.
„Kui see viin sulle nii kallis on, ega ole siis tarvis pak
kuda, võid ju enesele jätta."
Laas tahtis laua juurest ära tulla.
„Pea nüüd!“ hüüdis talle Andres järele. ,,Sinu jaoks
juba jätkub!“
„Joo, kui pakutakse", hüüdis üks poistest. ,,Hea ta on,
ja või Andresel rahast puudus."
Pehme loomuga noormees ei suutnud oma tahtmisest
hoolimata laua juurest ära minna.
Andres valas heledalt läbipaistvat punast viina klaasi
täis ja väriseval käel sirutas ta selle sõbrale.
„Ei, sõber", hüüdis Andres, Laasi vastuvõtmiseks välja
sirutatud käe eest klaasi ära tõmmates. „Mina ei või sind
mitte seda viina jooma õpetada. Aga nuusutada tahan sulle
anda."
Ta viskas Laasile viina vastu silmi.
Vali naer ülistas Andrese tegu.
„Kuradi mees see Andres, mis tal kõik pähe ei tule.
Aga mis tal viga, ega tal rahast puudus ole!"
Laas jäi jahmatades seisma, ilma et ennast kohe oleks
suutnud koguda. Teiste naerukaja lõikas valusasti ta kõr
vadesse.
Andres, aimates halba ja muretsedes enesele vastupanemis-võimalust, astus laua tagant lagedale põrandale. Ta
pilgud jooksid ruttu ringi otsides, mida võiks võitluse tar
vis kätte kahmata.
Teiste naer äratas Laasi jahmatusest. Ta heitis viha
ja põlgust avaldava pilgu Andrese peale, pöördus siis ringi
ja tuli kõrtsist välja.
Kuigi see Andrese tegu sünnitas mõnes ehk meeletuska,
sest Laas seisis heas lugupidamises, aga tema poolt ostetud
õlu ja viin pesid selle kohe.
Andrese ja Ingli pulm oli uhke ja rikkalik osavõtjate
poolest.
Küla poistest oli ainult Laas see, kes puudus.
Ja siitmaalt alates läksid meeste eluteed täitsa lahku.
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Aastate jooksul olid Laas ja Andres oma osad ümber
vahetanud. Laas elas ühes küla otsas oma uues suurte aken
dega ja üleni värvitud majas. See oli nüüd tema, kellel olid
üle küla kõige paremad püügiriistad, ja meri avaldas ta vastu
iseäralist heldust. Andrese maja teispool küla oli aastate
jooksul hoopis ära lagunenud, püügiriistad tal jäänud vilet
saks ja nüüd oli mees niivõrt vaene, et ei suutnud enesele
uut paatigi muretseda. Vaeseksjäämist ei olnud keegi mär
ganudki — ka mitte Andres isegi —, aga kui kõik oli alla
veeremas, ei suutnud mees seda enam kinni pidada.
Kõik kõnelesid külas kaljase ehitamisest, misjuures ela
valt meelde tuletati Laasi endist vaesust. Aga kui kaugele
on ta jõudnud nüüd! Ja edaspidi veel! — Siit rannast võib
kaljasega saata kive Tallinna, puid vedada — igatahes õn
teenistus hea ja Laasi varandus kasvab kiiresti.
Andres vaatas Nasva poole. Hommikust õhtuni segeles paaditegijate juures inimeste hulk, kuna vaeste lesknaiste
pojad korjasid enestele pisikesi lauatükikesi, mida kodu
nende käest hea meelega vastu võeti. Isegi tuul ajas ker
geid laaste nagu udusulgi mööda randa laiali.

2.
Kaljas oli valmis.
Ta valge, siledaks hööveldatud laudadest moodselt väljakoolutatud kere võiti tulel kuumaks aetud tõrvaga hoolega üle.
Kuivad lauad imesid ahnelt tõrva enestesse, kuna õhuke
tõrvakord andis talle noorusepuna, nagu seda tütarlapse põskedelegi kutsub kevadine päike.
Oma toredate vormidega uhkeldades võitis ta ruttu
kõikide südamed, ja nad vaatasid teda kogu päeva ainiti
nagu armukest, kelle järele ihaldub hing unenäoski.
Andres ei olnud veel kaljast vaatamas käinud, aga seda
rohkem tekitas teiste kiitus ta hinges viha.
Ummistunud soo-ojaks muutus ta hing ja selgesti tun
dis ta, kuidas meelepaha nagu haisev maakevesi sinna kogu
nedes talle pakitsevat piina valmistas. Ta arvas teiste sil
mist sõnu lugevat, mis Laasi lõpmatult ülistasid ja talle ka
edaspidiseks õnne soovisid.
Ja sellele mehele viskasid sa kord viina näkku, — et
teda alandada teiste ja kõige pealt selle tüdruku ees, kes
nüüd on su naine.
Aga rohkem: Kui sa kord üles tõmbad oma katkised
purjed ja väsinult liugled lainetel, alles siis näed, kuidas ta
kaljasega just sinu nina eest mööda kihutab. Vaata aga —
helerohelisel veepinnal läheneb sulle kiiresti vari ja see matab
su paadi hoopis enese alla.
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Isegi päikese võib ta su eest kinni katta.
Need on Laasi kaljase laiad, lumivalged linased purjed,
mis varju heidavad. Need on pakil tuult täis. Ka tuule
tahab ta merepinnalt enesele koguda. Ja su viletsad pur
jed langevad lonti ja paat otsib lainetel teed raskesti joob
nud mehena.
Ta kaljasel on pärreldav lai tee, ja lained, mida uue
sõiduriista kiire jooks sünnitab, panevad su paadi kõikuma.
Seda kõike näeb Andres unes ja ilmsi.
Mida pakub kodu? Vana kurt sulane käib totralt ringi
või lamab laisalt pingil kõvaks magatud võrkudel. Üksi sel
lest mehest tegijat ei saa, aga meelepaha oskab ta ikkagi
avaldada ja lubabki vahel ära minna. Väravatagune, see
koht, kus ennemalt postis kaapisid maamehe hobused, on
ammugi kargesse kasvanud, ja need arad närused lapsed
on tema lapsed.
Läheb päev mööda, ta ei kõnele. Toas on kitsas. Ta läheb
välja, aga seal leiab ta oma pilgud Nasva ait. Praegugi sei
sab salkkond külamehi kaljase ümber koos.
Äkitselt nägi ta enese üksi olevat, täitsa üksi, isegi see
vaikija naine oli talle võõras. Ta leiab: külas ei ole hingegi, kes sinu poole hoiduks, kes sinust veel endisel viisil
lugu peaks.
Millal oli ta üksi jäänud, millal põgenesid need kõik tema
lähedusest ?
Ta ei teadnud seda.
Aga ta oli üksi.
Sadas tihedasti vihma ja paks pimedus lasus raskelt
kohiseval veel.
Andres tuli kalda äärt mööda kodu poole.
„Ega täna öösi keegi seal ole,“ tuli Andresele meelde.
Küla magas ja isegi kõrtsi poolt ei olnud joobnud rand
laste lärmitsemist kuulda.
Kui seda kordki näha, siis võiks just nüüd sealt juurest
läbi minna.
Kas minna või mitte minna?
Andres pöördus allapoole rannale ja sammus ettevaat
likult Nasva poole.
Ei olnud kuski hingegi. Ka hatuskarvaga kutsikad olid
valju vihma eest hagerikkudesse pugenud, kus nad nüüd
rahulikult magasid. Ühetasane kohin, vihmasabinaga sega
tud, piiras üksiku kõndija ringi, ilma tihedasti täites. Vabeaed oma kitsaste, õhukeste ristidega oli nagu väike matuse
paik liivasel kaldal, kus kohisevad vood ulatuvad haudadeni.
Nüüd kuuldusid mere kohinas kellegi hääled jutukõminana, hüüetena, kiljatustena. Kui palju teadis temagi, kes
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olid sinna üles läinud, aga sealt ei tulnud nad enam tagasi,
hoolimata sellest, et lesed ootasid neid öösiti lambitule juures
nädalate vältusel.
Nüüd nagu oleksid nad kõik kaldale lähenenud, taktis
käivate aerude sõudmisel ...
Andres lõi kergelt hirmuma ja ta ei julgenud sinna
poole vaadatagi, kus pimedus neelas ta pilgud paari sülla
sügavusel.
Ta astus tasa, hoolega hoidudes, et jalg vastu kivi puu
tudes ei sünnitaks tähelepanu äratavat kära.
Kuid tühi kartus, — midagi ei olnud kuulda peale vee
mühina ja vihma ladisemise, mis täitis tihedalt taeva ja
maa vahe.
.
.
,
.
Andres jäi kummulikeeratud kaljase juurde seisma.
Siin oli ta uhkekujuline keha läikivalt paistev läbi pime
duse. Vihmapiisad kogunesid ta peale, langedes jämedateks
pisarateks, ja veeresid mööda siledaid pigimustalt hiilgavaid
laudu alla.
Tuline viha haaras Andresel puupamaja jõuga kurgust
kinni.
,
,,Jah, selle riistaga võib ta alles soita ja rohkesti raha
teenida,u ütles Andres enesele. „Tema see on, kes siin
rannal on esimene mees, olgugi et tal ennemalt ei olnud
paadi osa ja teised seda väga naersid, kui talle viina vastu
nägu viskasid/4
Ta vihkas seda meest, aga ometi tundis ta enese ta
vastu võimetu olevat. Laas on praegu see, kellest külas ala
liselt kõneldakse, ja iga päevaga võidab ta enesele suuremat
lugupidamist.
Kaljas pidas Andrest kinni ja tihedast vihmast hooli
mata käis ta mitu korda ta ümber.
Ta jalg puutus mingi kõva asja vastu. See oli paadi serva
alla höövlilaastudesse peidetud kirves. Laastud läksid selle
pealt kõrvale ja haljas tera läikis.
Andres tõstis kirve üles. Haljas, tuliterav tera.
„Kurat, — selleks ta ju tegigi selle kaljase, et näidata
mulle oma rikkust, et mulle kätte tasuda! Aga kiidelgu ja
suurustagu siis veel!“
Andrese käsivarde kogunes rohkesti jõudu. Mõnusasti
vibutas ta raske kirvega.
.
Halvatuna langes ta käsivars. „Ei, — seda ei tee rand
lane, seda ta ei tee! Randlane ei purusta kaljast!“
Kaugel küla taga teel kuuldus vankri mürinat.
„Mis kurat, — seda tal tarvis ei ole! Selle ta
tegi minu kiuste! Vaeseks ta ei jää, aga ta uhkust see veidi
kärbiks/’
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Uuesti tundis ta käsivarde jõudu kogunevat. Tugev
hoop — ja tuliterav kirves lõikas ühe laua kaljase seest
pooleks.
Hiljuti koolutatud laua pooled kargasid eemale, naelu
kaartest välja kiskudes.
Joobnuks tegi hullumeelne viha Andrese mõistuse. Ta
lõi veel mitu hoopi, ükskõik kuhu terav kirves juhtus.
Alles siis lahkus pöörane joobnukstegev hullustus, kui
toredasse kujusse koolutatud kaljase kere oli täiesti rikutud.
Inetult vahtisid suured urmeste äärtega augud talle otsa.
Ta keha lõi värisema, ja kirve maha visanud, pani ta jooksu.
Ta jooksis mere äärest küla taha nõmmele, ümber põllulap
pide kodu poole viivale teele välja.
Aga ka sealt pidi ta põgenema, sest keegi tuli teel vank
riga vastu. Ta pöördus kõrvale, jooksis uuesti mööda
nõmme, hüpates üle madalate kadakate, kuni jõudis viimaks
koju väravasse.
Külas oli endist viisi vagune, aga kohutavamalt, isegi
ähvardavalt kostis lainete kohin.

3.
Ingel istus voodi äärel ja mähkis last. Voodi otsas laual
põles karrast punase tulega lamp.
„Kus sa keskööni olid?“ küsis naine harjunud ettehei
tega. Ta teadis, et see märkus meest pahandab, aga ta ei
suutnud seda siiski enesele jätta.
„Mis sina sellest tahad!“ tähendas mees vihaselt ja
heitis märgade riietega raskelt kõvale pingile.
Uni ei tulnud. Midagi oli südames, mis sünnitas seal
piina, lõi valusaid pisteid, aga millest ta ei suutnud ennast
vabastada.
Ikka kaljas, jälle uuesti kaljas. Vahel nägi ta tema
toredat keha, sealsamas jälle sedasama purustatuna. Nii
vaheldusid pildid järgemööda.
Tema, põline merimees, raius mere-sõiduriista puruks.
Päevagi ei lähe suve kohta mööda, kus paat ei kannaks teda
lainetel, ja nüüd raiub ta sellele kirvega küljesse. Kui alatu
on niiviisi viha üles näidata! Kord oli niisugune juhtum, kus
ta isegi paadi põhjal surmast pääsis. Õhukesed lauad, imeõhukesed, ja needsamad hoiavad teda sügavuse kohal. Nüüd
raiub ta need lauad terava kirvega katki.
Alatu, alatu on niisugune tegu.
Aga mis siis sellest? Laas laseb uued lauad sisse panna,
selleks on tal jõudu. See lugu vahest ehk kärbib veidi ta
kõrkust. Nähku ta, et ta ei seisa sugugi niisuguses lugu
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pidamises, nagu ta vahest arvab. Arvaku siis tema peale.
Siis ta mõistab, et temal veel jätkub jõudu vihkamiseks.
Aga vilets ja alatu on niisugune kättemaksmine. Süda
ööl hiilid sa kuriteole, just niisama kui varas. Ei, alatum
veel, palju alatum. Paat on püha. Vanaksjäänud paat
tõmmatakse kaldale, pannakse talle pakud alla ja lastakse
seal niikaua seista, kuni ta kõduneb ja aeg kannab laiali ta
jäänused.
Niisuguse paadiga on üks osa east lähedalt ühendatud,
paat ja ta omanik on lahutamatud ja ühes käivad nad võit
lustest läbi.
Aga tema raiub paadi puruks.
Jälk!
Andres pigistas silmad kinni, tõmbas kuue hõlmad üle
pea. Aga ikkagi ei tulnud uni.
Ta ootas und.
Lapsuke kiljatas ja hakkas seejärel venivalt nutma.
Ema tõusis üles ja ulatas lapsele juua.
„Mis kurat see on — ei saa nende pärast ka magada!“
ütles Andres südametäiega ja mässis enese pea veel suurema
hoolega riidesse. Ta arvas, et oleks tõepoolest magama jää
nudki, kui laps ei oleks teda äratanud.
Ema suigutades uinus laps peagi.
Jälle uuesti kaljas. Aga nüüd oli ta terve ja Andres sõitis
temaga välja. Merel tõusis maru ja meri ning taevas muu
tusid ta ümber korraga mustaks. Andres sõudis kõigest
väest. Imelik — see ei olegi vesi, vaid sula pigi. Ta ei saa
nud paigastki. Seal silmas ta musta vedelikku paremalt
poolt paadi küljest sisse voolavat. Ta loopis seda välja, kuid
see hakkas käte külge ja tõusis paadis ruttu. Ta sirutas käe
auku otsides välja. Käsi sattus läbi paadi külje voogudesse.
Suur oli auk, paadil ei olnudki külge, ei olnudki põhja. Ta
käest haarati kinni, tinaraskelt riputi selle küljes ja kisti
teda allapoole. See oli Kalda Mart ja õudselt vahtis ta talle
oma tühjade silmakoobastega otsa.
Ta katsus ennast päästa, aga sügavamale vajus ta vede
lasse sula pigisse ...
Kaua ja kõigest jõust raputas Ingel meest, enne kui see
vabanes luupainajalikust unenäost.
„Mis sul ometi on?“ ütles naine. „Sa kisendasid nii
hirmsasti ja ei ärka ega ärka.“
Kisa oli ka lapsed üles äratanud ja värisema paneval
hirmul püüdsid suuremad endid vaiba alla varjata.
Andres tundis hirmu ja ta nägi praegugi Mardi õõnsaid
silmakoopaid. Tuba ehk oligi see haud, kuhu ta pimedusse
uppus ja nüüd alaliselt kiiruga veel rohkem alla langeb.
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Rõhuv lämmatus surus paksu pehme padjana ta suu peal,
teda hoogsalt kägistades.
Ta tõusis üles ja läks vankuvatel sammudel õue.
Nõrk koivalge tõmbas ergu roosakarvalise joone hom
miku taevarannale. Raske vihm oli järele jäänud, tuul oli
pilved laiali ajanud. Mitmelt poolt paistsid pilvede vahelt
tinahallid taevalapid.
Lained läikisid nõrgal koivalgel.
Võis juba mööda randa näha.
Seal tabasid ta pilgud eemalt paistvat kaljast. Ta süda
lõi värisema, nagu oleks kõle tuul ta vere korraga hanguma
pannud.
Oleks see kõik — kõik ometi unenägu!

4.
Kõike kõrvaletõrjuvaks uudiseks järgmisel hommikul oli
kaljase katkiraiumise sõnum. Imestati, oletati, ei ustudki,
sest see kuritöö oli liiga häbematu. Juba hommikul vara
kogunesid inimesed kaljase ümber kokku ja vaatasid ehmu
des ja aralt — samade tundmustega, mis täidavad inimest
siis, kui ta läheneb mõrtsuka ohvrile.
Seal ta seisiski — küljed inetult puruks raiutud. Piisad
rippusid praegugi purustatud laudade äärte küljes nagu han
gunud verepisarad.
Kes pidi seda ometi teinud olema? Aga sellele küsi
musele ei teadnud keegi vastata. Kirves lamas kaljase
kõrval ja kivikorraga kaetud rannapinnale ei olnud ühtegi
jälge jäänud.
See on teine niisugune kuritegu siin rannal. Sellest
on juba kogu inimese-iga, kui kord valgmal paat
katki raiuti. See oli ühe joodiku noormehe töö; aga see
mees ei olnudki sündinud randlane, vaid maalt tulnud
hulgus.
Kes oli siis nüüd siin niisugune väljast tulnu, kes seda
ei teaks, mis on paat randlasele. Ei olnud teadupärast ühtegi
niisugust: kes võis siis käe kirvega üles tõsta?
Keegi ei võinud arvata. Muud ei suutnud randlased teha,
kui kaljase ümber koos seistes kurbade nägudega ja haigete
südametega kurta inetut tegu.
Raske kuritöö rõhus kogu küla ja inimesed ei julgenud
üksteisele silmagi vaadata.
Laas tuli rannale, harilikult lahke nägu raskesti pilves.
Külamehed teretasid teda, aralt kõrvale astudes. Ei osatud
troostisõnagi ütelda sellele heale inimesele.
Kuule, Laas,“ kõneles Kivi Rein, vigase jalaga rand-
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lane, ja lonkas paar sammu Laasile lähemale. „Sa tead
ju — ma olen siin külas sündinud, üles kasvanud ja vanaks
elanud. Aga seda ei ole mu silmad veel mitte näinud, et
randlane kirvega paadi sisse lööb. Ma ei usuks seda mitte,
kui ma seda ei näeks oma silmadega. Kas tead, ma olen
oma meeles üles lugenud kõik inimesed, ka rumalad poisi
kesed, aga usu — mitte ühegi peale ei julgeks ma praegu
näpuga näidata. Ma ei usu seda, et selle teo võis randlane
korda saata.“
„Noh, hea küll,“ tähendas Laas, ilma et ta oleks vana
mehele otsa vaadanud. „Puruks on ta raiutud, seda juba
näete. Aga ma ei usu seda, et keegi kaugelt oleks siia
tulnud mu kaljast puruks raiuma, ja ise ma seda ka ei ole
teinud.
Laasil oli õigus, sest kaugemal peeti temast veel roh
kemgi lugu kui vahest omas külas.
Keegi tuli kõrtsi juurest ja jutustas suure erutusega:
kurjategijat on nähtud. Maamees näinud, sest ta joosnud
talle öösi otse vastu.
Aga mis sellest. Ega maamees teda siis öösi ära ei
tunnud.
, ,
Veel teati, et üks naisterahvas kuulnud oosi ranna pooit
lööke. Siis vist raiuski kurjategija paati.
Aga ega ole ka sellest midagi kasu. Paugud ju veel ei
ütle, kes on kurjategija.
,,Ka mina peaksin sinna minema, ütles Andres enesele/nähes suurt inimestekogu kaljase juures. „Aga mistarvis — ei ole ma ennemalt seal käinud, ei ole mul asja
minna ka nüüd. Tahaksin näha seda meest, kes tuleb seda
mulle ütlema.“
, ..
Õhtupoolikul läks Andres randa, kus ta hakkas oma
paadile uut mõlapulka raiuma. Pikkamisi tuli Kivi Rein
mööda veepiiret longates tema juurde. .
„Sa ei lähegi täna õhtul merele ?“ küsis Rein.^
„Ei. Olen haiglane ja paat ei ole ka korras.
,,Kas sa käisid Nasva kaljast vaatamas? küsis Rein
järsku.
. n. , ...
_u
„Ei. Miks ma seal siis pidin kaima '
ga siis ci teagi*u
,,Ma kuulsin, lapsed rääkisid, aga ma pidasin seda
,,See on kuradi lugu. Sina oled vist ainuke inimene külas,
kes ei ole seda seal vaatamas käinud.
u
Ma ei käinud teda ka ennemalt vaatamas.
”,Ma ütlen, sellel mehel küll pikka pidu ei ole, kui ta
6
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tõepoolest on randlane. Kauaks ei võigi ta jääda rannale
häbiks ja teotuseks. Seda peate juba nägema!"
Andrest tabasid needmissõnad piitsahoopidena.
„Kas tead," jutustas vanamees edasi, „mina olen üks
haaval läbi võtnud kõik küla inimesed. Tead, ka sina olid
mul mõttes, sest teie ei käi ju läbi. Aga kelle peale võid sa
arvata niisugust jõledust! Ega see nüüd tee Laasi vaeseks,
aga tead, teotuseks on see ometi kogu rannale/'
Seepeale jutustas Rein veel katkiraiutud kaljasest, siis
läks jutt kalasaagi peale ja lõpuks kõneles ta nendest kahest
noorest mehest, kes nädala eest uppusid Sausti randa. Kui
tal ei olnud enam midagi jutustada, jättis ta jumalaga ja
lonkis küla poole.
Andres jäi kauaks rannale ja ikka kuulis ta vana rand
lase needmist.
Õhtul tuli vaene lesknaine Liisu Laine Andrese poole.
Selle naise kodu oli õieti igas peres ja teda kuulati hea
meelega, kui ta jutustas küla saladusi, milles ta oli põh
jalik asjatundja. Isegi süüa anti talle hea jutu eest, ka
riiet.
Täna õhtul oli Liisul rohkesti kõnelda katkiraiutud kal
jasest. Ta teadis karvapealt, kelle käest Laas oli lauad ost
nud, kust ta toonud kiilupuu, kui palju see maksma läinud.
Andres nimetas teda pilgates asjatundjaks, sest vana inimese
jutt ei meeldinud talle.
„Kui see tegu nüüd siin maailmas küll ei peakski ava
likuks tulema, aga ega jumal jäta seda ikkagi nuhtlemata.
Ei ta vaene tea arvata ühti, kus teda tabab taevaisa käsi/'
Mitu korda tahtis Andres vanale inimesele kisendada, et
ta jääks vait, kuid selleks ei olnud praegu mingit põhjust.
Lapsed kogunesid Liisu ümber ja see võttis keskmise
poisikese sülle, pannes käe nagu õnnistades lapsele pea
peale:
,,Vaata, väike Villu, kui kurjad on inimesed. Uus kal
jas raiutakse katki. See tuleb ikka sellest, kui inimene
annab enese kurja kätte. Sa heldene jumal, ka see inimene
oli kord samasugune laps nagu sinagi. Võib-olla vaatas
isegi samasuguste ilusate lahkete silmadega. Andku taeva
isa sulle alati meelt ja mõistust, et sa elus ei teeks niisugust
kurja."
„Ei mina lähe ilmaski paati katki raiuma," kõneles
virk poiss.
„Muidugi ei tee sa seda, sest sinust kasvab tubli merimees. Sinu isa on ju ka merimees, küll ta oskab sind kasva
tada ausaks inimeseks."
„Ma ei saa aru, mis sina siis nii palju kõneled sellest
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kaljasest,“ ütles Andres. „Sina temaga ikkagi ei oleks
sõitma läinud.“
„Mis mina temaga siis sõidan. Aga eks niisugune tegu
ole kogu külale häbiks. Mis sa teeksid, kui keegi raiuks su
paadi öösi puruks
„Mis ma teeksin ? Kust ma siis seda tean, kes seda on
teinud ?“
„Aga kui sa teaksid ?“
„Hull inimene, kuidas ma seda võiksin teada. Kas Laas
siis teab?“
„Teab ta või mitte, ega ma seda ei või teada. Aga ma
arvan, et ta aimab. Ma käisin täna seal. Ta tuli ühe maa
mehega ühes tuppa ja nad kõnelesid kaljasest. Laas ütles
võõrale mehele, et ta seda küll võivat arvata, aga ega ta
sellest kellelegi midagi lausu. Kelle peale Laas tähendas,
seda ma küll ei tea.“
Andres tõusis üles ja läks ruttu toast välja.
5.

Mõnusal tuulel sõitis kaljas oma pikemale mereteekonnale. Valged pingulesurutud purjed heitsid varju kaugele
veepinnale ja ta mõõdukas kiikumine tuletas meelde merelindu lainetel.
Ühtlasi kandis ta enesega ka häbi ja pahanduse külast,
sest nüüd ei kõneldud enam kaljase katkiraiumisest.
Andres oli ainuke, kes ei suutnud ennast kuritöö tead
misest vabastada. Nagu tojalik koer käis Reinu needmine
tema kannul ja tuli talle ka ööseks merelegi kaasa. Inetut
tegu naljaks seletades ei jõudnud ta ihaldatud eesmärgile ja
iga päikese tõusu ja loojaminemisega uuenes näriv piin ja
kõvenes hukkamõistev hääl.
Kalasaak oli sel sügisel hea. Sagedasti olid võrgud veest
välja tõmbamisel nagu lumehanged ja ööd läbi kuuldus kõrt
sist purjutavate randlaste lärm. Iseäranis rohkesti sai Laas
kalu, mille üle aga keegi ei imestanud, sest ta püügiriistad
olid kogu rannas eeskujulikud.
Kord sügise hakul tuli Liisu Andrese tallu ja, sündsa
istumiskoha otsinud, kiitis vaimustatult Laasi kalasaaki.
„See on nüüd igaühele oma silmaga näha, kui õiglane
on armas jumal. Selle kahju, mis kuri inimene talle kevadel
tegi, tasub meri nüüd mitmevõrra. Nii suurt kalasaaki pole
külas keegi näinud, kui Laasil oli täna hommikul. Läheb
see inimene küll püstijalu rikkaks: kaljas teenib head raha
ja kalu saab ta nii palju, et kohta ei leia, kuhu neid
mahutada. “
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,,Sina nüüd käisid ta kalu mõõtmas/' tähendas Andres
meelepahaga.
„Mis minul vanal inimesel neid vaja mõõta, eks seda
näe ju külas kõik."
„Ma ei saa aru, mis Laasi saak teistele korda läheb. Ise
ta oma kalad püüab, ise ta nad ka sööb."
,,Ärge ütelge, peremees, nii. Laas ei ole kitsi käega.
Vaest ta tühjalt toast välja ei saada."
,,Minule ei ole ta poole kopika eest annud," hüüdis
Andres ennast unustades.
„Kulla peremees," naeris vana naisterahvas. „Ei ole ju
teil ometi tarvis — ega teie siis ole vaene. Teie koht on ju
eluaja rannas kõige kuulsam. Aga eks jumal ise tea, mis
päevad on kellelgi ees."
Andres tõusis üles, tõmbas võrgud selga ja läks toast
rannale. Selle naisega oli võimatu täna kõnelda.
Ah nii — Laasi kalasaak on sellepärast suur, et talle
tehti kevadel kahju. Hea küll! Aga temal oli ta võrdlemisi
väike, siiamaale mitte parem kui teistelgi sügistel. Kas see
vahest nende meelest ei tähendanud näpunäidet tema kui
kurjategija poole?
Ei — Andresel oli aimdus, imelik põhjendamata aimdus,
ja just see sundis teda viimasel ajal pelgama teisi inimesi.
See põhjendamata aimdus tegi ta hinge araks ja sundis teda
teiste inimeste eest kõrvale hoiduma.
Otsekohe ei olnud keegi talle mingit iseäralist ütelnud,
aga tema arvas neil kõigil suunurkades peituvat midagi tema
kohta.
Mihklipäeva õhtu. Rannas viibides kuulis Andres kõrtsi
poolt lärmi. Tõepoolest ei olnud külas vististi ühtegi rand
last, kes ei oleks täna õhtul kõrtsi läinud; naised võtsid isegi
lapsed käsivartele ja asusid tüdrukute hulka kõrtsi seina
äärde kobarasse.
Andrest piiras rannas tume kobisemine ning märg pime
õhtu. Ainuke täht pigimustas öös oli Rahulaiu majaka tuli,
mis vilgatas kord heledasti ja siis punaseks lüües uppus
otsatusse pimedusse.
Lainete kohinasse lõikusid poiste hüüded kõrtsi poolt.
Elava leegina tõusis temas iha kõrtsi järele. Mis tähen
dabki ta tagasihoidumine ? Kas ei tõmba ta just sellega
kahtlust enese peale? Kes on näinud — kes võib seda
ütelda? Lõhki lööb ta selle pea, kes tuleks talle midagi
sarnast näkku ütlema, ja ta tahab siis näha, kas igamees ei
nimetaks ta tegu õigeks. Ei, eemalehoidumiseks ei ole tal
mingit põhjust.
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Kõrtsi ukse ees jäi ta korraks seisatama. Sees sumises
nagu mesipuu. Käes oli napilt jõudu ukse avamiseks.
Tuldi toast.
Andres avas ruttu ukse. See oli halb silmapilk. Purjus
poisid jooksid rüsinal õue. Keegi lõi Andresele pimedas
peaga valusasti näkku.
Tõmmati tikust tuld.
Lööja oli Kivisalu sulane, joodik mees. Noorpõlve oli ta
madrusena purjelaevadel mööda saatnud, nüüd aga teenis ta
rannas iga aasta ise peremehe juures.
„Sina koeranägu!“ pahandas Andres, käega palgele
vajutades. ,,Nahk tarvis sul mehiselt tuliseks kütta.“
Sulane astus tagasi. Raskelt joobnuna vaatas ta Andre
sele veidi otsa, hakkas siis äkitselt naerma.
,,Oh, ei ole viga — see oli ju kogemata. Jumala eest,
kogemata! Aga ega kõik kogemata sünni. Ma ütlen, kaljast
ei raiuks ma ilmaski kogemata puruks. Tõepoolest, ei
ilmaski! “
Poisid läksid edasi ja läbi musta öö Kuuldus nende naei.
Andres keeras ringi ja tuli kõrtsi juurest ära.
6.
Ühel ööl oli külm veepiirde rannaga hoolsasti kinni
tinutanud ja vara hommikul lasksid lapsed siledal jääl liugu.
Laugastest kaugemale ei ulatunud esimestel päevadel külma
võim ja ülevalt tulid vahutavad lained, kergesti purustades
jääkirmi.
See oli esimesel päeval.
Mere kangekaelsest vastuseismisest hoolimata tõmma
takse jää-äär ikka kaugemale, ja pea ongi kogu laht selge,
läbipaistva jääkorra all. Mehed käivad, teravad haagid taxdade all, mööda pilliroo ja pleekinud kõrkjate äärt ja otsivad
läbi klaasselge jää vaadates laugastes vilkaid kalu, neid
osaval käel surnuks lüües.
...
Tuul korjab lagedal lumehelbed kokku, puhib neid mooda
jääd nagu suure luuaga, ja peatselt tõusevad kuiva, kähiseva
pilliroo äärde pehmed lumehangede viirud.
Ikka kaugemale tungib jääväli ja ikka võimsamalt seob
ta vägeva hiiglase ahelatesse. Veel mõned säravais tähis
ööd, veel mõni päev vinget kirdetuult — ja lahve vesi taga
neb taevarannale. Ja nüüd kostab kaugest ilmast tume
kohin.
Meri on kinni.
Randlased istuvad oma majades koos, elavad nende
mälestustega ja selle varandusega, mis nad suve jooksul on
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merest pärinud. See ongi aeg, kus vanad lastele oma mäles
tused edasi annavad, põlvest põlve, ja neid mälestusi hoi
takse sugukonna raudvarana hoolega, parajal ajal jälle pei
dust välja tuues ja edasi andes. Need on õhtud, kus lapsed
kasvatatakse hingelt tõsisteks randlasteks, kus meri punu
takse muinasjuttude pärjasse ja kogu eluks istutatakse hin
gesse kartus ning armastus mere vastu. Seal astub jutus
tustes tegelasena ette meri elava olevusena, kellel on oma
tahtmised ning soovid, ja ainult väga kaval ja tark randlane
suudab talitada teisiti, kui see on mere soov.
Jutustused leiavad vastuvõtlikku pinda, sest uskudes
visatakse seemet.
Mere kinnijäämine avaldas Andresesse eriliselt rõhuvat
mõju. Lühikesed päevad muutusid määratu pikkadeks.
Kannatamatu ja kärsitu oli ta laste vastu, sest kuidagi ei
suutnud ta vaadata nende selgetesse sinistesse silmadesse.
Ta katsus vabastuda koormast, mis lasus ta südamel, aga see
muutus veel suuremaks. Mida rohkem ta ennast lohutas,
seda suuremaks tõusis süütegu ta silmis; mida rohkem ta
oma südametunnistust vaigistas, seda hullemaks irevil ham
mastega koeraks see muutus.
Nüüd oli tal siis ka teada, et külas peeti teda üldiselt
kaljase katkiraiujaks, olgugi et keegi ei tulnud selgest peast
talle seda ütlema. Seda arvas ta aga küllalt selgesti tähele
panevat, et temaga ei tahetud meelsasti kokku puutuda, ja
vana Liisugi ei teinud kaljasest enam kunagi juttu.
Ta oli siis pidalitõbine, kelle eest hoidutakse, kellest
teatakse, et ta oli toonud teotuse küla peale, ja kelle pea
peale seadsid vanad mehed needuse.
Keegi ei tulnud seda tagasi võtma.
Öösiti ei tulnud und. Pingulekistud elev meeleolu peletas
une nagu üleshirmutatud veelinnu pilliroost. Ta püüdis
meeleheitel rahustuda, aga sellest ei olnud kasu. Pimedal
ööl vaatas ta väsinult lahtiste silmadega ja otsis salahäältest
üksikuid sõnu.
Andres sai aru, et ta ei ole randlase nime väärt, sest
randlase käsi ei löö ilmaski meresõidu-riistasse. Tal tõusis
tunne, mis teda sundis ennast põlgama. Ja nõndaviisi jääb
ta põlgusealuseks eluajaks. Laas oli külas sellevastu esi
mesele kohale tõusnud ja temast kõneldi ainult kiites ning
lugu pidades.
Õues oli maru. Mere poolt kuuldus raksumine, vihane
rümamine. Mürin lähenes. Randlased said aru, et veepiire
alaliselt jääd purustades läheneb rannale. Õues lendasid
teravad lumekillukesed mustas õhus.
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Andrest rõhus täna raske luupainaja. Mitte kordagi ei
pääsenud ta päeva jooksul tumedatest mõtetest. Need tik
kusid nagu hullud koerad ta kallale, puresid hammastega ta
südamesse, ja tal ei olnud abinõu nende eemalepeletamiseks.
Naine sai väga hästi aru, et mehel lasub raske koorem
südamel, kuid ta ei pääsenud teda avitama. Ei avanudki
mees talle niipalju südant, et naine oleks osanud pakkuda
talle oma abi.
Ei lehvinud naeratus kellegi palgel, sõnad surid igaühe
huultel. Meri kohises. Täna ei olnud see lõbus ega meeldiv
kuulda, vaid ähvardus kostis lainete rümamisest.
Andres istus pingile pandud võrkudele, vaatas enese ette
ja tõmbas närvlikult lühikese varrega kalgist kuuma suitsu.
Lapsed magasid.
Naine istus riideid parandades tule juures. Nad ei kõnel
nud sõnagi teineteisega. Vaikus seisis mehe ja naise vahel
sillata kuristikuna, millest keegi üle ei pääse.
Ehmudes vaatas naine tagasi. Mees seisis ta selja taga,
silmadest vahtis välja segane mõte ja ta palge lihased
värisesid.
„Mis sa teed siin?“
Mehe hääl kostis raskes ja rõhuvas vaikuses õudsena.
Naine pidi ennast koguma vastamiseks.
„Mis ma teen? Eks sa näed ju.“
„Ma näen. Aga sa näed ka seda, et ma mitte midagi ei
tee. Äga ma ei tahagi midagi teha.“
„Mis sul ongi täna õhtu teha.“
„Sa ei saa aru!“ kisendas mees vihaselt. „Ma ei taha
täna midagi teha, aga ega ma ka edaspidi enam midagi tee’z‘
Naine pani parandatava riide kõrvale ja Vaatas mehele
otsa. Ta tundis seejuures väga hästi, kuidas ta süda haava
tuna rahutult tuksus ja valutama lõi. Ta aimas midagi halba,
midagi, millest ta isegi aru ei saanud.
„Mis sul ometi on? Sa oled viimasel ajal ka lastega mi
väga vali. Nad otse kardavad sind.“
Andrese lõualihased värisesid. Ta surus hambad taie
jõuga kokku.
.,Mis sul siis on?“
'.Ah minul? Noh, ma tahan ütelda, mis mul on. Mina
ei taha siin enam olla.“
„Kuhu sa tahaksid minna?"
„Hoopis ära. Ma lähen — ma ei tulegi tagasi !“
Naine võttis poolelioleva töö uuesti kätte.
,,Kuule, sa ei küsi. Kas tead, kes purustas Laasi kaljase?
Eks küsi
ma tean seda. Mina olin see. Kogu küla teab
seda. Sina loll ei tea seda. Mina olin see, kes selle kirvega
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puruks raius. Ma tegin seda sellepärast, et ma Laasi kõigest
südamest vihkan. Ütle seda neile, ütle sina seda talle.“
,,Miks ma seda siis pean ütlema,“ vastas naine ja astus
veidi eemale. Ta mehe verine pilk pani teda hirmuma.
„Noh, nad peavad ju ometi teadma, et nende arvamine
on õige.“
„Oh jumal, miks sa siis tegid seda?“
,,Ma ütlesin: ma vihkan teda. Ma vihkan teda selle
pärast, et ta on minust õnnelikum. Ta oli mu sõber, aga sinu
pärast saime vaenlasteks. Sinu pärast! Minu kiusuks ehitas
ta kaljase ja sellepärast raiusin selle puruks. Nad needsid
mind, mingu see siis täide.“
Andres pöördus ümber.
,,Kuhu sa lähed?" ütles naine, ühtlasi ta käsivarrest
kinni haarates.
„Mis sinul sellega asja. Lase lahti!“
Võimsalt tõmbas ta enese lahti ja lükkas naise tugeva
käega kõrvale.
Ta läks uksest välja ja kadus pimedat ööd täitvasse
merekohinasse.
Naine vaatas akna poole. Ikka nägi ta pimedusest oma
mehe kahvatanud nägu.
Õuest kostis mere ähkimine .. .
*

*

Esimene and, mis meri jääst vabanedes heitis järgmisel
kevadel kaldale, oli purustatud surnukeha. See oli järsk
teravate kaljunurkadega rand, kuhu meri selle heitis, keda
ta ei tahtnud eneses pidada. Alles hoolsal vaatamisel tunti
riietest, et see on Andres. Vana Rein pani oma käed risti,
liigutas huuli ja hingeõhuga ühes tulid sõnad: ,,Vali karistus
tabas teda vaesekest ta kuriteo eest, — aga ega meiegi siis
ole ta kohtumõistjad/'
Olgugi et meri sagedasti viskab kaldale oma ohvrid,
unustatakse see rannas varsti. Ometi on see koht nüüdki
veel õudne, tehakse kaldal sealkohal pimediku ajal ring ja
alt kostvast lainete mühinast on mitmed inimesed ulgumist
kuulnud, mis on mitu korda valjum maru kohinast.
Andrese vaim elab ikka seal kaljusel kaldal, sest meri ei
luba talle puhkamiseks rahulikku asupaika.
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Und.
J. Mändmets.
Küüni suule üles jõudes jäin veidikeseks ajaks yeel
vaatlema, öö oli juba heinamaal. Pikkamisi rullisid näge
matud käed jõe, põõsad ja eemalolevad küünid pehmesse,
villasesse suitsukarvalisesse kangasse. Kaugemalt kandis
tuul eneses põleva maa haisu ja just küüni kõrval harvade
kaskede vahelt hiilis verine kuupale häbelikult maailma
peale.
Ma kuulatasin. Heintest kostis Mardi tugev norin.
,,Kuule!“
Hingamine kostis edasi.
„Kuule, Mart, kas sa magad?44
Norskamine vaikis. Ta liigutas ennast.
„Kas sa magad juba?44
„Jah. Uni oli peale tulnud. Pagana külm!44
Ta liigutas ennast uuesti. Vististi puges sügavamale
heinte alla.
„Kuule — ma käisin jõe ääres. Vaatasin unnaharke.
Ühel on vist otsas.“
„Kas on lahti ?“
„Lahti jah. Ma ei julgenud üsna ligidale minna. Haug
peab”ju otsast ka lahti pääsema/4
„Miks mitte. Vanad havid on kavalad. Peab vahel tundi
poolteist ja kaueminigi neelu suus. Eks ma tea.44
„Aga ehk võttis juba ammugi..
,,Noh, mis tal siis häda on. Eks tal ole aega neelata/4
Mart’puges uuesti sügavamale ja varsti hakkas kuul
duma ta katkestatud hingamine.
Tüütav üksikusetunne roomas mu juurde, puges mu
südamesse ja sünnitas rahutust. Ja oli ka külm. Samal ajal
lendasid mõtted koju sooja tuppa, kus magavad kõik nn
rahulikult ja kus ei ole sa ilmaski üksi.
Teiselt poolt küüni äärest kuuldus mingisugune sahin ja
seepeale isegi viiksumine.
..
Tundsin, kuidas ihu korraga hõreda, vilu ämblikuvõr
guga üle tõmmati...
„Mart! Kuule, Mart! Kas sa magad?
„Magan näh! Mis sa’s tahad?44
„Siin küünis on usse!44
„Eks siin ole kõigi jaoks ruumi/4
„Ma kuulsin, kui võttis hiire kinni.44
,,Küllap ta paneb selle siis nahka.44
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„Aga ehk poeb ka meie alla."
,,Kas tal siis mujal ruumi ei ole. Mis tühja ta öösi poeb.
Ma tahan magada.“
„Kuule, lähme unda vaatama. Pärast pääseb ehk otsast
lahti. “
„Nüüd öösi! Kuidas sa näed kala välja tõmmata? Ja
kes teab, missugune veel otsas ongi.“
Mässisin pea pintsakusse. Riide alla kogunes hinge
auru ja see valmistas esiotsa meeldivat soojust. Pea all kahisesid kasteheina kõrred ja see kuuldus mu kõrvus, nagu
oleks kuivi peergusid katki murtud.
Uni ei tulnud.
Mõtted läksid uuesti unna juurde. Küllap see on ikka
mõni suur kala, sest ega just väikesi olegi haua kohal. Kui
see on äkitselt kümnenaelane! . . Aga metsavaht sai alles
tänavu kevadel 15-naelase ja võib olla, et see on sama suur.
Aga mölder sai ju mullu suvel tammi pealt 20-naelase, ja
võib olla, ehk on seegi sama suur. Aga eks ole kuuldud, et
jões on veel suuremaidki. Isegi 30- ja 35-naelaseid. Kui seegi
oleks 35-naelane!
Ma nägin äkitselt enese ees jõe kaldal suure kala. Kui
das ta meeleheitlikult viskles. Teda kinni võttes pidid olema
ettevaatlik, sest ta päratu suured hambad võisid tungida
sügavasse. Tulise vihaga ja oma täit jõudu kokku võttes
püüdis kala ennast vabastada piinlikust seisukorrast.
Tõstsin veidi pead ja vaatasin küüni ukse poole. Vaevalt
suutis silm tumehalli ukse koha üles leida.
Tundsin kerget külma, sest kore hein ei suutnud mind
sügisese tuule eest varjata.
„Aga võib olla, et näkk päästab kala unna otsast lahti,“
tuli mul äkitselt mõttesse. Ma ju ei uskunud näkkisid, aga
nüüd tungisid kõik need jutud erilise pealekäiva visadusega
mu ette. „Miks need inimesed siis kõnelevad, kui midagi ei
ole? On ju ette tulnud, et kalad viidi öösi paadist ära. On
nähtud, kuidas pikkade kullakarvaliste juustega naisterah
vad endid jõe ääres pesevad. Jõe veest on ägamist kuuldud,
jõe käärust südaööl lapse nuttu. Kui midagi ei ole, kuidas
need inimesed siis võivad seda kuulda ?“
Ma tundsin juba kartust ja mu kuulmine läks imestamisväärt teravaks: nagu nuuskur valvasin ma iga ööhäält. Vii
maks tundsin, nagu oleks keegi mustavas pimeduses määratu
suure käega minu järele haaranud, ja ilma et oleksin pike
malt aru pidanud, hüüdsin ma:
„Mart — kuule!"
„Mis siin on? Mis sa karjud! Kas valge on väljas?“
,,Ma ei ole vaadanud/'
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„Sa ei lase magada.“
Ta häälest kuuldus tüdimus ja pahandus.
,,Kuule, mis sa arvad, kas kala peaks unna otsast lahti
minema?"
„Mine ikka — see kala ei lähe sul hinge pealt. Kui
das ta siis lahti läheb. Just paremini hakkabki otsa.“
,,Aga ehk sureb ära."
„Sa oled õige rumal. Kuidas ta siis ära sureb. Haug
elab nädalapäevad unna otsas."
Aga mina tahtsin Marti igal tingimusel ärkvel hoida
ja otsisin temaga pikemat juttu.
„Kui suur oli ka kõige suurem haug, mis sa oled unnaga
kätte saanud?"
,,Pagan seda mäletab. Olen ma neid nüüd ühe või kaks
välja tõmmanud. Eks neid ole olnud pisukesi ja suuri/'
,,Aga eks neid ole jões ikka üsna suuri?"
,,Või mina olen neid seal all mõõtmas käinud."
Mardi häälest kuuldus täieline pahandus ja tüdimus.
Ma ei julgenud teda enam tülitada ja mu mõtted hakkasid
uuesti omapead ümber hulkuma. See und oli ju minu õnne
peale. Ma ise otsisin pika, sirge ridva. Lõikasin oksad kül
jest hoolega maha, tõmbasin mõned tahudki külgedele ja
ridva ilustamiseks ei eksitanud mind ka see, kui vana Mart
pead noogutades urises: ,,Tühja, mille kallal mängitakse.
Tükk teivast käib küll. Ega roigas kala välja too." Oli juba
üsna hilja, pooleldi pimedik, kui unna sisse saime. Aga ega
sellest lugu ole, havid neelavad ka öösi.
„Pagan võtaks, saadana kirbud!" urises Mart. „Oli kord
juba päris hea uni, aga sina oma unnaga!"
Mul oli hea meel, et vanamehele ei tule enam uni.
Nüüd ajas Mart enese puusakile, otsis taskust, tõmbas
tuld ja peagi lagunes kange, otse läkastamapanev vene
tubaka hais mööda küüni laiali.
,,Sa suitsetad?"
,,Mis siin peab siis tegema?"
„Aga kui tuli läheb heintesse?"
,,Ega ma poisike ole."
,,Ega öösi haua kohas vist olegi väikesi kalu."
„Kes seal neid on karjamas käinud."
„Ma olen kuulnud, et pisukesed pidavat ööseks suurte
eest kõrkjaisse põgenema.
„Võib olla, et põgenevad ka. Ega need suured neile
kingi,"
„Kuule, mis sa arvad?"
„Mis asja?"
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,,Kuidas saadakse kätte suuremaid havisid? Kas
unnaga või ahingiga?"
„Eks neid saa mõlemat moodi."
„Aga unnaga pidavat ikka suuremaid saadama. Eks
seda tule ikka vahel ette ka, et suur haug pääseb otsast
minema."
,,Tuleb ette — kõike tuleb ette. Ka unnaroika kisub
üles."
„Kas sinul on ka sarnast asja juhtunud ?“
„Kõike on ette tulnud. Ega ma täna esimest korda
kalal pole.“
,,Aga võib olla, et tõmbab nüüd ka ridva üles. Lähme
vaatama."
„Mida sa nüüd kõik ei mõtle. Mis sa arvad siis seal
otsas olevat?'
Aga ometi kuulsin, kuidas ta enese üles ajas.
„On ju pime alles, ega nüüd näe midagi teha.
Ja ta langes uuesti heintesse.
Väike ei või see haug kuidagi olla, oli ju isegi neel
üsna tugev. Väikesed ei lähe nii suurt kala võtmagi. Kui
see nüüd äkitselt on kolmekümne-naelane. Katsu, kuidas
selle kätte saad. Ma olen tihti kuulnud, et suurt kala on
väga täbar välja tõmmata. Iga mees ei saa suurt kala veest
kätte, oli mu isa mitu korda öelnud. Ta tõmbab kas või
unna harud puruks. Sureb küll ise, aga sina oled tast ikkagi
ilma. Niisugust kala peab tõmbama tasa ja targu. Ta tuleb
esmalt ära väsitada. Aga vaata, et ta ei löö kuhugi puu
juure taha ja — nöör ongi katki. ..
Aga ometi saab teise ikkagi kaldale.
Oi, missugune loom! Mart lõikab ta lõhki, sest võimatu
on unda kätte saada. ,,Ja kartsid öösi, et lahti tõmbab",
ütleb Mart seejuures.
Me läheme koju. Päike on kõrges ja vainul on karja
sed koos. Need vaatavad imestades, jooksevad siis juurde
ja hüüavad: ,,Küll on suur, küll on suur, näidake ometi!"
Ega me keela, näitame neile kala ja nad katsuvad ja tõsta
vad seda. Varsti koguneb sinna ka vanemaid inimesi ja need
ütlevad: „Näe, missuguse kala nad on kätte saanud! Päris
tõsta annab teine." Nad küsivad nüüd: „Millal hakkas otsa?
Kus kohas? Kas oli ka suur neel? Pidas nöör ikka vastu?"
Päriselt ära tüütavad oma pärimistega. Viimaks läheme
koju. Isa naeratab, vaatab veidi aega kala ja ütleb: „Jah,
see maksis ikka kalal käia/* Ema avaldab oma head meelt
palju avaramalt ja ütleb lõppeks, et me võiksime õige tihti
käia. Sellest saavat terve pere mitu korda süüa. Tõusen
pere silmis korraga kangelaseks. Mulle pannakse isegi pare-
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mat toitu ette, mind hellitatakse ja kästakse magama heita,
sest ma olevat ju väsinud. See jutt läheb mööda küla laiali
ja õhtupoolikul tulevad külast nii mitmedki pärima . . .
Nüüd nägin äkitselt, et unnaroigas peksis suure hooga
vastu vett. Ma jooksin juurde, võtsin nöörist kinni ja hak
kasin kalda poole tõmbama. Seal tuli päratu pikk ja hall
selg veest välja. See oli haug, suurem kui mina, — ja ta
vaatas mulle põlevail silmil otsa. Tahtsin põgeneda, aga ei
saanud paigastki liikuda. Nüüd ujus ta ikka ligemale, ahmis
suure suuga, pistis viimaks pea veest välja ja kargas mu
jalast kinni. Tahtsin jala ära tõmmata, aga. pikkamisi kiskus
ta mind mustavatesse voogudesse . . .
Ma hüüdsin appi, hüüdsin kõigest väest...
,,Poiss, mis sa kisendad
See oli Mart, kes mind tugevasti raputas.
Külm higi kattis mu ihu ja ma värisesin.
„Äh, äh, äh!“ naeris Mart. „Küllap haug pidi su juba
vette vedama. Ega see lähe sul uneski meelest. Aga ega
sellest magamisest enam midagi tule. Küllap päike hakkab
juba tõusma.“
Ta ajas enese istukile ja otsis piiburiistad välja. Vänge
vene tubaka hais oli puhtas hommikuses õhus läkastamapanevalt vastik.
„Lähme siis peale ja vaatame, mis lõvi sul seal otsas
on,“ ütles Mart ja tõusis püsti.
Mul oli raske heintest välja tulla. Pooleldi uneta öö
järele tundus hommikune vilu armuheitrnatult kare.
Idas lõi taevas kergelt punetama. Kogu mets, lagedal
heinamaal kasvavad kased ja laiad pajupõõsad olid peidus
paksus suitsukarvalises udus. Udu seisis liikumatult.
Ainult jõe kohal, kus ta oli kõige paksem, sõitis udulaine
pikkamisi.
„Sa võta jalad lahti, — kaste rikub kingad ära,“ ütles
Mart ja laskis enese mööda küünipalke alla.
Oi, kui vastik oli paljaste jalgadega astuda külma paksu
kastega kaetud rohtu! Tõmbasin käed võimalikult sügavasse
varrukatesse ja läksin jalgu kõrgele tõstes võimalikult pikki
sammusid tehes vanamehe järele. Hall udu käis nagu pee
nike külm veetolm vastu palet ja pani keha värisema. Liik
med olid niivõrt nõrgad, et poolvägisi tahtsid jalult ümber
langeda, ja silmalaugude alla oli nagu klaasituhka riputatud.
Otse valus oli neid liigutada.
„Pagana külm!“ urises Mart. „Oleks võinud ometi veel
küünis olla, seni kui päike üles tõuseb ... Kus pagana kohas
see und õige oli?“
Varsti leidsime unna kahe suure pajupõõsa vahelt üles.
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,,Lahti küll,** ütles Mart, „ja nöör õige pingul. Nööri
vedanud teine põõsa alla. Võib-olla on mõnele poole ümber
pajuokste löönud. Siis oleme ilma.“
„Kui on ümber oksa, kas siis kätte ei saagi?*' küsisin ma
ja värisesin, nii et jalgadel vankusin.
„Kust sa siis saad. Ega selle raipe pärast lähe keegi
ennast uputama.**
Pikkamisi ja asjatundliku inimese ettevaatusega hakkas
Mart unnaroigast üles tõmbama.
,,Ei, poiss, asi ei ole ilus. Näed, vesi on kuivanud lepakaika vedanud nööri peale. See ei ole hea. Nöör peab olema
vaba. Otsi üks roigas, ma lükkan selle kaika ära. Siin on
kala sees küll, — see ongi sama koht, kust ma tunamullu
võtsin üheksateistkümne-naelase. * *
„Eks see peaks ka niisugune olema.**
,,Too midagi, millega ma selle lepakaika nööri pealt ära
lükkan. Ma panen seni piipu.**
Jooksin suure kiirusega mööda jõe äärt edasi-tagasi,
ühe põõsa juurest teise juurde, tõstsin ühte ja teist ritva,
kuid ei leidnud parajat. Üks oli liiga pikk, teine lühike, üks
liiga peenike, teine jälle ülearu jäme. Jooksul ei pannud
kastet tähelegi, ei hoolinud ka sellest, kui vahest pilliroo tüü
haavas valusasti jalga. Aga ei leidnud parajat ritva.
„Kuule!*‘ kuuldus Mardi hüüd hommikupuhtes. ,,Mis sa
seal jooksed. Mul on roigas käes.**
Mul oli paha meel, et ta nii kõvasti hüüab, ja jooksin
ruttu tagasi.
Nüüd läksime uuesti seltsis unna juurde.
Mart lükkas ettevaatlikult kaika eemale, mille vesi oli
nööri peale toonud.
„Noh, vaatame siis järele, mis elukas siit põhjast õige
välja tuleb,** ütles Mart ja tõmbas ridva pehmest kaldast
ettevaatlikult välja.
Ma vaatasin ainiti sinna kohta, kuhu nöör kadus vette,
ja hoidsin ennast kõige jõuga jalgel, et tugevad väristushood mind ümber ei paiskaks.
Mart tõmbas nööri.
„Mis pagan see on, ei tukasta sugugi! Võib-olla ehk on
teine kalda alla magama läinud. Küll on mul loom!** Mart
tiris nööri ettevaatlikult, harjunud kalamehe osavusega.
•„Mis pagan! — siin otsas ei ole ju midagi. Näe, nöör
tuli ju veest välja. Kus tont see und siis on? ... Näe, seal
paju okste vahel. See pole ju sees olnudki!“
Ja südametäiega virutas ta unnaroika eemale ja hakkas
nööri hargiharude vahele kerima ...
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Vargus.
J. Parijõgi.
Liivaku Jaanil oli viimati suur mure. See oli üks var
guseasi. Näris südant ööd ja päevad, ega saanud enam
sugugi rahu. Siis viis selle toru Sepale tagasi ja pani höövelpingi peale, kus ta oli ennegi.
Jaan ei tea nüüd isegi, kuidas ta selle ära tõi. Ega ta
just tahtnudki varastada, — katsus ja vaatas niisama. Ei
tea, kuidas pani selle viimaks pluusi varrukasse ja tõi ära.
See oli ikka sedaviisi, et Sepal oli eeskambris höövelpingi
peal niisugune plekk-toru: kui liigutasid seda toru päikese
käes, siis helkis igalt poolt vastu, ja kui panid näpuga teisest
otsast augu kinni ja puhusid teisest otsast, siis tegi vilet ka,
just kui oleks vedurivile puhunud.
Jaan ei teadnud esiti, mis Sepa rahvas teeb selle toruga,
arvas, et on aga niisama ... ja vedeleb höövelpingi peal. Aga
pärast sai teada küll, et sellega puhuvad kella sisse õli, kui
kell jääb seisma.
Kui Jaan käis Sepalt oherdit toomas, siis nägi seda toru
esimest korda, aga ta siis veel ei katsunud seda. Kui teisel
päeval Sepal käis, siis katsus küll ja puhus vilet ka. Pärast
mõtles kodu, et küll oleks hea, kui temal ka oleks niisugune
toru. Küll see ikka helgib päikese käes! Ja kui ilusasti teeb
vilet, ikka — tuut... tuut... sedaviisi kõminal ja tume
dalt .. . justkui vedurivile, võta või jäta.
Siis hakkas Jaan ise enesele toru tegema, aga ta ei saa
nud kustki niisugust läikivat plekki. Üks tume plekitükk oli
neil küll, aga sest ei saanud mingit toru.
Kui ta siis jälle läks Sepale, Sepa-emale suga viima, siis
seisis kaua höövelpingi juures, vaatas ja katsus seda toru.
Sepa rahvas sõi laua taga, kangaspuud olid ees ja nemad
ei näinud, mis Jaan tegi. Ta pistis toru varrukasse ... või
mine tea — ta justkui ise läks sinna.
Pärast nihutas ennast höövelpingi ees edasi-tagasi,
nühkis seljaga vastu pinki, ajas vähe aega veel kõvasti juttu
ja ütles:
„Ei tea, kas kangas hakkab ka hästi kerkima ?“
Ja siis tuli ruttu välja, toru varrukas.
Kui sai tänavale, pistis jooksma, nagu oleks keegi teda
taga ajanud. Toru oli ikka varrukas. Teelt vaatas mitu korda
tagasi, kas on tagaajajaid, aga ei olnud kedagi. Jaan tundis,
et see oli aga muidu ... niisugune hirmumõte.
Koju jõudes ta läks aida taha, võttis toru varrukast
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välja ja hakkas vaatama. Aga vilistada temaga ei julge
nud, — kartis, et ehk keegi kuuleb, — vaatas aga niisama
ja veeretas näppude vahel. Korra pani suu juurde, et puhub
vähe, aga võttis jälle kohe ära. Ega Jaan tohtinud seda
tuppa viia, — siis saavad kohe haisu ninasse; pani aida taha
seinaprao vahele ja samblaid peale. Kui läheb juba tükk
aega mööda, siis võtab välja ja vilistab.
Nüüd läks Jaan tuppa, istus soemüüri äärde ja hakkas
kassiga mängima. Ema ketras ja hakkas pärima, mis Sepa
rahvas teeb, kas Sepa-ema sai kanga üles ja kas on pikk
kangas. Jaanile paistis, et ema vaatab koonla tagant ikka
vilks ja vilks tema peale. Tal tuli hirm südamesse, et vii
mati ema teabki juba, et ta toru ära tõi. Et ehk Sepaema nägi kangaspuie vahelt, kui ta pani toru varrukasse,
ja käis selle aja sees emale kaebamas, kui ta aida taga toru
vahtis.
Jaan pani kassi ahjuauku tagasi ja läks välja, aga ka
väljas ei olnud tal rahu kuski. Mõtles jälle, et võib-olla ema ei
teagi, küsis aga muidu Sepa rahva järele. Läks uuesti tuppa.
Siis ema ei pärinud Sepa rahvast enam midagi.
Nüüd hakkas Jaan mõtlema, et võib-olla Sepa-ema ei
tea veel isegi, et toru on kadunud, ta kardab aga muidu.
Kui nüüd oleks midagi asja Sepale minna, siis vaataks
kohe järele, kas teavad. Kui õige läheks suga tooma. Ta
küsis ema käest:
,,Millal toon ma soa Sepalt ära?“
Ema ütles:
,,Mida siis teisega kiiret on. Eks Sepa-ema too isegi.“
„Ei noh, las parem mina toon, — teevad ehk veel katki,
kui kauaks sinna jääb.“
Emal ei olnud soaga kiiret, aga Jaan läks teisel hom
mikul ise Sepale, et toob soa ära, kui neile seda enam tarvis
ei lähe.
Esiti ei julgenud kuidagi sisse minna. Luusis puupinu
juures, käis marjaaia värava juures ja kaevul, katsus käega
kuivamapandud piimariistu, ise piilus ikka toaukse poole.
Oli kogu aeg niisugune kummitus või kartus, et nüüd-nüüd
tuleb Sepa-isa välja ja ütleb:
„Ah siin sa oled, poiss! Kus toru on?“
Seisis veel tüki aega õues ja katsus piimariistu, siis
viimaks läks tuppa. Kangas oli juba niies ja Sepa-ema lõksutas kududa.
Jaan teretas, aga lõi kohe kartma ja piilus höövelpingi
poole, kus enne vedeles see toru.
Siis kahetses, et tuppa tuli: võtavad ehk kohe kinni ja
annavad naha peale. Siis nühkis seljaga vastu höövelpinki
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ja nihutas enese sinna kohta, kus pani toru varrukasse. Kogu
aja vaatas Sepa-ema poole, et kas piilub kangaspuie vahelt,
mis tema teeb. Ise pidas käed seljataga nagu eilegi, kui toru
varrukasse laskis. Aga Sepa-ema ei vaadanud teda, ümises
läbi nina laulusalmi ja sidus katkenud niiepaela.
Jaan tuli ära, aga alles teel tuli meelde, et soa unustas
sinna.
Kodu hakkas jälle toru vaatama ja katsuma. Võttis
samblad eest ära ja tõmbas toru prao vahelt vitsaraoga
välja. Kodu juures puhuda
ei julgenud, pani jälle var
rukasse ja läks metsa. Met
sas siis võttis toru välja, pi
das sõrmeotsaga augu kinni
ja puhus ... Mitu korda ikka
puhus. Aga puhumisest sai
kohe himu otsa. Nüüd pais
tis Jaanile, et see vile nii ilus
ei olnudki: tuututas küll, aga
kui Sepal puhus, siis paistis,
et on palju ilusam.
Siis Jaan ei tahtnudki
enam seda toru. Ja tulid nii
sugused kurvad mõtted, süda
läks raskeks ja hakkas valu
tama. Paha oli olla. Kui veel
mõtlema hakkas, et vaata, et
nüüd oled varas, siis hakkas
Süda veel rohkem valutama.
Ja nutt kippus kurku. Kui
hea oli enne olla, kui seda
toru veel ei olnud! Ja siis läks
mets järsku pimedaks ja
J- Parijõgi.
vaikseks, just kui kuulataks
,.
keegi, mis ta siin metsas õige teeb. Hirm tuli. Kõiksugused
mõtted tulid pähe. Pidi selle toru juba metsa viskama, aga toi
siiski koju ja pani seinaprao vahele.
Siis ei käinud mitu päeva toru vaatamas, aga süda vae
vas ühtelugu ja rahu ei olnud kuski.
Ühel õhtul istus Jaan pliidi ees Ja ajas hagu alla. Vana
ema toimetas pliidi ääres. Jaan mõtles, et tunnistab vana
emale õige süü üles ja küsib, kuidas saaks lahti sest murest
ja südamevaevast. Aga kuidagi ei julgenud peale hakata.
Viimaks küsis:
„Vanaema, miks süda mõnikord valutab ?“
7
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„Kas sul valutab? Siis on sul mõni vaev ja mure, või
oled ehk haige ?“
,,Ei ma haige küll ole, aga tea, miks valutab. Kas paha
del inimestel valutab süda?“
,,Valutab küll!"
,,Kas varastel ka valutab ?“
„Miks ei valuta. Eks varguseasi vaeva inimese südant
küll, nii et kuidagi rahu ei saa.“
Jaan pidi juba vahele ütlema, et see varguseasi vaevab
küll vist kõige rohkem, aga sai veel sõna sabast kinni.
„Aga kui asja tagasi viid, kas siis kaob ära see südamevaev?“
„Siis kaob ära küll. Aga miks sa seda pärid?"
Nüüd kohkus Jaan, et vanaema ehk teabki juba seda
toru lugu.
„Ega siis mina ... ma muidu küsisin."
Aga nüüd viib Jaan selle toru küll tagasi. Ta ei tahagi
seda enam. Ja rumal ikka oli, et ta ära tõi. Ega ta just
varastada tahtnudki, katsus ja vaatas niisama. Ei tea, kui
das viimaks pani varrukasse ja tõi ära. Justkui kohe üks
kiusaja või tea kes oleks tagant torganud selle toru var
rukasse.
Teisel päeval läks Jaan jälle Sepale ja siis oli toru var
rukas. Höövelpingi ääres seisis ja nihutas ta ennast edasitagasi. Siis pani käed selja taha höövelpingi peale ja las
kis toru varrukast välja kukkuda. Kui toru tegi kolks, siis
käis veel just kui piste südamest välja. Aga pärast oli süda
mel palju kergem.
Siis tuli kohe ruttu välja ja pistis kodu poole jooksma.
Nüüd ei olnud Jaanil küll enam seda toru, aga see mure,
see oli veel kaua aega südames.

Tähtis päev.
A. H. Tammsaare.
See oli nelipühi esimesel pühal, kui Kuusiku perenaine
oma karjapoisi harjunud viisil varsti peale päikesetõusu üles
äratas. Poiss tõusis heintel istukile, vaatas ringi, nägi, kui
das tööpoisid jäid rahulikult magama ja mõni nendest pöö
ras teist külge, ning ta tundis, et täna oli iseäranis raske
üles tõusta ja et uni oli täna iseäranis magus. Siiski pidi
ta tõusma, sest ta teadis, et perenaine ei salli laisklemist
ega venimist.
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Poiss tuli lakast maha, pesi silmad puhtaks, pani uued
riided selga ja uue mütsi pähe; püksisääred kääris ta juba
kodu üles, et neid kastese rohuga mitte märjaks teha. Nüüd
vaatas ta oma lumivalget leivakotti, mis seisis laual juba
valmis, tegi selle suu lahti ja heitis pilgu sisse: siin oli tükk
värsket rukki-, teine nisupüüli-leiba. Karpe ta ei avanudki, -—
juba muidugi aimas ta, mis seal sees on.
„Ole aga nüüd viks, aja loomad hea rohu peale, las
tõmbavad kered täis; kui päike palavaks läheb, siis võid
lasta nad täna varem koju
tulla“, rääkis perenaine lüp
sikuga kambrisse astudes.
„Ma piimapudelit sulle ei
pannudki", rääkis ta natu
kese aja pärast edasi: „mõtlesin, ega sa täna hooligi
teisest, saialeiba ja võid
muidugi. Liha panin sulle
ka killukese karbi teise otsa
sisse; kui sa ise ei taha,
ä’ä siis koerale anna, too
koju tagasi; tema jaoks on
tükk rukkileiba, see käib
talle küli... Mine aga nüüd
aja nad karjaaiast välja, ma
tulen aitan sulle nad koplist
kärmesti läbi saata."
Poiss läks, kuna pere
naine jäi veel piima kurnama.
Varsti oli aga ka tema väl
jas ja läks ühes poisiga loo
made järel mööda tänavat
alla. Tänava otsas ootas
A. H. Tammsaare.
saunaeit oma lehmaga pere
karja. Varsti ilmus ka saunavanamees toa uksest ja võttis seina najalt pika vitsa.
„O—oh, Juhku pannud täna enesele õige uued riided
selga", ütles sauna-eit, kui pere kari jõudis tema juurde.
„Täna polegi sul tarvis karja minna, minu vanamees lubas
selle päeva olla."
„ Vaata imet, meie poiss saab täna püha", vastas pere
naine. „Ja lasi mind kotti täita, n’a et kas küll saab."
Poiss ei osanud rõõmu pärast muud teha, kui ainult
punastuda ja kohtlaselt naerda.
„Noh, Juhku, tule nüüd siia", ütles sauna-vanamees.
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„Sa oled ikka ilusasti me lehma järele vaadanud, siin on
siis sabaraha. Kui sa viks poiss oled, annan sügisel veel."
Need on suured ja tõsised sõnad, seda mõistis Juhku
väga hästi.
„Eks ole hull väljas!“ hüüdis perenaine. „Täna saab
ta püha ja raha ka veel. .. Löö sauna-onule patsi, vaat’
nõnda."
„Täna võid sa siis kiriku minna, uued riided ongi sul
juba seljas", rääkis saunataat edasi.
„Keda siis muud, kui anna leivakott aga saunaonu
kaela", ütles perenaine poisile.
„Ah, ei ole vaja, ma’p tahagi nii vara süüa, piibutan;
eks ma lõunal söö, kui loomadega koju tulen."
„Ei, võta aga pealegi kott poisi käest vastu, ega ta’st
jumal teab mis koormat ole, ehk tahad ometi suutäie maitsta,
meie kakku katsuda, kui süda närbuma hakkab. Ega nad
saanudki suured asjad, pärm oli halb, ei kergitanud teisi;
ahjus tõmbasid pisut kobedaks, aga suureauguliseks jäid ja
n’a tänkjad", seletas perenaine, mispeale sauna-vanamees
võttis koti poisilt vastu ja pani oma kaela.
,,Aitame nüüd loomad hulgakesi sohu ajada", ütles
perenaine.
Poiss oli kerge ja kärmas; une raskus ja magusus oli
korraga lahtunud, ununud. Ja kui rõõmsasti laulsid täna
hommikul linnud! Lepavindil olid nagu iseäralised pühapäevaviisid ja lõoke oleks nagu praegu puurist välja pääse
nud — nii väga rõkkas taeva-alune tema laulust. Isegi va
karjajaak-vares püüdis päevakohast tooni leida, kui ta istus
silmapilguks noorele, painduvale kuuseladvale kiikuma. Kop
pel helises karjakelladest ja Muska heatahtlikust haukumi
sest, millega see üht või teist looma kiiremale käigule sundis.
„Ä’ä sa aga oma raha ära kaota, mis saunaonu sulle
andis", manitses perenaine) Juhkut. Alles nüüd tuli poisil
meelde, et raha oli tal alles peos. Ta vaatas kärmesti, kui
suur see on.
„Kakskümmend kopikat", lausus ta endamisi naerata
des. Ja ta tundis enese õnnelikuna, kuna ta oma südames
kiitis saunarahva headust ning lahkust ja iseeneses maha
tegi, hästi hoolega nende lehma järele vaadata ja mitte iialgi
enam teda jämeda kaikaga tümitada, nagu ta seda tänini
oli sagedasti paha meelega teinud.
Karja saatmast tagasi tulles ajasid eided päris igapäe
vast juttu ja seepärast ei huvitanud see Juhkut põrmugi.
Tema sammus eitede järel, silmitses oma uusi riideid, vaa
tas saadud raha ja pidas aru, kuidas küll tänast päeva kõige
kasulikumalt tarvitada. See on vististi ainuke vaba päev
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tervel suvel, aga ta on pikk päev, mille jooksul jõuab nii
palju tähtsat toimetada.
Koju jõudes ütles perenaine Juhkule:
,,Eks sa mine nüüd veel magama, kuni tõusevad kõik
teisedki üles. Võta aga uued riided seljast ära, kui lähed
heinte sisse, — muidu ajad nad samblaid täis. Kus raha
on? Pane ta paigale, muidu kaotad ära; kui talvel tuleb
sitsikaupmees, siis ostame sulle ilusa kaelarätiku/4
Poiss seisatas mõttes kesk õue, kas minna magama
või ei. Ehk võiks selle asemel teha midagi muud? Aga
midagi ei tulnud meelde.
„Mine aga peale veel magama", sundis perenaine, kui
ta nägi, et poiss kahevahel oli.
Ja poiss läks. Kui ta oli astunud esimesele redelipulgale, peatus ta veel kord. Aga enne kui ta oleks jõudnud
midagi mõelda, tuli tal meelde, kuidas ta ennist pidi üksi
heintelt üles tõusma, magus unerammestus alles luudes, — ja
ta ronis lakka. Uusi riideid roovilati otsa riputades katsus
ta järele, kas raha veel alles.
Heintele heitunud, püüdis ta magama jääda, aga uni ei
tulnud. Peas tuikasid mõtted, rinnas põksus magus rahutus.
Ta nägi pääsukesi unkast sisse ja välja lendamas, nägi
nende tööd ja toimetust. Ühel paaril olid juba munad
pesas, ema istus peal, teine paar alles vooderdas pesa, kan
dis karvakesi ja udemekesi; kolmandad rajasid pesaalust,
kandes muda ja kõrsi.
„Ei tea, miks nemad püha ei pea?44 mõtles poiss.
„Või ei olegi neil püha? Aga nad teevad ju pattu ...“
Ja ta vahtis pääsukesi, kuulas nende tasast, unistavat
häälitsemist, kuni varises uni ta laugudele, tulles ungastest,
ulu alt või redelit mööda märkamata sammul. Ta ärkas alles
siis, kui perenaine hüüdis:
„Juhku, tule nüüd lakast maha, teised hakkavad juba
sööma; tule kärmesti, pese silmad puhtaks, siis saad teis
tega ühes kiriku minema.44
Kirikuteel sai Juhku tuttava karjapoisiga kokku, kellel
olid saapad jalas. Õige, need polnud küll kingsepa tehtud,
vaid poest ostetud „venelased“, aga ometi olid nad saa
pad, säärte ja kontsadega. Ja Juhkul hakkas oma pastel
dest, ilusatest kollastest krägisevatest parknahka pasteldest
pisut häbi. Küll püüdis ta käia, et pastlad hästi krägiseksid, aga teise poisisse ei avaldanud see vähematki mõju,
kui ta astus edasi oma „venelastega“ raskel, päris mehe
kõnnakul.
Kiriku juurde jõudmisel oli saapakandja esimeseks
mureks see, kuidas pääseda kirikutorni. Ja kui ta leidis alt
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ukse lahtisena, kiskus ta Juhku enesega kaasa, kuni üles
luugiaukudeni, kust ulatus nii imekaugele vaatama. Ka
Kuusiku talu oma paksu, laia kasega paistis Juhku silma.
Siin oleks ta tahtnud peatuda, koguda mõtteid ja tundmusi,
enesele nagu millegi üle aru anda, aga juba kiirustas kaas
lane teda allaminemisele. Piinlik-magus tundmus asus Juhku
rinda mõeldes, kui kõrge on küll kirik, ja teda valdas mingi
sugune vaikne ja pühalik võim.
Trepil aga tuli neile kirikumees vastu ja selle käest
said nad tublisti sõnuda, päris sõimata kohe, nii et Juhku
ilus meeleolu täiesti hävis, maad andes kurbusele ja kartlikkusele. Alla jõudes ei julgenud ta silmagi üles tõsta,
kartes näha pilklikke naeratusi, et ta oma uute riiete ja
krägisevate pasteldega oli nelipühi esimesel pühal saanud
kirikumehe käest sõimata. Sellest hoolimata, et tema hea
kaaslane tiris teda ettepoole, puges ta kõige tagumisse ja
pimedamasse koorialusesse nurka, kus seistes ta pidi ikka
ja jälle kiriku kõrguse peale mõtlema, kuigi teda selles sega
sid kirikumehe sõimusõnad. Aga ka Kuusiku kask ei
läinud tal meelest. Küll see pidi aga jõmm olema, kui ta
võis paista nii kaugele üle soode-rabade, üle teiste talude
ja metsatukkade, ja veel nõnda selgesti, et kas hakka või
silmalt koju minema.
Rahvast voolas vahet pidamata juurde, kirik oli varsti
puupüsti täis kiilutud. Ja Juhku suruti nurka, nii et ta
ei saanud oimugi liigutada. Ta ei küündinud muud nägema
kui määrdinud lubjamüüri ja tuhmiks jäänud kooripõrandat.
Nagu linnuke seisis ta puuris ja silmitses nukral meelel
oma uue mütsi sirmi, millele oli mõik sisse murtud. Ta
kuulis õpetajat rääkivat kuski kaugel, — kaugel rõõmust
ja õndsusest ja meelde tuli talle valge kaelkott saialeivaga
ning karpidega, uued riided ja sauna-vanamees, kes talle
oli andnud kakskümmend kopikat ja lubanud sügisel veel
anda. Ta kuulis orelit mängivat — ja jällegi mäletas ta
kirikutorni kõrgust ja teise poisi „ venelasi", ja kuhugi tund
mata maale, kuhu ta ei teadnud ilmsi teed ja millele ta ei
mõistnud anda nime, lendas karjapoisi unistav mõte, nuk
ruse ja rahuldamatuse kirikukoori alla maha jättes. Aga
viimaks hakkas igav, ja pikisilmi ootas poiss kirikuteenis
tuse lõppu.
Kirikust välja tulles jäi ta paplite all peatuma, et vaa
data rahvast. Aga ka see ei rahuldanud teda. Ta ei tund
nud siin seda iseäralikku, pühapäevlikku, mida ta otsis. Ja
norus peaga sammus ta rahvahulga tõugatuna, nagu ei
mikski panduna, poe poole, kust ta pöördus peagi koduteele,
nagu oleks rinnas hõõgunud mingisugune kõpitsev salavalu.
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Selles oli nagu kahetsus, miks ta oli tulnud kirikusse, ja kar
tus, et tänane päev läheb mööda, ilma et ta jõuaks midagi
tähtsat toimetada. Hea meelega oleks ta tahtnud kuulda kar
jakelli, kui ta kõmpis üksipäinis kodu poole ja murdis pead,
mis ta küll veel peab ette võtma. Tuttav poiss oli kutsunud
teda endile, et sealt üheskoos minna varesepesi otsima, aga
seda ta ei tahtnud. Ta mäletas väga hästi, mitu korda ta
oli puu otsa ronimisega oma püksid oksatüügaste otsas lõhki
kiskunud, ja mis oleks siis, kui ta teeks sedasama oma uute
pükstega. Pealegi tuli talle meelde kirikumehe sõimamine,
milles ta pidas teist poissi peasüüdlaseks.
„Noh, juba kodu? Oled aga sina kärmas! Miks sa
kauem ei olnud?" ütles Kuusiku perenaine, kui ta nägi karja
poissi õueväravast sisse astuvat.
„Ei tahtnud", vastas Juhku lühidalt.
,,Kas kõht läks tühjaks?"
„Ei läind."
„Ma panen toidu lauale, eks sa tule võta natuke."
Laua ääres katsus poiss üht ja teist, aga miski ei taht
nud maitseda. Kõht on tühi, kuid toit alla ei lähe. Aga
ometi oli siin kõik, mida süda oskab soovida: või kui meevaha, piim kui puder, lumivalge saialeib, ahjus haudunud
seapekk ja isegi korbid pardimunadest, mis ta ise oli kuuetaskus sambla sees kaugelt jõe-äärsest padrikust koju kand
nud, enne veelombis hoolega järele katsudes, kas neil ker
kib jäme ots peale.
Päike oli juba pooles õhtupoolikus, kui Juhku astus
kambrist õue.
,,Kui madalas juba päike!" mõtles ta. „Kuhu minna?"
sõnas ta natukese aja pärast poolkuuldavalt, aga vastust ta
ei leidnud. Mõnel muut päeval oleks ta läinud saarde hei
namaale, kus kasvasid siledad, sirged haavaputked, nagu
loodud vene vile väänamiseks; või ta oleks joosnud põllu
alla kraavile kinganõela-pikkusi hauge taga ajama, tarvitades
koju tulles võimalust jaanikannide ja kullerkuppude korjami
seks kaasiku varjust, — aga täna ei tõmmanud see teda. Mil
lekski haruldaseks oleks ta tahtnud tänast päeva tarvitada.
Õuevärav seisis lahti. Juhku läks siit välja ja seadis
sammud mööda põllupeenart metsa poole. Kui ta oli jõud
nud väljamäe kõrgemale paigale, jäi ta seisatama. Ümber
ringi lagunes laiali lausk soo, kaetud madalate tihedate kas
kedega, nagu oleksid nad kootud ühiseks roheliseks vaibaks,
millele on tumedate täppidena tipitud harvad, rässakad,
luulelises korratuses seisvad männid. Juhku tundis seda
sood väga hästi, — oli ta ju siin kaks suve karjas käinud.
Üksikuile puile, üksikuile mätastele, küngastele ja kinkudele
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oli ta nimed pannud ja kõik kohad väikesi kasetuustikesi
täis keeranud, tähendades nendega leitud linnupesi.
Poiss kuulatas, kas vahest ei kosta karjakellad, aga ei —
kõik oli vaikne. Siis aga korraga haugatas Muska; see oli
selle kõvera männi pool, mille otsas nii mõnus oli kiikuda.
Poiss istus põllupeenrale. Nüüd haukus Muska pika loo;
vististi ,,ratsutas" saunaonu oma küütu, sest ega see kuri
vaim taha teiste hulgas seista. Imelik oli kuulda seda siit
kõrgelt väljamäelt ja selle üle aimelda. Mõttes vaatas poiss
oma uusi riideid, kollaseid pastlaid, mis olid veel vähe kol
lased, ja mõlgitud nokaga mütsi.
„Mis ma rumal otsisin sinna kirikusse", lausus ta siis
endamisi. „Kuhu läheksin veel enne õhtut?" Aga vastuse
asemel tuli talle meelde hommikul saadud raha. Ta võttis
selle välja, veeretas sõrmede vahel, ja kõrvus kõlasid pere
naise sõnad: „Selle eest ostame sulle sitsikaupmehe käest
talvel ilusa kaelarätiku."
„Oleksin ma parem „krõmpskaunu" ostnud; mis selle
rätikuga ikka teha, millal ma ta kaela panen", mõtles ta,
nagu vastuseks perenaise sõnadele. Ja siis: ,,Ma oleksin
võinud hommikul parem saunaonu käest õnge võtta ja
kalale minna." Selgesti arvas ta nägevat, kuidas õngekork
laiade kupulehtede vahel ujub ja siis korraga nõksuma hak
kab. Aga nüüd oli see hilja. Juba kahetses ta, miks ta
polnud teise poisi kutsel läinud varesepesi otsima. Huu
lil liikus üks „oleks" teile järele, aga ei toonud meele
lahutust.
Ta tõusis püsti ja vaatas ringi. Eemalt üle rohelise soo
paistsid üksikud talud. Poisile näis, nagu oleks ka neil igav;
vähemalt mõjusid nad temasse nõnda. Kaugel, kaugel talude
taga seisis kirik ja nagu unenägu tundus see, et ta alles täna
sealt tornist oli alla vaadanud ja endi kaske näinud. Tema
lähedalt tõusis lõoke üles ja hakkas kõrgemale trillerdama,
aga kui hoopis teisiti oli ta laulnud hommikul. Oli see ehk
mõni teine lõoke olnud? Loojeneva päikese helgil tundus
kõik nii tühi ja kurb.
Ja Juhku ei teadnud isegi, miks ta huuled viltu kisku
sid ja pisarad voolama hakkasid. See kõik sündis nagu mõt
lemata, kogemata, tähelõ panemata. Alles siis, kui ta tundis,
et laugudelt valgub huulile midagi soolast, äigas ta uue kuue
käisega üle näo, lükates mütsi viltu pähe . ..
Kui kaua ta oli seal kõrgel väljamäel nutnud, seda ta
pärast enam ei mäletanud, aga üht teadis ta kindlasti:
ta oli nutnud, nagu oleks ta tahtnud oma hinge välja
nutta. Ja kui ta silmad olid viimaks kuivaks jäänud, pisa
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raist ähmaseks tahenenud, vaikisid kõik küsimused ja
kahetsused.
Tuimalt võnnides läks ta tuldud teed koju tagasi, puges
kellegi nägemata lakka ja heitis samblastesse heintesse, ilma
et ta oleks uusi riideid seljast või krägisevaid pastlaid jalast
võtnud. Pääsukesed töötasid ja sidistasid nagu hommikulgi,
aga poiss ei kuulnud ega näinud neid.

Mäetaguse vanad.
A. H. Tammsaare.

„Ei ole aega!“ lausus Mats oma eidele, kes teda käskis
minna paaridega vett tooma, ja ronis vommile.
„Mis kibe töö sind seal ees ootab, et aega ei ole?“
rääkis eit. ,,Magad päevad otsa maas, ei su himu saa sest
vedelemisest ka ükskord otsa! Teisepere vanamees räägib
oma sulasest, et magab teine, nii et heinad alla ära hallitavad. Sinuga tuleks sama lugu kätte, kui sul aga heinad
all oleksid. Haod on otsas, ka puid pole enam, aga sa ci
tee nende nõutamisega asjagi. Ehk oleks läind ajand ometi
lehma asemegi tasaseks; see seisab upakil, tagumine ots
vastu lage, esimesed jalad nagu kaevus. Sõim on ka soo
tuks sõnniku sisse kasvanud. Lamba aed on madalaks jää
nud, hüppab teine alati üle välja ja ronib lehma ette sööma,
nagu oleks seal midagi paremat, aga kõik on ühesugune,
va sambla ja vaevakase raagude puru; niisama palju kui
sinna ette paned, võta ka eest ära, ega lehm ju ometi neid
kuivand raagusid sööma hakka ... Kuule, sa võiksid õige
hakata lambale raba äärest kuhjast kotiga heinu koju
kandma, paljuke tema üksipäinis sööb, seal ehk on natuke
paremad kui kodused, ja ametit pole sul muidugi midagi. . .
Küll on inimesel hea elu: sööb ja magab .. . Kuule, mine
õige too paar vett; sul on ju head kaiavinskid jalas, lumi ei
tule üle säärte sisse ..
Mats ei teinud asjagi, vaid popsutas mahorkat edasi,
mida ta ise oli aias kasvatanud ja mis põles piibus rägisedes
ning laotas laiali kõrvetatud lambavilla haisu. Imemeeldiv
lõhn Matsile, kes ajapuuduse pärast vommil lamab.
Eit aga ei anna rahu. Ta hakkab oma jutu otsast uuesti
kinni, kordab seda teisel näol, teises järjes, nagu oleks see
mõni muusikatükk variatsioonides.
Mats kuulab kaua, kaua seda muusikat. Viimaks ometi
lõpeb ta kannatus. Ta nihutab ennast kärsitult, mitte just
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kärsitult, aga nagu püüaks ta seda laadi liikumist teha, ja
sõnab ahju äärelt alla:
„Ei sinu himu saa ka ükskord sest mõmisemisest otsa!
Kas lõuad ära ei väsi? ööd kui päevad jooksevad nad nagu
tatratanguveski. Inimene tahaks midagi järele mõtelda, ei
saa ega saa, üks plära ühtepuhku. Mis sa hädaldad. Tee
sina oma tööd, mina oma, siis on, nagu pühakiri ütleb, kõik
asjad majas korras."
„Sa ei tee ju midagi. Kui sa kala viisil viitsiksid oimugi
liigutada, ma ei lausuks sulle musta ega valget; aga, heldene aeg, inimene seisab lausa ristseliti ahju peal maas.
Kas su kondid valutama ei hakka? Ma visklen juba kella
kahest-kolmest saadik, ei või magada, ehk küll on paksu
villaga kasukas külje all. Aga sinul, kas on midagi all või
pole, see teeb ükspuhas välja; popsutab aga pealegi. Silmad
hakkavad juba kipitama. Ei tea, mis pagan sest piibust
peaks veditarna? Ei jää su suu ka ükskord kibedaks! Nagu
täidaks piip kõhtu või kustutaks janu! Muud kui kisuvad
ja kisuvad teda.“
Eit jäi kuulatama. Vanamees ei kõssagi.
„Juba põõnab, nagu oleks öö lühike." Eit ootas jälle
natuke aega, et vanamees midagi kostab, aga ei, asjata. Kas
võibki Mats oma kallist aega selleks raisata, et eide loba
peale ühtepuhku vastata? Kes Matsist seda arvab, see eksib
raskesti. Tema ei raiska silmapilkugi asjata.
,,Ei sa tulegi ülevalt maha vett tooma! Lubasid ikka,
aga ei ühtigi. Ma jäin sind ootama, supipada on tarvis üles
panna. Va kõvad, naelu täis herned, millal need jälle peh
meks saavad, nii et sa rahul oled!“
Tee mis tahad, aga Mats on vait kui sukk. Eit aga
tallab kärmesti vokiratast ringi, mille vurin sulab kokku
musta, kollaste silmadega kassi ketramisega, kes magab
vagusi eide rüpes.
„Ega sest tule ühtigi, muudkui mine aga ise. Ennem
oota surnu juurest sooja, kui sinust vee toojat," lausus eit
vokki seisma jättes ja püsti tõustes. Ehk kas ei teadnud ta
seda juba ammugi? On ta teda vähe ajanud ja noominud?
Oo, tervelt kakskümmend kuus aastat juba. Ja iga kord üks
ja sama lõpp: eit läheb ise. Aga ta ajab oma taati siiski,
ajab kuni surmani ja toimetab asja iga kord ise.
,,Anna oma koldsed mulle jalga, on parem lume sees
käia, jalad ei saa märjaks", ütleb ta vanamehele.
„Eks sa võta," vastab vanamees silmapilk, kui kuuleb,
et eit asub juba ise minema.
,,Kus nad sul on?"
„Jalas," kostab vanamees aega viitmata.
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„Noh, kust mina neid siis võtan, kui nad su oma jalas
on. Tõmba ära ja viska alla!“
Aga oota niikaua! Mis häda on vanamehel neid jalast
ära tõmmata? Seda teab ka eit väga hästi, aga ta käsib ja
ootab siiski, muidugi asjata.
„Ei viitsi saapaidki jalast ära tõmmata, — eks taha
malka saada!“ poriseb eit ja ronib mööda redelit üles. Aga te
ehk arvate, et ta on vihane? Mitte põrmugi. See on ju kõik
nii harjunud asi, et pahast meelest juttugi ei või olla.
„Kus need jalad sul on? Lükka nad siiapoole/' Vana
mees veab suuri saapaid krõbinal mööda ahjulage.
„Noh, eks ole, tõmba temal saapad ka veel jalast ära,
nagu oleks teine mõni väeti lapsuke, aga mees nagu härg.
Kui sa viitsiksid ometi nad puhtadki hoida, muud sa muidugi
ei tee, aga nad on jumal-teab mis asjaga koos."
Eit pahandab ja kisub Matsil saapaid jalast. Õigust
ütelda, kiskuda pole seal midagi, sest saapad on niisugused
lohmikad, et kui Mats unustaks jalad kogemata üle vommiääre ripakile, siis prantsataksid kalavinskid silmapilk vastu
savist põrandat.
„Hoia ometi jaladki otsekohe, et ma nad kätte saan.
Kas sa näe tõuku, mitte oimugi ei liiguta.
Natukese aja pärast on eidel Matsi koldsed kalavinskid
jalas ja ta läheb löötserdades uksest välja. Üle kõrge uksepaku astudes võtab ta käega saabastel säärtest kinni, sest
muidu võivad nad jalast kaduda.
Mats lamab vaikselt, aega kalliks pidades, vommil, kuni
teda paneb läkastama supipaja suits; alles siis ronib ta üle
valt alla ja siunab, et talle ei antavat kuski rahu.

Suvel oleks Mats nagu hoopis teist laadi mees; ainult
lähemalt teda tähele pannes leiad, et Mats on jäänud Matsiks.
Juba hommikul päikesetõusul on ta platsis ja käib tasa
hiljukesi ümber sauna. Vaatab, kuidas eit läheb lehma
lüpsma ja viib talle ämbriga soolast vett südame kinnituseks.
Astub mõned sammud ja jääb saunanurga juurde seisatama,
kus ta paneb piibu suitsema, kaua toimetades ja kõpsides,
sest taelast tule raiumine on kunstlik töö. Nüüd kuulab ta
väikeste lindude laulu, käo kukkumist, kure fcruuksumist.
Ükski ei näe kevadel enne pääsukest või linavästrikku, ei
kuule enne käo kukkumist ega kure kruuksumist kui sauna
Mats. Kiidab keegi, et kägu teda eile ära petnud, siis lausub
Mats silmapilk — muidugi enese arvates silmapilk — tarka
nägu tehes:
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„Oh, ma kuulsin teda juba mineva laupäeva hommikul,
aga mind ta küll ära ei petnud. “
Ja Mats muretseb selle eest, et ükski lind teda ära ei
petaks, milleks ta igal hommikul, enne kui ta õue astub,
pistab suhu tüki leiba. Kui ta seda ei saa, siis topib ta piibu
tubakat täis ja paneb suitsema, mille kohta ta ise tähendab,
et nõnda ikka nagu kõvem süda rinnus olevat välja astuda.
Linavästrikku näeb Mats igal kevadel esimest korda seakünnis, — vähemalt teistele räägib ta nii. Ehk kuidas võikski ta
teda mujal näha, siis ei kasvaks ju head linad. Aga Matsil
kasvavad head, sest tal on ju hea õnn. Ja ta kiidab oma
õnne igaühele. Teised saavad nii mõnigi kord tema kiitmise
pärast pahaseks, aga mis Mats sellest hoolib!
,,Muidugi on teil kade meel teise õnne üle, aga mis te
sinna ikka parata võite ?“ sõnab ta ja ootab parajat aega,
kus ta jällegi võiks hakata oma õnnest pajatama.
Aga Matsi õnn ei tule iseenesest, vaid Mats on alatasa
tema järel valvel. Ta ei alga ühtegi tööd huisapäisa, vaid
ikka ainult teatud päeval ja teatud ajal. Oma lootsiku
ninapuu raius ta suure reede hommikul enne päikesetõusu,
põhja pani talle nelipühi esimese püha puhtel. Nõnda on
„kunstist“ kinni peetud tedrekujude valmistamisel, kalanõude tegemisel ja püssi viilimiselgi ning esimese paugu
laskmisel. Ja et tuleriist hästi tapaks, siis ajas Mats talle
elava nõelussi sisse ning laskis ta vastu taevast — millal,
kuidas, kus kohal, seda teab ainult Mats ise. Aga nüüd on ta
hea, sest ükski ei pääse Matsi käest, kellele ta kokkutaotud
tinast püksinööpidega põõna paneb; seda teavad kõik, ise
äranis minevast kevadest saadik, sest siis laskis Mats neli
pühi esimese püha hommikul metshane maha.
Mats seisab ja seisab, nagu mõtleks ta päris talvist
moodi. Ta laseb viimaks rinnuli aia najale, popsutab piipu
ja silmab üles pere poole, mis seal tehakse.
,,Kas vikatid juba teravad ?“ küsib eit lauda poolt
tulles.
„Ega sellega kiiret ole, täna tuleb muidugi ilus looilm“,
vastab Mats.
Eit räägib midagi tasakesi omaette ja läheb tuppa piima
kurnama.
„Ei tea mis häda neid vikatid siin kodus on ihuda*,
— mõtleb Mats iseeneses. „Täna lähme ju jõe ligidale raiestikku niitma; eks seal jõua neid ihuda.
Matsil on õigus. Ta armastab väga jõe kaldal istuda
ja vikatit ihuda ning sealjuures vaadata, kuidas kalad jõevee
sügavuses ümber hulguvad.
Natukese aja pärast tuleb eit toast ja viib põrsale süüa.
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„Eks sa siis pane ennast valmis, et minema saame:
näe, pererahvas läks juba ammugi", räägib eit.
,Mina olen oma asjaga ammu joones, kui sina aga
omaga valmis saad", vastab Mats ning mõtleb edasi.
Varsti on eit põrsalauda juurest tagasi ja ütleb. ,,Eks
hakkame siis nüüd minema, kastega on hea niita."
,,Jah, eks me lähe, küll me jõuame", sõnab vanamees,
võtab piibu suust, pistab tasku ja läheb pikkamisi tuppa.
,,01e aga kärmas!" sunnib eit tagant järele ja jaab
ootama. Aga võta näpust, eit ei jõua vanamehe tulekut
ära oodata. Mats topib hoolega nartsusid ja pastlaid jalga
ja siunab, et paelad mädanud, pastlad katki, nartsud marjad
ja prussakaid täis. Eit aitab pastlapaelad ära parandada,
ja vanamees saab viimaks jalad riidesse. Aga nüüd on tal
vis kalanõud valmis panna, — jõe ääres võib ju kala püüda.
Sada viga on igal pool. Ükski asi pole sellel kohal, kunu
Mats ta oma teadmise järele oli pannud. Lõppeks — mine
katsu, kust sa selle kange põuaga himukaid leiad, kaeva,
kas või hulluks lähed. Eit sunnib ja sunnib Matsi kiiremale
tegevusele. See vastab:
,,Mis sa tühja hädaldad, ma teen muidugi nn, et pea
tilgub otsas."
,
.
Viimäks on kõik joones, võtavad vikatid, leivakoti ja
lähkri; vanamees ajab kalakotid kaela, võtab ulu alt õnge
ritva — ja nüüd minema. Ja nad lähevad — vanamees ees,
eit järel.
.
j
,
.
Jõe ääres on vanamehel esimene too vikatid teravaks
ihuda
eidel enne, enesel pärast. Vahib ta seal niikaua
kui vahib, aga teravaks teeb ta nad nagu habemenoad.
Seda teab ka Mats ise, et ta oskab vikatit imehästi teri
tada, ja sellepärast ei ole ta selle üle kiitmises kitsi.
,,Nüüd laseme, mis kohinal", ütleb Mats, kui ta tuleb
oma vikatiga jõe äärest.
„Jah, eks ta ole, tänavu on ilus rohi, saab lehmale
head heina, kui aga jumal peaks kuiva andma. Aga mõni
kord’ kuivaga niida, mine loogu võtma, kohe vihm käes,
nagu kiusu ajab. Neh, eks perel olnud mineval aastal. Ja
missugune hein oli: söö voi ise, selge kuld kohe, aga läks
mustaks nagu sõnnik. Ehk magus hais
kõik kadunud . . .
Vihm, kui sa teda ootad, siis ta ei tule, aga kui teda pole
tarvis, siis on teda ühtepuhku. Kartulid on vist tänavu sügi
sel küll nagu pöidlaotsad, vihma ei ole sugugi tulnd.
Meil on teised pealegi veel seal üleval^ kärka otsas —
noh, kes siis meile seda kõige paremat põllulappi jinnab
sai ikka rammu küll alla pandud, aga mis see kõik aitab,
kui jumal vihma ei anna! Perel on all ääres pealsed palju
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suuremad kui üleval, seal on maa märjem: soo ligemal.
Mineval aastal olid meil küll ilusad kartulid, aga siis jälle
kündsid pere sead kõik üles. Mine hullusid tea, kust nad
sinna said — läbi aedade ja kraavide; aga neid ju ükski asi
ei pea, kui nad on ameti ära õppinud. Jääb ta kauaks metsa,
saab viimaks metsloomaks ka. Eks pere lontkõrvadega kirju
emas toonud põrsad metsa; näe, mis tegu oli, enne kui teise
koju said! Päris pöörane, jookseb kohe kallale, ei karda sind
ennastki, koerast pole rääkidagi...“
Eit vaterdab väsimata ja ei tee sest väljagi, et vana
mees ta juttu tähele ei pane. Rääkides kõõbib ta vikatiga
viimase kui mättavahe hoolega puhtaks, lööb viimase kui
rohulible maha, näpsab ka peeni vaevakaski hulka, siiskir
ettevaatlikult, kartes, et vikatile hambad sisse murrab. Va
namees nosib mööda põõsavahesid, aeg-ajalt piibunossi
toppides ja tuld peale raiudes. Ka lõunat süües räägib
vanamees vähe.
„Noh, eks sa viska nüüd natuke lõunaunele, ma kohu
tan selle ajaga vikatid", räägib vanamees peale lõunat eidele.
Eit heidabki mättale põõsa varju, ja vanamees sammub
jällegi jõekaldale vanale tuntud kohale. Seda kohta tunneb
Mats juba mitu aastat. Juba ammugi on ta siin vikateid
ihunud. Ta ei armasta teisi kohti. Vaevalt on Mats eide
vikati teravaks saanud ja ta targa silmaga üle vaadanud, kui
eit juba jõe poole tippab.
„Küll oli aga sul uni! Sa ei saanud vist aega silmi kinni
lastagi", sõnab Mats.
„Oh, ma magasin päris pika uinaku kohe, nägin undki",
vastab eit ja haigutab. Ta võtab vikati ja läheb niidermaa
poole. Natukese aja pärast astub vanamees talle järele ja
töö jätkub endist viisi. Ei kuuldu muud kui vikatite vihinat,
vahel harva ka luiskamist, ligidalt männirabast mõne väikese
linnu nagu väsinud, poolhaledat laulmist; jões pika rohu
sees prääksub vahel harva part või lobistab haug — ja see
on kõik. Päike paistab palavasti ja paneb töölistel näod
nõretama ning särgid selja pealt mustama.
Ohtu eel, umbes kella viie-kuue ajal ütleb vanamees
seisma jäädes:
„Eit, eit ae, ma lähen nüüd õngitsema, kas jääd üksi
niitma või lähed koju toimetama?"
,,Mine aga peale, katsu ehk saad leivakõrvast. Ei ma
lähe ühtigi niipea koju, ma niidan ikka veel; pea’s ma selle
toimetuse ära teen. Perenaine lubas lõunaajal põrsale söögi
ette anda, sellel pole ka häda, söögu seegi eest ära. On
üks ritsikas teine, ei taha süüa, viriseb aga peale, ei tea,
mis hulluga teha! Kõht aga kisub teisel üles; eks ole,
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nagu pere Liine ütles, vist eliting kõhus..."Ja eit räägib
veel palju. Vanamees kohmitseb juba kalanõude kallal ja
läheb peagi jõe poole. Aga vaadake nüüd Matsi selja
tagant, te ei tunne teda tõesti mitte ära, nii kärmesti astub
ta. Tal on suur tahtmine õngitseda. Pühapäevsed päevad
istub ta jõe ääres. Kui hoolega vahib ta õngekorgi peale,
millal see põhja läheb! Ta ei saa aega piipugi suitsema
panna.
Koduteel vahib vanamees targa näoga päeva loojaminekut ja otsustab, kas homme on ilus või halb ilm. Täieli
seks järeleuurimiseks jääb ta paar korda teel seismagi ja
siltmitseb õhtutaevast. Jõuab ta koju, siis on eit kohe koti
kallal vaatamas: kuidas vanamehe õnn on olnud.
,,Mul on ikka hea õnn", lausub vanamees naeratades ja
tõmbab kotist havi välja, kellel alles und kõris.
„Ohoo peletis", räägib eit. „Homme tarvis vara poodi
minna; antakse ju kuus kopikat teise naelast, saab hulga
kohe
„Ega mul see üksi ole, me endi jaoks on väikesi ikka
ka", räägib vanamees rõõmsa näoga edasi ja laob kõik
kalad murule hunnikusse.
Aga juba on kassil hais ninas ja ta tuleb väravapulkade
vahelt tasahilju õue.
„Kõ-õtt!" hüüab eit heal meelel. „On temal, rojul, ka
nina; juba siin! Mis sa kräunud, kas hiiri ja lindusid veel
vähe oled saanud, linnupesadki kratid ära ? Täna nägin
soo ääres, suled ja pesatükid olid maas. Mine nüüd, küll
sa saad pärast oma jao."
,,Noh, tema nüüd ei tunne! Ei sa teda peta! .Ma tõin
talle’paar unnaneelu", räägib vanamees, otsib kotist mõne
särje välja ja viskab kassile.
„Sa hari kalad ää, saaks õhtul värsket", räägib vana
mees eidele.
„Nojah, ega muidu, aga enne tahab lehm lüpsa", vas
tab see ja läheb kiiresti lauda poole. Sealt tagasi tuinud,
teeb ta kalad puhtaks, paneb nad panni peale piima sisse,
ja silmapilk on oodatud maiusroog valmis. Hea meelega istu
vad eit ja taat laua äärde, kastavad leivatükki kalaleeme
sisse ja maitsevad kala ennast ka.
Jällegi on vanamees vaikseks jäänud, üksnes eit räägib
tasahilju. Ta juttu ei sega keegi, kõik kuulavad vagusalt
pealt. Kilk kriiksub ahju vahel, nagu ei hakkaks poogen
enam hästi keelte peale.
Varsti on tuli kustunud, ja eit ja taat puhkavad põhukotil, pehmed kasukad pea all, kuni neid äratab taeva ser
val mänglevalt helendav koit. Nõnda läheb päev päeva
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järele, nõnda on juba ligi kolm aastakümmet ajamerre vee
renud, tasakesi veerenud.
*
*

„Eit, ma jätan su vist varsti üksipäini» ilma viletsuse
kätte“, sõnab Mats ja kohendab ennast asemel. Tänini
olime nagu suure jumala selja taga, aga mis sa üksinda peale
hakkad? Kes sul veel vikatit ihub, luuale vart taha paneb
või põrsale aeda teeb ?... Lähevad sul pastladki jalas katki,
kes lapib nad sul kinni? . .. Läheb sul ämbri või kapa vits
pealt ära, pole sul kedagi, kes uue peale lööks!"
Mats on haige, ta on raskesti haige. Eit loodab veel
ta paranemist, tal enesel pole mingit lootust.
,,Noh, eks saad terveks, kevadel lume lagunemise ajal
oled sa ennegi raskesti haige olnud. Aga küll jumal aitab,
ega ta ometi mind vana kõbukest üksi ilma jäta!"
„Tee, mis sa tahad, mind pole enam kauaks", sõnab
Mats, nagu külma rahuga oiates.
„Aga kui ma õige homme tohtri juurde läheksin, took
sin sulle rohtu? Nüüd saab ehk veel otsekohe üle soo, ega
tee veel nii väga otsas pole, ja mis see kümmekond versta
mul käia on? Kas tahad, ma lähen homme?" küsib eit.
,,Ah, tühja, ei tea, mis see tohter aitab. Ega temagi
jumal ole, et ta mind uuesti nooreks võib teha. Surevad teised
niisama nagu meiegi... Mis muld, on muld; on aeg ümber,
langeb kokku. Poeg oli meil noor, suri ka ära, mina, vana
känd, tahan siis kõvem olla! ... Eks tema, noor inimene,
oleks võinud elada, sinu eest hoolitseda . .."
Niipea kui vanamees poega meelde tuletab, lähevad
eide silmad kohe niiskeks. Poeg seisab tal vanamehe meeldetuletusetagi alati silme ees, aga ta saab kohe härdaks, kui
näeb, et ka vanamees teda pole unustanud, kuigi ta temast
kunagi ei räägi.
„Nojah, eks mul tule nüüd meelde, et ma endi Jürit
mineval suvel unes nägin. Tuli teine minu juurde ja rää
gib: „Ema, kas sul ei ole mulle midagi soolast anda, mu
süda n’a vesine! Mina annan talle tüki soolatud poolteise
aastast liha, neh, sina see siis olidki? Ja ütlevad, et une
näod ei tähenda ette .. . Jah, või minagi ilmasambaks jään,
eks ma tule sulle varsti järele, mis minagi siin üksi teen?
Oleme kahekesi rännanud, läheme kahekesi ka ära . .. Kes
mulle veel suvel heinu kokku kannab või kuhja teeb! Enne
polnud muud, kui riisusin, sina tõmbasid vitsad peale — ja
korras . .. Noh, kalanõud ja püss jäävad sul maha, kellele
sa need lubad, vennapojale või? Kambris ripuvad sul tedrekujud; kes neid veel tarvitab, kui sind pole! Kõik seisa
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vad muidu, paljalt minule vaadata ja mälestuseks. Jah, eks
nemadki kodune ära, kauaks neidki on, kauaks kedagi on!
Mäletan alles nii selgesti, kui veel noored olime ja siia sauna
asusime. Jumal õnnistagu pererahvast, kes meid on lask
nud vagusalt elada. Pole meil iialgi sõnavahetust olnud.
Või kas pole me hästi läbi saanud? Oleme meie iial teine
teisele halba ütelnud? Punik oli meil esimene lehm siin
saunas; tema päevad on ammugi juba möödas. Ka Päitsu
ja Tõmmiku aeg on ümber. Pererahvaski on vanaks jää
nud. Vaatasin peremeest ükspäev, habe teisel nõnda halle
karvu täis! Noh, August on juba kakskümmend neli aastat
mees vana, Liisa oma üheksateistkümmend — juba täied ini
mesed. Vanad andku aga koht ära noorematele ja pugegu
künka alla . . . Mis minulgi on; eks ma sauna pärast võiks
ikka elada, aga jumal teab, kust ma kütti saan, kaua sellest
sinu tehtud haopinust jätkub... Või ma üksinda enam
lehma ja lammast jõuan pidada! Supp jääb siis valgusta
mata; aga ega mind perenaine unusta, eks ta ikka mulle
vahel kausiga saada ...“ Ja kui ta südame põhjast oli õha
nud, istus ta neljajalgsele järile. Kaks jämedat pisarat vee
resid pikkamisi mööda kollaseid, aukuvajunud palgeid maha.
Mõlemad vaikisid natukeseks. Eit vahtis haledal pilgul
kord põrandale, kord vanamehe peale. Kass käis mööda
tuba; viimaks tuli ta eide juurde, vaatas üles ja küsiv „kurrnäu“ kostis ta suust, mispeale ta hüppas eidele sülle.
,,Kurrnäuta aga pealegi, varsti oleme kahekesi, pole kol
mandat enam kuski!“ rääkis eit.
,,Mis seal nii väga kurta: minejad oleme kõik, üks hil
jem, teine varem", hakkas Mats rääkima. ,,Ehk kellel meid,
vanu, tarvis on, paljalt tüliks oleme noortele, katsu, et eest
ära saad! Muust pole mul kahju, üksnes sinust, eit. Ma
muretsen üksnes sellepärast, kuidas sina üksinda elad."
„Eks me jäta seda jumala hooleks, kes kõigi eest muret
seb, eks ta muretse ka minu, viletsakese eest. Kes teab,
kuniks minulgi elu: ütlesin esiti juba; küllap tulen varsti
sulle järele. Lasen surnuaial platsi sinu kõrvale jätta, eks me
seal jälle kahekesi kokku saa.“
Ja nad saidki varsti kokku. Kolme päeva pärast suri
Mats. Eit uitis üksinda varjukujuna sauna ümber kuni mar
dipäevani, siis läks ta oma kallile vanamehele järele, kellele
ta vist tervel eluajal polnud kordagi „armas“ ega „kallis“
öelnud.
Nende aset täitis varsti uus saunamees noore naisega,
kellel oli pisike kähara peaga poeg. Vanakesed olid peagi
ununud. Aga nad olid siiski kord elanud ja nooredki olnud.
8
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Ka neil oli kord noor pojuke, kes nii imerõõmsasti mängis
ja heledasti naerda lagistas.
Aga uuel saunamehel polnud osa Matsi õnnest, ei põr
mugi, sest õnn oli Mäetaguse saunas ühes Matsiga surnud.
Õnn oli surnud ühes ,,kuntsiga", mille oli Mats ühes viinud
hauda. Seepärast pole uuel saunamehel lootsikut, püssi ega
kalanõusid. Kord muretses ta enesele õnge ja käis ta’ga jõe
ääres vehkimas, aga tühjalt tuli ta koju, sest õng seisis
jões, nagu oleks ta kaevu lastud. Ainult heinu kannab ta
sügiseti nagu Matski raba äärest seljas, kotil vitsaväät
ümber, kannab nagu Matski küürus seljal ja astub lõõtsu
tades mööda Matsi tallatud rada.

Poiss ja liblikas.
A. H. Tammsaare.
Põhjatuulte eest metsaga varjatud aastal kasvas ilusal
kevadel palju lilli. Aga asjata ootasid nad noppijat ja nii
mõnigi oli oma õilmed enne oodatava tulemist poetanud.
Sumises küll mesilane, aga see ei noppinud, lendles liblikas,
aga see ei murdnud.
Ja juba hakkasid lilled lootust kaotama ning nurisedes
pöördusid nad jumala poole. Ja jumal saatis nende juurde
poisi, kes lilli armastas ja neid heal meelel noppis.
Ja kui poiss astus aasale, tuli lilledesse suur rõõm ja
nad hüüdsid nagu ühest suust:
,,Nopi mind! Nopi mind!"
Ja nende magus lõhn täitis õhku.
Joovastuses lähenes poiss esimesele lillele. Ja juba
sirutas ta käe, et seda murda, kui liblikas lendu tõusis:
tükk siidi, teine sametit, ja siis nagu kalliskivi-sädemed,
lumehelbe petlik helk — niisugune oli liblikas, kui ta tiibu
lehvitas.
Ja ainult pisut lendas ta edasi, jällegi laskudes lillele,
kus ta oma tiivad päikese paistel laiali ajas.
,,Lase, ma võtan su kinni," ütles talle poiss, unustades
lilled.
,,Püüa," vastas liblikas.
,,Ega ma haiget tee, vaatan ja lasen jällegi lahti."
„Püüa.“
,,Ma ei puutugi, ainult vaatan lähedalt," rääkis poiss
härdalt.
„Võta kinni, siis võid kõik."
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Ja poiss hakkas püüdma.
Esiti hiilis ta salaja liblikale lähemale; aga vaevalt sai
ta mõne sammu astunud, kui liblikas liugles juba teisele
lillele ja nagu narrides lehvitas oma ilusaid tiibu.
Poiss sai kärsituks.
Algas jooksmine, püsimatu tagaajamine: samm siia,
teine sinna, hüpe paremale, teine pahemale poole, üle mätaste
ja väikeste põõsaste, põiklejale liblikale ikka järele, kes
virvendas kord lõunasse, sestsamast põhja, kord madalasse
lillede sekka, siis üles päikese poole. Ikka edasi tormasid
poiss ja liblikas; üks oma painduvad, väledail jalgel, teine —
tiibadel, siidina, sametina, kalliskividena säravad. Ei väsinud
põgeneja ega jätnud tagaajaja.
Viimaks tõusis liblikas kõrgele ja lendas üle metsa, mis
varjas aasa põhjatuulte eest.
Alles nüüd jäi poiss hingeldades seisatama ja vahtis
äreval pilgul, palavikupuna palgel, liblikale järele, nagu loo
daks ta tema tagasitulekut.
Aga kui poiss nõnda seisis ja üksisilmi metsa taha
vahtis, lehvitas tuuleõhk talle joovastavat lõhna ninasse —
ja meelde tulid ununud lilled, mis ootasid noppijat. Lõh
nast heldununa, ärritatuna pöördus poiss ja oli valmis
lähema õie poole kummarduma, aga jahmudes jäi ta paigale
ja ta palgelt kustus leegitsev jume: liblikat püüdes oli ta
kõik lilled ära tallanud.
Nukralt istus poiss maha ja hakkas kibedasti nutma:
ta armastas ju lilli nii väga ja oleks neid heal meelel
noppinud.

Kandlemängija.
A. H. Tammsaare.

Ta oli vana ja hall, aga tema rinnas loitis noorustuli
ja tema hinges asusid unistused ja vaimustus.
Terve elu oli ta pühendanud ilule ja toonud temale
ohvriks oma varanduse ja au.
Ta keha oli kannatanud nälga ja janu, aga ta ei unus
tanud siiski oma hingeihasid.
Ta rändas läbi kogu maailma ja otsis üles kõige kuul
samad meistrid, et juua nende kunsti iluallikal.
Kunst sai talle jumalaks ja ilus otsis ta elulunastust..
Kunst oli kannatus ja ilu — elumõtte ilmutus. Kunst
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tundus patustpöörmisena, ja kui ta igatses lapsepõlve süü
tuse järele, siis tõttas ta ilu juurde.
Siis kutsus teda Looja ja ütles:
„Um on vanaks saanud, aga ainult lastes on midagi
loota; ilm on tuimaks läinud, aga ainult kannatus annab
vilja; ilm nõuab jällegi lunastust, aga mul on ainult üks
poeg. Seepärast mine sina inimeste sekka ja kuuluta uut
armuõpetust, nagu ma seda olen pannud sulle kandlekeeltesse. Ja vaata, mina olen sinuga ilma otsani."
Ja kandlemängija võttis Looja häält kuulda ja läks välja
inimeste juurde.
Ta käis mööda suuri teid ja nägi suuri linnu, suurt
rikkust ja pillavat toredust. Aga kui ta hakkas mängima,
vaatasid inimesed tema halli habet ja tema kortsus palgeid,
ja nii mõnegi härdameelse silmis paistis kaastundmus ja
halatsemine. Ja nad pistsid käed taskusse, võtsid rahatükid
välja ja heitsid need kandlemängija jalge ette.
Ja igal pool linnades ja rahvarikkais paigus, kus ta
kannelt lõi, kogunesid uudishimulikud ta ümber, imestasid
ta sõrmede väledust ja andsid talle sandikopikaid.
Ja nad panid väga pahaks, kui nägid, et kandlemän
gija jätab nende annid tolmu. Ja nad naersid, mõnitasid ja
sõimasid teda.
Nukral meelel tõttas kandlemängija linnast linna, pai
gast paika, aga igal pool võeti teda vastu sandina, kerjusena.
Ja juba hakkas ta ihuliikmeisse kinni väsimus, kui ta
nägi rändajat teekaldal puhkamas. Ja ta astus tema juurde
ning mängis tema ees.
Aga kui ta sai mänginud, tegi rändaja oma suu lahti
ja ütles:
„Ma olen rõõmus, et sa mängisid mulle kannelt, aga
veel rõõmsam, et mul pole midagi sulle tasuks pakkuda;
sest kui mu päralt oleksid ka kõik maailma kuningriigid
ja nende au ja nende varandused, siiski tunneksin sinu ees
häbi. Olin kurb, ja sina rõõmustasid mind; mul oli kõht tühi,
ja ma unustasin nälja; mul kuivas kurk, aga nüüd oleks
janu nagu kadunud. Kandlemängija, tule minuga!"
Ja kandlemängija läks rändajaga.
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Ööbik ja lilled.
A. H. Tammsaare.
Ilusal kevadel laulis koplis ööbik. Samal kevadel hak
kasid seal ka lilled õitsema.
Ja kui ööbik nägi neid ilusaid lilli, mõtles ta:
„Nad õitsevad ainult sellepärast nõnda ilusasti, et mina
laulan."
Ja ööbik laulis veel ilusamini.
Aga lilled, kes kuulsid ööbiku laulu, mõtlesid:
• ,,Ta laulab ju ainult sellepärast nõnda ilusasti, et meie
õitseme."
Ja nad õitsesid veel ilusamini.

Asuja.
Fr. Tuglas.
Enne oli siin ainult põline mets kohisenud, mille süda
messe harva puutus elava inimese jalg. Kümnete verstade
kaupa venis metsik laas pimedate padrikute ja samblasoodega, kuhu suuremad loomadki ligi ei pääsenud. Pikajalgsed
kured elasid siin, üksikuil soosaartel ehitasid nad pesi, keva
dest sügiseni püüdsid nad madalas vees sulistades konni.
Suurel arvul ilmusid siia nepid, koovitajad, metshaned ja
-pardid, et sügisel jälle pikas reas halli taeva all lõuna poole
lennata. Paksus kuusepadrikus oli hundipaari pesa. Eemal
soodest ja järvedest, lüngi langenud männi mehiste juurte
all elas laisk mesikäpp vanaduspäevi.
Omanik ei tuletanud oma metsi palju meeldegi. Kord oli
mõisavalitseja talle öelnud:
,,Tarvis oleks seda metsa vähendama hakata. Saaks
puid, saaks põllumaad."
Vana mõisnik oli visanud käega:
„Ei maksa. Ei tasu vaeva ega kulu. Las lapsed teevad."
Ja vanaviisi kohises mets suve õhtul ning mühises sügise
tormisel ööl. Iga päev tõi selles ääretus laanes suuri muuda
tusi: tuhanded ja sajad tuhanded taimed ning loomad sigi
nesid, sündisid, võrsusid ja kasvasid, tundsid nooruse kirgi
kuumadel kevadeöödel lauldes ning õitsedes, kuni jälle oma
meheea üle elasid, vananesid, kodunesid, langesid ning surid.
Kuid nende kaduvate asemele asusid kohe tuhanded ja sajad
tuhanded uued, ja nii mõnedki aastakümned ning sajandid
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ei olnud siin muudatust tunda. Igal kevadel kattis metsa
alust noor rohi ja puud läksid lehte, sügisel kandis tuul
need jälle ära, ja uuesti ulus talvine tuul metsas, kandes
männi- ja kuuseokkaid ühest laane otsast teise. Ükski uus
ja võõras hääl ei pannud siin õhku värisema. Vaikus kuulas
vaikust, vaikus ajas vaikusega juttu, kuid vaikus ei sünni
tanud häält, vaid ainult vaikust.
Jaak oli juba enam kui nelikümmend aastat vana. Juba
kakskümmend viis aastat oli ta orjanud mõisa. Ta käed olid
krobelised ja otsaesine kortsus. Kadunud oli puna ta põs
kedelt ja rõõmus meel ta silmist. Kinnine oli ta süda ja
kasin ta kõne.
Aga mida vähem ta rääkis, seda visamini haudus ta oma
mõtteid. Tal ei olnud neid palju, kuid need olid tema omad.
Kui ta oli võõral väljal rasket tööd tehes väsinud ja istus
silmapilguks põllupeenrale, kohe valdasid need mõtted teda
— mõtted omast nurmest. Hommikul ao-ajal ning õhtul eha
eel norutavate mõisa härgade järel tammudes mõtles ta selle
nurme peale. Ja õhtuti, kui ta heitis sängi ja tõmbas vaiba
üle pea, siis ta unistas oma kodust.
Ta nägi, kuis ta raendikul kände kaalus ja sõõrdu põle
tas, kuis karuäke üle kändude ja kivide käis, kuis idane
vad seemned kütismaasse langesid ja kasvama hakkasid,
kuis siis viljas vikat vihises ja sirp sihises, kuis koodid kopsi
sid ja puhtad, rasked terad läbi sarja rehealuse põrandale
varisesid. Ning ta suikus, silmade ees väike kollane maja
värisevate haabade vahel lagendiku serval.
Kuid ta polnud ainult unistajaks sündinud. Juba lap
sena teadis ta, et uni ei anna uuta kuube, magamine maani
särki. Aastate jooksul oli ta kopika kopika peale ja rubla
rubla kõrvale pannud, ja kui ta oli neljakümneaastane, siis
oli tal kirstu põhjas vanas villases sukas kakssada haljast
hõberubla. Salaja iga võõra silma eest luges ta neid häma
ras toanurgas ja kuulas, kuidas hõbetükid langedes helise
sid ja kõlisesid. See pani ta südame kiiremini tuksuma, ja
talle tundus, nagu oleks seda raha olnud lõpmata palju, —
nagu jões, mis jookseb hõbedat.
Jaak palus ja sai enesele tüki maad metsasöödil. Kuid
selle lapi eest pidi ta veel paar aastat mõisa palgata teenima.
,,Noh, saame näha, kuidas sa seal metsas hakkad elama“,
oli mõisavalitseja lausunud. ,,Mõisatöö teed sa küll ära, aga
kas sul on julgust metsas elu alustada, seda ma ei usu.“
„Eks ma katsu, eks ma katsu“, oli Jaak pomisenud.
„Ei ma tööd karda. Küll murran, kui on koht!“
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Ja vaikselt teenis ta need lunastusaastad.
Tihti nägid teised töölised, kuidas Jaak laupäeva-õhtuti
pärast pikka päevatööd metsa poole hiilis. Väsimust mär
kamata läks ta mitme versta kaugusel olevale lagendikule,
laskis seljaga noore haava tüve vastu või heitis maha
murule, pööras palge taeva poole ja hakkas mõtlema uue,
kollastest palkidest maja peale. Ja kui ta pärast keskööd või
hommikust koitu tuli koju
tagasi, siis pomises ta en
daga rääkida, ja teised nä
gid ta palge olevat otsekui
seletatud.
Kärsitult ootas ta aega,
mil saaks lahti mõisa tööst
ja võiks oma terava kir
vega asuda padrikusse.
Ja aeg tuli. Jaak pal
kas külast vanamehe, vis
kas leivakoti leiva ja silku
dega õlale, heitis teisele
õlale kirve ning kadus nä
dalateks metsa.
Varasel kevadepäeval,
kui veel lumehanged valendasid metsa all ja nõgusid
täitis lobjak ning jäätis,
ärkas isahunt ehmudes
hommiku-unest. Lömitades
hiilis ta padrikust lagedale,
et selgemini kuulda neid
Fr' Fll&asimelikke hääli, mis kostsid
eemalt. Ettevaatlikult astus ta läbi võsa ja lähenes väikesele
lagendikule. Ehmunult jäi ta seisma, pistis pea kadakapõõ
sast välja ja nägi imestudes, kuis kaks uut elukat, kelle
suguseid polnud varemalt metsas nähtud, tagusid põlise
männi tüve pihta, nii et laastud lendasid. Korraga kõikus
mänd hundi silmade ees, taarus, vaarus, tudisedes pealaest
jalatallani ja vajus siis hirmsa kärina ning raginaga läbi
puhkeva haavasalu külmunud maa peale. Hunt punus nagu
kiil metsa, taha vaatamata.
Aga kirve hoobid kestsid edasi. Loomad tulid uudis
himulikult lagendiku servale, küünitasid pead põõsastest
välja ja imestusid selle üle, mis sündis lagendikul. Siis pistsid
nad ninad ja nokad kokku ning hakkasid asja arutama. See
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oli midagi imelikku. Keegi ei olnud ennem midagi sarnast
näinud. See ei kuulutanud head. See kuulutas halba endis
tele metsa elanikkudele.
Kuid lugu jätkus. Jälle langes uus mänd, veel suurem,
veel tugevam. Kurg tõusis kisendades lendu. Karu pööris
pesas pahaselt teise külje.

Olid viimsed kevadepäevad. Punane laupäeva-päike oli
juba ammu metsa taha langenud. Õhtu videvikus seisis
lagendiku serval väike kollane kooritud palkidest maja. Läbi
aknaaugu, kus ei olnud veel raame, vaatas Jaak pimenevale
lagendikule. Ühel pool sinetas õhtu udus kadarik, teisel pool
aga mustus kõrge metsasein. Jaak mõtles.
Ta nägi noort odraorast lagendikul lainetavat. Ta nägi
naist väikese rinnalapsega uksepakul istuvat. Aga pisike
valge peaga poisike mängis juba vihmast ja päikesest hal
liks läinud seina ääres. „See on minu pere“, mõtles Jaak,
ja ta süda läks nii imelikult soojaks.
Ta astus õue ja ligines aeglaste sammudega oma põl
lule, kus kasvas paar vagu kartuleid ja natuke otri ning
kaeru. Niipalju oli ta mahti saanud maja ehitamise kõrval
põldu harida. Jaan käis mõttes ringi ümber põllu, vaatas oma
esimest vilja ja astus siis kodu poole.
Maja lähedal seisatas ta, tõstis pea üles ja vaatles kaua
uut maja. Kõrgel maja kohal seisis kuusepuust rist, aga
selle harul kõikus reburaigastest ja palukavartest pärg.
Seintel kohendasid paaripuud. Katust polnud veel.
Kaua seisis Jaak ja vaatles maja. Ta süda oli rõõmus
ja ta oli endaga rahul. Siis astus ta sisse ja heitis vana
mehe kõrvale laastudele maha. Ta kuulis, kuidas vanamees
norskas ja laastud mullast põrandal kahisesid.
Varsti magas mees kõvasti ja puhkas päeva väsimust.
Uue maja seina ääres istus aga hiline ööbik toominga
oksal ja laulis oma vanu ning igavesti uusi viise, nuttis ja
kaebas, hõiskas ning ilutses.
*
*
Kõrgele üle metsa heljus kütisesuits, kang murdis
kände, tuli põletas need tuhaks. Metsa raiuti ja laastud len
dasid. Ja nii kulus aeg.
Ühel vihmasel sügisepäeval tuli vana metsavaht Jaaku
vaatama. Nad istusid mõlemad küdeva ahju ees, tõmbasid
hargiga tuha alt küpsenud kartuleid välja, puhusid nende
peale ja sõid. Väljas läks pimedaks ja vihma tuli veel
valjumalt.
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„No oled sina aga tööd teinud!“ kiitis metsavaht.
„Eks ikka ole“, lükkas Jaak tagant, vaadates oma krobelisi käsi.
„Nüüd on sul maja ja maa, — mis muud kui aga pere
naine majja
Jaak ainult nohises vastuseks.
,,Jaak künnab kesapõldu, perenaine jookseb lauda ja
aida vahet ning pojad ajavad karjapasunat, — mis Jaagul
siis viga'“
Ja metsavaht, see vana ümberluusija, üksik ja kodutu
kui susi, naeris täiest kurgust.
Ent Jaak ei naernud.
Kui talvel tuul metsas ulus ja keegi otsekui kõndis pöö
ningu lael, siis oli tal õudne olla. Ta mõtles kõigi nende
tööde peale, mis tal oli teha, käändus ühelt küljelt teisele,
kuid ei saanud rahu. Kellele ta teeb oma töö, mõtles ta.
Kevad-talvel käis ta taludes päeviti linatöös ja kevadel
mõisas. Kui ta tuli õhtuti läbi metsa, tundis ta sulava maa
lõhna. Ta murdis kaseoksa ja katsus sõrmedega, kuidas
vaik kleepis.
Ta nõu muutus ikka kindlamaks. Ja kui ta veel ootas,
siis ainult sellepärast, et ta oli harjunud ootama. Elu
on liiga tõsine asi, et kergemeelselt rutata. Ja Jaak ei
olnud enam noor.
*

*

Maja seinad olid veel valged, kuid esimese helgi oli
päike ning vihm võtnud. Uksed ja aknad olid kaseokstega
ehitud. Kõrgel õlgkatuse kohal lehvis pidulipp, lipust all
pool kõikus aga värske pärg. Läbi lahtise akna kostis ini
meste kõne kõmin metsa nagu mesilaste sumin tarust.
Jaak pidas pulmi. Need olid väikesed pulmad. Mõrsja
sugulased ja Jaagu tuttavad istusid süldikausside ümber.
Vana metsavaht istus laua otsas ja ta kõnedel ei olnud otsa
ega äärt. Kui ühe loo lõpetas, siis alustas kohe teise. Ja nii
kestis nalja kuni hilja õhtuni.
Aga pulmapäeva õhtul läks noorpaar üksi põldusid vaa
tama. Mõrsja oli tõsine ja vaikne. Ta ei olnud enam noor
ja ta oli vaene, kuid küll Jaak teadis, kelle ta võttis.
Nad tegid ringi ümber põllu ja peatusid siis metsa
ääres, kust neile nii vili kui ka maja kätte paistsid. Nad
vaatasid kõike seda mõne silmapilgu vaikides ja hakkasid
siis oma tuleviku plaanidest kõnelema.
Palju oli neil tööd teha! See oli ainult algus, mis siin
oli näha. Hooneid pidid nad ehitama ja maad harima,
karja muretsema ja majapidamist korraldama. Praegu oli
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neid veel kaks, kuid kes teab, kui kauaks. Kõige peale pidid
nad mõtlema. Tööd tahtsid nad teha ja korralikud inime
sed olla, sest nii kuis inimese elu, on ka ta palk.
Nende kummagi üle võttis maad suur kohusetunne.
Nad andsid oma südametes suuri lubadusi. Ja nende näod
olid peaaegu kurvad, kui nad seal niiviisi seisid.

Mu esimesed „triibulised
Ed. Wilde.
Olin seitse aastat vana,
kui mulle osaks sai esimene
suur au, mis märksa tõstis
mu iseteadvust. Parun ja
paruniproua olid pika aru
pidamise ja sisemise võit
luse järele jõudnud otsusele,
valida mind oma ainsa poja
kese mänguseltsiliseks —
mind, aidamehe Eedit, kõigi
teiste mõisalaste seast! Toa
tüdruk kutsus ühel päeval
ema „üles“ — nõnda nime
tati härrastemaja — ja kui
ema tuli jälle „alla“ — nõnda
nimetati meil teenijate maja
—, tõi ta mu toa tagant vihmaloigust välja ning ütles
mulle ärevusest väriseval
häälel:
„Poiss, tule, ma pesen
su puhtaks; sa pead minema
noorhärraga mängima, —
Ed. Wilde.
noorhärraga, kas kuuled!“
Põhimõtteliselt polnud
mul jumala vee vastu midagi, kui see niisutas mu alumisi
kehaliikmeid ja ulatus kas või kaenla alla; aga lasta märjaks
teha nägu ja kaela — eriti kaela, — pealegi kui seejuures
tarvitati seepi, mis läks mulle iga kord silma, see oli mu
surm, selle vastu tõrkusid kõik mu tundmused. Ema ja minu
vahel algas siis — nagu igal hommikul — meeleheitlik võit
lus, mis lõppes paraku tugevama võiduga, ja mitte mina poi-
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nud see tugevam. Varsti olin otseti pesuvaagnas, suud-silmad
seebivahtu täis, ja ema nühkis ning küüris, nagu oleks tal
minu asemel käte vahel piimapütt või koorekirn. Minu ulgu
vat protesti ei pandud mikski, — hoopis selle vastu, mulle
käis paar lahmakat mööda selleks loodud tallermaad, nii et
tolm aga lendas . . .
Nüüd järgnes suurepärane peasugemine isa tehtud pigiharjaga. Et mu juuksed olid — nagu ikka — väga vanunud, siis oli valu suur ja ulgumine paisus möirgamiseks.
Veidi lepitavat tasu pakkus mulle see, et ema mulle lõppeks
kõige paremad pühapäeva-hilbud selga tõmbas.
Vaheajal ilmus isa, ja ma sain nüüd vanemate jutust
kuulda, mispärast parun ja paruniproua pika arupidamise ja
sisemise võitluse järele olid valinud just minu, aidamehe
Eedi, mõisalaste seast oma ainsa pojakese mänguseltsiliseks.
Ma meeldivat prouale kõige pealt puhtuse poolest. Kuna
aedniku ja kutsari ning sihvermeistri laste näod ja käed ole
vat alati kriimud — opmanil ei olnud lapsi —, olevat minukesel põsed ja sõrakesed alati nii ilusad puhtad. (Jaa, kui
paruniproua oleks teadnud, kuidas ma kartsin pesemist, ja
et ma ainult sellepärast püüdsin näo ja käed puhtad hoida ’)
Teiseks ei olevat mu nina, nagu teistel lastel, iialgi — noh,
kuidas tuleks öelda kirjakeeles? mu ema tarvitas paraku
lihtsat viru maakeelt — mu ninaalune ei tuletavat rasvaküünlaid meelde . .. (Nagu näha, polnud paruniproua lähe
malt silmitsenud mu mõlemaid käiseid!) Lõppeks ei olevat
ma nii ,,narr" kui teised lapsed, — ma mängivat enamasti
üksinda, ja see tähendavat — kuidas ta nüüd öelnud? —
see tähendavat saksa vaimu, või suurtsugu vaimu, või
pagan teab mis vaimu. Mulle oli see vaim hoopis tundmata,
ja ma aimasin, et paruniproua eksib ses asjas raskesti, mis
aimdus ka varsti täide läks.
Isa oli muidugi uhkuse pärast oma ,,suurtsugu vaimuga"
poja üle sama liigutatud nagu emagi, ja nüüd hakkasid
mõlemad mulle võidu kaasa andma tulusaid õpetusi, kuidas
mul tuleks noorhärraga ümber käia. Terve kombeõpetusekatekismus topiti mulle pähe, aga ma tahan õiglaselt tun
nistada, et see läks mul enamasti ühest kõrvast sisse ja
teiselt välja. Ainult niipalju on mul praegu veel meeles,
et ma pisikese paruni ette ilmudes pidavat mütsi peast
võtma, et ma teda ei võivat kutsuda mitte lihtsalt nimepidi
„ Villi", vaid „noorhärra", ja et ma pidavat täitma kõik tema
käsud, aga teda ei tohtivat käskida. Ma ei tohtivat temaga
riidu minna, teda lüüa ega tõugata. Üldse oli seda, mida
ma ei tohtinud, nii palju, et ma tõesti ei teadnud, mida ma
õieti pidin tohtima.
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„Aga kui tema mind lööb või tõukab?u küsisin emalt.
Ja kui ema nägi mu suuri silmi, ruttas ta juurde lisama:
„Siis kannata ära“, vastas ema, ,,tema on ju saks.“
,,Saksalapsed ei löö ega tõukagi, saksalapsed on pailapsed,
ja ole ka sina pai, siis saad proua käest, ilusaid asju!“
Ema viis mu nüüd kättpidi härrastemaja trepi ette, kus
mind paruni ja paruniproua juuresolekul seati noorhärraga
,,suu suud vastu
Oli ilus mustaverd poisike, umbes minu vanune, minult
aga pikem ja peenem. Hakkasime teineteist vastastikku sil
mitsema, tunnistama, uurima; meie silmad vajusid sügavasti
teineteisesse. Olin teda siiamaani näinud ainult eemalt, kau
gelt eemalt; nüüd seisis ta nii ligidal minu ees, et ta soe
hingeõhk puutus mu põske. Mul on veel selgesti meeles, mis
mõtted veeresid sel silmapilgul läbi mu peakese.
Poiss ise ei meeldinud mulle nii kui ta riided. Ma vaa
tasin tema ja siis enese peale ja tundsin nagu häbi,. Hak
kasin alt peale: tema jalad ja minu jalad! Temal päikese
käes läikivad kingad siretavate hõbepannaldega jalas; mul
ainult tökati ja searasvaga võitud vene saapakesed, mille
sääred nii kurvameelselt lossi vajunud. Temal peenike sinise
triibuline, kuldsete ankrutega ilustatud madruse-ülikond
seljas ja helevalge, hiilgav krae ümber kaela ja õlgade; mul
kodukootud potisinised poolvillased püksid ja roosa sitskuub,
kraeta ja ankruteta, üle särgi. Temal tuliuus, kahe siidlindiga
merimehe-müts peas, mille esiselt särasid suured kuldtähed;
mul Rakverest Kondivalu kaupmehelt ostetud ,,kahekümnekopikane“, mille lagunevast nokast pudenesid maha papi
tükid ja mille alguskarva ma isegi enam ei mäletanud.
Veel haledamale otsusele iseenese kohta jõudsin, kui
mu pilk langes noorhärra lugemata paljude mänguasjade
peale, mida oli trepiesine täis. Kui ilusad kollased ja
läikivad nad olid — kõik need vankrid, kärud, labidad,
kirved, saed, haamrid! Seal seisis koguni päris loomuliku
naha, laka ja sabaga mänguhobune punase sadulaga, kiikuval alusel — muudkui istu aga selga ja sõida! Mõtlesin
oma mänguasjade peale, ja jälle käis südamest hale vool
läbi. Minu terve vara oli ainult mu enese tehtud värvimata
puulabidas, aednikupoisi sepitsetud pisike vanker, millel
üksnes rattad, ja needki kodarateta, siis Karja-Jüri kingitud
pool-lõhkine pajuvile ning jälle mu enese valmistatud vpevirts heinputkest . . .
,,Eedi, tereta ometi noorhärrat ja tee ilus „kratsfuss“!“
äratas mind korraga paruniproua terav hääl mu mõtetest.
Et ma ei teadnud, mis on ,,kratsfuss“, siis jätsin ta
parem tegemata ning sirutasin ainult käe truusüdamlikult
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välja. Seejuures unustasin mütsi peast võtmata, ja et ma
aru ei saanud ema sosistatud meeldetuletamisest, siis pidin
seda häbi kannatama, et ema võttis mul mütsi peast, mille ta
mulle pähe pani alles proua armulisel loal. Noorhärrat ei
sunnitud ühtigi „kratsfussi“ tegema ega mütsi tõstma, oldi
üsna rahul, kui ta oma pisikese valge käekesega pooltõrjuvalt
puudutas minu pihku.
Mul on loomuomaduseks kohe avaldada oma silmapilklikke tundmusi. Seepärast pöördusin ema poole ning ütlesin:
,,Näe, kui ilusad riided ja asjad on noorhärral/' kusjuures
ma etteheitvalt rõhutasin sõna ,,noorhärra", mida ema väga
hästi mõistis.
„Nojah,“ vastas tema, samuti sosistades, ,,noorhärra on
ju saks."
„Miks meie siis saksad ei ole?"
,,Rumal laps, sellepärast, et oleme teenijad!"
Ma olin nüüd sama tark nagu ennegi, ja oleksin hea
meelega edasi pärinud, aga ema pani mulle käe suu peale,
pühkis põllenurgaga veel mu nina ja käskis mind noorhär
raga mängima hakata. Paruniproua poolt saime siis veel
põhjalikud määrused, kus me pidime mängima ja kui kau
gele tohtisime härrastemajast eemale minna; mõisa taga
olevale tiigile lähenemine keeldi meile meie suureks kurvas
tuseks kõvasti ära.
Esimene mängupäev möödus läbistikku kaunis õnne
likult. Et saksalapsed oleksid just pailapsed, et nad kedagi
ei löö ega tõuka, seda ma noorest parunist küll ei mär
ganud. Ta hakkas mulle juba esimesel poolel tunnil oma
labidaga liiva silma loopima, ajas mulle oma käru jalge
vahele, nii et ma kõhuli kukkusin, ja kiskus vahel ajavii
teks mu karvu. Ema käsku mööda ja „ilusate asjade" peale
mõeldes, mida mul paruniproualt oli oodata, neelasin valupisarad alla ja kannatasin kõik kätte maksmata ära. Tasuks
oma kannatamise eest sain õhtul proualt õhukese viilaka —
kollast saia.
Võite arvata, et tundsin enese olevat veidi petetud, mis
pärast siis noorhärra käsi järgmisel päeval ei käinud enam
nii hästi. Loopis ta mulle jälle liiva silma, siis loopisin talle
vastu; ajas ta mulle käru jalge vahele, siis kukutasin ta oma
labidaga ninali, kiskus ta minu karvu, siis rebisin teda kõr
vust, sest karvad olid tal kiskumiseks liiga lühikeseks püga
tud, kõrvad aga just parajad. Tema mehike tõstis iga kord
põrgukära, aga õnneks polnud saksu sel päeval kodu, nii et
ta ei võinud mu peale kaebama minna . . .
Kolmandal päeval sündis midagi, mis sama äkilise kui
traagilise lõpu tõi mu kuulsusele ja hiilgusele, olla noor
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härra mänguseltsiline. Noorhärrat piinas vastupanematu
himu minna tiigi äärde ja, nagu varsti selgus, ka tiigi
peale — tegu, mis meile nii kõvasti oli keeldud. Aga et
noorhärra tahtis ja mina ema käsu järele pidin täitma tema
tahtmist, ja et ma ka ise tahtsin, siis ei leidnud ma põhjust
sellele vastu panna.
Minu teada oli see ka täiesti hädaohuta ettevõte, sest
vesi oli tiigis vaevalt jala sügavune, kõik muu oli paks pori,
milles looklesid mustad veekaanid. Sinna ei võinud ju keegi
uppuda! Ma ise olin ,,laevaga" terve tiigilombi nii sagedasti
risti-põigiti läbi sõitnud. Laevadeks nimetasime meie,
teenijate-lapsed, vana vettinud ust ja niisama vana vettinud
tõrrekaant, mis me kord olime ühendatud jõul viinaköögist
tiiki vedanud, et nendega — teivastega tagant tõugates —
meresõitusid ette võtta.
Noorhärra ja mina olime varsti laeval — tema uksel,
mina tõrrekaanel. Sõit läks teivaste tõukel toredasti, ja kui
Ameerika poleks juba avastatud olnud, oleksime ta julgesti
avastanud. Aga „ookean“ oli meiesugustele kangelastele
liiga väike, ta oli meil varsti igast sopist läbi purjetatud, ja
me püüdsime merimehe-elust leida uusi huvitavaid külgi.
Leidja oli noorhärra. Ta hakkas mind oma teiba abil veega
pilduma. Selles oli ta nii osav, et mu õhuke sitskuub varsti
nõretas ja porist mustakirjuks muutus.
„Noh, kui tahad meresõda, siis olgu meresõda,“ mõtlesin
iseeneses, seadsin oma laeva lahinguvalmis ja panin suur
tükid sülgama.
Väike saks oli mu julguse üle esmalt kohmetunud, siis
hakkas appi karjuma ja palus viimaks sõjariistade-rahu.
Ma olin nõus. Aga kes rahu ei pidanud, kes lepingu truuduse
tult murdis, oli väike saks. Ta tõukas oma laeva minu omaga
külg külje vastu — me peatusime kalda ääres — ja enne kui
mina tema salalikku plaani mõistsin märgata, oli ta mul
peast mütsi teibaga vette virutanud, kusjuures teivas mu
pead nii valusasti puudutas, et mul silmad tuld lõid.
See kelmus kisendas kättemaksmist! Haavatud lõvi
vihaga kiskusin truudusetu vaenlase käest sõjariista, hüp
pasin tema laevale, — ja nüüd algas käsitsivõitlus, mille
koledusi tõrgub sulg kirjeldamast.
Mäletan ainult veel, et äkitselt kadus kindel pind meie
jalge alt, et süsimustad, paksud lained lõid meie peade üle
kokku — siis valitses tükk aega sügav vaikus . . .
Kui mu silmad hakkasid jälle veidi seletama — nõudis
palju meeleheitlikku kraapimist, enne kui niikaugele jõud
sin — nägin oma jalge ees sügavas poris midagi siputavat.
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Ja kuidas siputavat! Nii siputab ainult elukas, kel surmahäda käes. Ja see elukas oli meie vaene noorhärra . . .
Mu südamest tuksatas tundmus läbi, et on midagi sün
dinud, mis ei ole mitte väga hea. Välgukiirusel asusin siputaja peast kinni — ma usun vähemalt, et see pea oli — ning
hakkasin teda, kõike oma kangelasjõudu kokku võttes, kal
dale rebima. Seejuures oli mu õnnetu vaenlane vait kui sukk.
Polnud ka ime — ta suu oli paksu pori täis.
Minu päästetöö läks õnnelikult korda. Varsti seisis
väike saks kaldal omal jalal. Aga jumala eest, nii „kurva
kujuga rüütlit" nägin elus esimest korda. See mehike, kes
seal mu ees kössis ja lossis seisis, tuletas meelde enam
koerte puretud ja mudast väljatõmmatud vaest varest kui
meie mõisa noorhärrat! Ta hõbedast pannaldega kingad, ta
kuldsete ankrutega peenike madruse-ülikond, ta helevalge
läikiv krae — kõik oli nagu pigipatta kastetud, ning tiigi
mustal pinnal ujus ta kuldtähtedega merimehe-müts minu
kahekümnekopikalise Kondivalu lätuga võidu Ameerika
poole! .. Et ka minu enda välimus jättis mõndagi soovida,
et mu roosa kuub ja potisinised säärikud olid sisseimetud
veest ja porist tinarasked, seda ei pannud ma oma kaastund
likus ärevuses tähele.
Nüüd algas minu Samaaria-mehe teine järk pisikese
porise sõjamehe kallal. Ma hakkasin mustast mudast tüh
jendama ta nina, suud, silmi ja kõrvu. Oh, et ma ta suu kinni
oleksin jätnud! See suu sai mulle hukatuseks, sest niipea
kui ta jälle hinge läbi laskis, hakkas ta hüüdma — ta hakkas
hüüdma nagu auriku hädasarv, nagu see pasun, mis Jeeriku
linna müürid ümber lükkas. Terve mõis, mõisa terve ümbrus
kolme verstani ringi rõkkas. Mõisas ja külas hakkasid koe
rad ulguma ja inimesed jäid kähvatades seisma.
Ei kestnud kaua, kui tiigi vagusail kaldail tekkis suure
pärane elu. Terve mõis ja pool valda näis kokku jooks
vat, — kõige ees käsi ringutades parun ja paruni proua,
nende kannul pikas reas peremamsel, toapoiss, toatüdruk,
kokk ja kokapoiss valge mütsi ja põllega, esimesel pikk nuga,
teisel kulp käes, siis korratus trobikonnas opman, meier,
aednik, kutsar ja tallmeister oma auväärt abikaasade ja
tütardega, lõppeks kõik tallipoisid, aednikupoisid, hane- ja
seapoisid ja hulk teomehi.
Mul pole vist vaja juurde lisada, et appitõttajate hulgas
olid ka minu isa ja ema, ja kui ma esimese ehmatusega seda
tähele ei pannud, siis andsid nad enesest varsti kõige mõju
vamal viisil märku. Härra, proua ja minu vanemad olid esi
mesed, kes meid ümber piirasid; mõlemad emad põrkasid
meid nähes karjatades tagasi, ja paruniproua kiskus oma
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murjaniks muutunud pojakese nuuksudes rinnale. Sedasama
tahtis ka minu ema minuga teha, aga ta jäi poolele teele
seisma, sest mõisahärra vihane hääl hüüdis:
„See on muidugi kõik sinu üleannetu poja süü, aida
mees! Ma loodan, et sa talle hea keretäie annad!“ — käsk,
mille lubas isa karvapealt täita.
Seepeale lahkusime rahvapilves õnnetusepaigast — mina
vaese vangina isa ja ema vahel, noorhärra toapoisi süles
ruttu kokkuotsitud rättides. Nagu hiljemini kuulsin, viidud
noorhärra sedamaid palavasse vanni ja sealt sängi soojade
vaipade ja patjade vahele, kuna kutsar kihutas linna tohtri
järele. Mind aga ootas kodus sõjakohus, ja väljute kohtule,
kes jättis tähele panemata kõik mu süütusetõendused,
järgnes raske ning häbistav nuhtlus.
Siiamaani oli mind karistanud ainult ema — õrnalt ja
harvasti, nagu esimest ja ainsat last karistatakse; paljale
ihule polnud ta mind veel kordagi löönud. Täna aga läks
järg isa kätte, ja ta algas ettevalmistusi, mis ajasid mu
ihukarvad püsti. Väljast toodi kohutav vitsakimp, aknad
lükati lahti, et mu kisa kuulduks mõisamajja, ja siis kisti
mu märjad potisinised jalast. Mis lõppeks tuli, selle peale, oh
lugeja, lase mind laotada häbelik kate ning tepi sellega, kui
sulle kaeblikult kõrva sosistan: „Isalt sain täna oma esime
sed triibulised — soojad punasetriibulised!“

Kupja-Kaarli adjustaadid.
Ed. Wilde.
Kui vana Kupja-Kaarel viimsest kohast lahti lasti, üttes
ta eidele:
„Mina nüüd! Miks ma uut kohta ei soa! Olen enne
soand, soan nüüd ka. Mul ju head adjustaadid.“
„Põlgavad ehk vanaks, nagu meiegi oma/' ütles eit.
„Ükäl põlgab, teine ei põlga. Küll ma koha soan. Mul
head adjustaadid/'
Ja kui ta läks uut kohta otsima ja teel sai inimestega
kokku, siis rääkis, et ta otsivat uut kohta ja et tal olevat
head ,, adjustaadid". Ja kellega ta sai pikemalt jutusse, sellele
näitas oma adjustaadid ette. Ta poetas põuetaskust, südame
kohalt, vana kulunud ,,tassenpuki“ välja, mille nahksel vööl
oli veel paelast vöö ümber. Tassenpukist tõi kolm paberit
nähtavate, kaks vana ja kolletanud, ühe uue ja valge. Aga
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et adjustaadid olid saksa keeli kirjutatud, siis pidid küla
mehed lugematagi uskuma, et nad on head. Kirikutrahteris
aga juhtus kord üks pottsepasell purjutama; see mõistis sel
gesti saksa keelt. Ta luges adjustaadi sorinal ära ja ütles ka
teistele, mis ta oli lugenud.
Esimesel lehel kirjutas Päravere parun, et Kaarel Raismik teeninud teda kupjana kaksteistkümmend aastat kõigiti
korralikult ja ustavalt. Teisel lehel tunnistas Kobraste härra,
et kubjas Kaarel Raismik olnud temale kakskümmend üks
aastat agar, truu, hoolas ja kaine teenija. Kolmas tunnistus
oli kõige lühem, aga mitte pahem. Liigandi krahv, kes ei
armastanud kirjutamist, ütles ainult, et ta Kaarel Raismikuga olnud üheksa aastat täiesti rahul.
Kuna pottsepasell seletas adjustaate ja kõrtsmik nende
omanikku kiitis „ontlikuks“ inimeseks, laskis Kupja-Kaarel
silmad ringi käia, silitas oma halli habet ja ütles:
„Jaah — ärap see teeb kokku oma nelikümmend kuus
oastakest välja! On ikke soand neid teenida ja ümmardada,
nende orje sundida ja nende vara hoida. Nelikümmend kuus
oastat saksa teenida — ega see just nalja-asi ole.“
Aga kui vana Raismik näitas oma adjustaadid saksale,
kellel oli kubjast tarvis, ütles saks:
„Sul on väga head atestaadid, aga ma tahan nooremat
saada.“
Ja teine saks ütles:
„Sa oled ju väga kaua olnud truu saksateenija, aga mul
on nooremat vaja.“
Ja kolmas, kes talle nii teravasti näkku ei vaadanud,
lõi tunnistuselt silmad üles ja küsis kähku:
„Aga kui vana sa siis õieti oled?“
Ja kui ta kuulis, et vana Raismik ,,poastu-moarjaks
soab seitsekümmend täis“, siis ta pani paberid ruttu kinni
ja ütles:
„Ei, ma otsin nooremat.“
Nõnda jäi Kupja-Kaarel seks aastaks kohata ja läks
kiriku-alevisse „aplaagrisse“. Eidele aga ütles:
,,Oleme oasta aplaagris — eks siis ikka soa! Mina nüüd!
Mul head adjustaadid!“
Olid siis aasta, „aplaagris“, sest hoiumoona jätkus ja
hoiukopikaid jätkus ka. Ja kui tuli aeg, käis Kaarel jälle
kohta kuulamas, ja kõik õllekõrtsid ja monopoliesised ja
vürtspoed kauges ringis said kuulda ja näha, kui head adjus
taadid olid Kupja-Kaarlil. Ja saksad, kel oli vaja kubjast,
said neid lugeda ja kiita, ja nad oleksid vana Raismiku kohe
võtnud, kui ta oleks noorem olnud.
9
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Aga et ta noorem ei olnud, siis pidi ta jälle aastaks
„aplaagrisse“ jääma. Hoiumoon oli ammugi otsas, aga hoiukopikaid jätkus veel. Ja et ta ei tõotanud minna nooremaks,
vaid vanemaks, siis ei otsinud ta sel aastal enam mitte nii
väga kupjakohta, kui „miskit muud kergemat ametit".
Aga sakstel ei olnud talle kergemat ametit anda, ja üks
ütles: „Sa ära otsi enam ametit, — nakka nüüd vanadust
puhkama!"
Vana Raismik vastas: ,,Kes mind siis toidab?"
Saks küsis: „Kas sul siis toitjat ei ole?"
Vana Raismik vastas: „Ei ole. Vanem poeg oli Padu
veres kutsariks — täkk lõi surnuks; noorem poeg oli Saupa
mõisas kirjutajaks — see suri tiisikusse."
Seepeale ütles saks:
,,Noh, eks siis vald pea sind toitma."
Aga see mõte oli Kupja-Kaarlile vastik, ja ta kostis:
„Ega ma huntsakaid eluaeg ole teeninud, ma olen neli
kümmend kuus oastat suuri saksu teeninud. Kuidas kõlbab
mõisasundijal vallavaeseks minna!"
Ja et see mõte oli talle vastik, siis hakkas ta seda suu
rema hoolega kohta otsima.
Ükskõik, missugust. Et aga leivale saaks, enne kui lõpeb
viimane kopikas. Et aga eemale jääks mõte vallavaeseks
saada, eidega tükis vallavaeseks saada. Ja et kopikas jät
kuks kaugemale, nii kaugele, kui koht leitud — seda kopikat
ei olnud ju ülearu, sest noorema poja koolitamine oli teinud
rohkesti kulu —, siis kõpitses vanamees päevilisena tööd
teha, kuni kohaotsimis-aeg jälle kätte jõudis.
Kolmas juba.
Ei ta olnud enam nii suureline oma kohasaamisega, ei ta
näidanud teel enam nii väga oma häid adjustaate. Aga ega
ta usk olnud seepärast veel otsas. Eidele ütles ta:
„Kui mitte kupjaks, siis öövahiks; kui mitte öövahiks,
siis minu pärast kas või seakarjaseks!"
Aga oma adjustaate ta ei nimetanud, kui rääkis sea
karjusest.
Varsti peale küünlapäeva sai Kaarel kuulda, et Põhulas
öeldud teenijaile üles. Kellele nimelt, ei olnud kindlasti teada,
aga mitmele. Kaarel muidugi adjustaadid kapist ja teele.
Rühkis kakskümmend viis versta joonega ära käia, hooli
mata tuhkjast teest. Teel palus ühtepuhku jumalat, et saaks
Põhulast koha. Ja kodus palus eit sellesama asja pärast
jumalat ja niisutas palvet silmaveega.
Aga vist oli taevaisal tegemist tähtsamate asjadega, sest
neil ei olnud jällegi õnne. Põhula härrale oli küll öövahti
tärvis, aga ta ütles Kaarlile:
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,,Praegu on kurjad ajad, alam rahvas on hukka läinud
— ei ma usu mõisa ööseks nii vana inimese hooleks.“
Kaarel paluma. Tema ju veel üsna kõbus vanamees. Ja
kui püss kaasas — kohe lubas kõmmutada, kui keegi tuleb.
Aga härra arvas, et enam hästi ei näe ega kuule ja et
ta jääb kuhugi tuulevarju magama.
Mispeale vana Raismik:
,,Magama! Mina, kes ma olen eluaeg teenind saksa ja
hoidnd mõisa vara! Ennem torkan enesel silma peast, kui
mõisa valvates magama jään!"
Aga Põhula härra väristas naeratades pead ja ütles:
,,Mine aga nüüd peale — ei sest tule midagi! Näe, ukse
taga ootab nooremaid/'
Ega muud kui tuldud teed tagasi. Pühkis küll metsa
vahel labakindaga silmi, aga mis see aitas. Vanaks põlgavad!
Tee mis tahad — vanaks põlgavad! Ei pane adjustaate enam
tähelegi!
Kaarel mõtles niikaua veel sammuda, kui pimedaks
läheb, ja siis öömaja otsida. Aga täna läks varaselt pime
daks, sest hakkas tuiskama. Hakkas nii kangesti tuiskama,
et hinge tahtis kinni matta ja kolme sammu peale ei olnud
midagi näha. „Tohoo hullu!" mõtles vana Raismik. „Vii
maks kaotan tee jalge alt ja eksin ära!" Aga seda mõeldes
oligi ta juba tee jalge alt kaotanud ja ära eksinud. Ja et
siitpoolt nurk oli talle täiesti võõras, siis polnud ka mingisuguseid märke appi võtta, et teele tagasi pääseda. Ja pime
daks läks, ikka pimedamaks — kogu maailm muutus mus
taks mässuks, ja kustki ei tulnud inimeste eluhoonet, ei
kustki aknatulukest nähtavale.
,,Tohoo hullu!" mõtles vana Raismik. ,,Viimaks pean
siiasamasse öömajale jääma!" Võitles veel tormi ja lume,
väsimuse ja vanaduse vastu, ja kui enam ei jaksanud, heitis
maha ja mõtles: „Tuisuke, vii eidele tervisi, ma jään siia
samasse öömajale!" ...
Aga tuisk kestis öö ja päeva, ja siis tuli sula, ja sula
järele kõva külm ...
Ja kui lumi kandis, läks Põhula parun mõne naabriga
Purvita nõmme jänesejahile. Päike paistis heledasti, lumi
siretas ja puudel olid klaasist oksad.
Korraga jäid koerad ühte paika peatuma — mõned hau
kusid, mõned ulgusid. Vilistati, aga ei kuulanud käsku.
Kui saksad pärale jõudsid, leidsid nad männi alt habemiku
vanamehe, kes oli vööst saadik lumes.
Ta puhkas selili männi all ja vaatas laial silmal päike-
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sesse. Pahem käsi seisis poolpüsti, aga parem hoidis põue,
milles olid adjustaadid. Ja männi oksad kõlisesid tuule käes
nagu sukavardad, ja lumel kõlisesid tuhanded nööpnõelad.
Päike aga säras ja lumi siretas . . .
Seal vaatas Põhula parun terasemalt vanamehele otsa ja
ütles: „Näh — see on ju see vanamees, kes mulle ööva
hiks tahtis tulla. Näitas teine head tunnistused ette, aga
mul oli nooremat vaja.“

LUULETISI

A. Alle.

Eesti pastoraal.
A. Alle.

Vihma küll valab ju pilvede vinas,
taevas kui maa sügisudude tinas.
Pilvi rebides vilistab tuul,
kari on väljas veel mihklikuul.
Karjalaps vaeneke kuhja all kükib,
kaelani märg, külm kallale tükib.
Tuule ja vihma käes elajad norus?
karjakrantsilgi saba on sorus.
Tarvis on hoolega kuhjasid vahti,
peremehe hääl ei anna mahti:
„Sihändsel’ karjasel’ vaja on malka:
kuhja om pusatu — massa veel palka!“
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Tuleks kord õhtu, poeks ahjule tarre,
rätid ja pastlad riputaks parrel;
peagi süüa saaks soendud suppi,
paelu veel pastlail’ punuks hea jupi.
Õhtu nii veniks ... Käes uinakutund ...
Varakul peremees peletab und:
„Latse, maast valla! — Rehi tuleb maha!
Tõistre perest nii jääme taha!“
Tahes või tahtmata üles punni:
karjast ja koera võib igaüks sundi!
Rehi on maas — ei ole sul vahet:
tarvis on valgeni lõpeta ahet!
Puru veel suus — pead võtma märsi:
perenaine ei oodata kärsi!
,,Karjalaps nooruke — ega ta väsi ! .. .“
Nii käib sügisel karjase käsi...

Meie maa.
Soome hümn. J. L. Runebergi j. A. Anni.

Me maa, me maa, me sünnimaa,
suur sõna, helise!
Ei ükski rand all taevaraa
nii armastet eal olla saa
kui Põhja koidust kuldne see
maa meie isade.
Me maa on kehv, seks jäägu neist
kes kullahimuga.
Läeb kõrgilt võõras mööda meist;
kuid kallimat meil pole teist,
ning voorte, saarte, laantega
kuldmaa on meile ta.
Me armastame mühavaid
mustmetsi, järveteid,
me koski, laulvaid, kohavaid,
me tähisöid, me valgeid öid —
ja kõiki pilte, laule neid,
mis nõidunud siin meid.
Siin adra, mõõga, mõttega
me isad võitlesid.
Kas päikse paistel, tormiga,
hea õnnega või halvaga —
siin surmaga nad heitlesid
ja siiski püsisid.
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Ei lugeda neid vaevu või,
ei lõpeks võitluslood;
kuis külast külla sõda sai,
kuis tuli hall ja nälja tõi;
kes mõõdaks kõik need vaenuvood
ja kannatused nood?
Ja siin see on, kus valati
kord verd ka meie eest,
siin, siin, kus naerdi, nuteti,
kus koormate all ägati,
mis kandnud ammu aegadest
see rahvas — meie eest!
Siin on meil hea, siin olla sarm,
kõik meile andnud ta —
kas saatus helde meil või karm,
üks isamaa meil on, üks arm,
mis võikski ilmas leiduda
väärt enam armasta?
Ja siin, ja siin just on see maa,
ees meie silmade;
kätt võime välja siruta
ja vett ja randa näidata,
näe, see siin, öelda kõigile,
mu isamaa on see!
Kui ka kesk pilvi hiilgavaid
me kodu kuldse saaks,
kus poleks ohkeid, pisaraid,
kus tähetants me elu vaid,
ka seal me unistuseks hääks
see vaene maa siin jääks.
Oi maa, tuhande järve maa,
mis laul ja truudus lõi,
me elu, kodu kinkija,
me isade, me laste maa,
oi, kehvanagi, püsti päi
ja vabalt, kindlalt käi!
Küll sinu pungki õitsele
kord puhkeb uhkena,
me armastus viib hiilgele
su au, su töö, su lootuse,
ja kord sul laul, oi sünnimaa,
saab kõla kõrgema!
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Vaenelaps jaaniööl.
Ernst Enno.

Vaenelaps nutab üksinda jaaniööl. . .
Öö emaks tal. Emaks ja isaks.
Kõht tühi. Väsinud. Terve päev oli tööl.
Pidi öödki veel võtma lisaks.
Heliseb ümber nüüd suve magusam viis,
käib vainu pealt rõõmsasti kaja —
täis kuminat, rõõmu kordab hiis —
oh valge öö, meelitaja ! ...
Vaenelaps nutab üksinda ... Vainu peal
kõik teised on piduehtes.
Neil isa, neil ema — nad mängivad seal...
Laps nutab — ei kajagi lehtes!
,,Tule, tuuleke, tule, paita mind,
tee maimule mulda tuba!
Seal, armas, ma võtan kaissu sind .. .
Eit ootab, taat ootab juba ..
Tuul ei tule. Ei paita tuul jaaniööl.
Tuul kõrgele kõndis ära, —
tuul kõnnib kõrgel, vöö pilvedest vööl,
kõrgel, kõrgel kesk õhkude sära.
,,Tule, eideke, sina! Mind ehi sa,
mind jaaniöö tasases ilus ! ...
Vii mind ühes, sind ootan ma —
taat rõõmustub kalmu vilus!“
Eit ei tule — ei tulla saa kalmu seest:
muld lilleks lõi eide silmad,
lõi kõrteks kõrvad . .. Kes mulla viib eest? . ..
Ja kaugel on manala ilmad . ..

Üks on minul püham koda.
A. Haava.

Üks on minul püham koda:
minu vanemate maja,
vaikne, lihtne eesti talu.
Süda tahab seisma jääda
õnnes, valus mälestades
vaikset, lihtsat eesti talu.
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Armastus seal ehtis elu,
oli vaikne püha luule —
vaikses, lihtsas eesti talus.
Oh, nii vara lahkusite,
kalmu alla kadusite,
isakene, emakene!
Ei saand teile tänu tuua,
armastusel andeid anda,
isakene, emakene!
Lahkusite alla hauda,
kadusite kalmu alla, —
aga armastus jäi siia!
See mu südames nii süttib,
ilutseb nüüd minu hinges,
kuni jätkub elupäevi . . .

Metshaldjas.
J. W. Goethe j. A. Haava.

Kes ratsutab hilja veel sügise-ööl?
Üks isa on haige lapsega teel.
Oma kaisus hellalt poisikest
ta varjab tuule ja külma eest.
„Mu poeg, miks kohkud, mis kardad sa ?“
„Oh isa, metshaldjat näen ma!
Näe, peas tal kroon ja saba tal on.“ —
„Mu poeg, see on ju ,udujoon.“ —
,,Lapsuke, tule! tule minuga!'
Kõik mängud mängin seal sinuga!
Jõekaldal kuis lilled kõik säravad!
Mu ema käest kuldase kuue saad.“ —
„Mu isa, mu isa, eks kuule sa,
metshaldjas mis lubab mull’ salaja ?“ —
,,Jää rahul’, mu laps, — see on ju tuul,
mis sahistab koltunud lehti puul.“ —
„Laps armas, tule minuga!
Mu tütred, nad tantsivad sinuga,
seal hõljuvad ringis ja laulavad nad,
su hällivad sinna, kus uinula-maad.“ —
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„Mu isa, mu isake, kas sa ei näe
metshaldija tütreid seal hämara käe?“
„Mu poeg, mu poeg, ma näen küll:
all vainul nii paistavad hallpajud sull’.“
„Sind armastan, su ilust ma joovastust jõin!
Ja kui sa ei taha — su vägisi viin!“ —
„Mu isa! Mu isa! Metshaldjas on siin!
Ta tegi mull’ haiget — ja mul on piin!“
Ja isal on hirm! Ta kihutab küll;
laps ohib ta kätel ja kohiseb tuul.
Ju paistavad tuled. Ju kodunurm . . .
kuid lapse ta kätel — on vallanud surm.

Mu isamaa, nad olid matnud
L. Koidula.

Mu isamaa, nad olid matnud
sind raske musta kattega,
su haavatud maapinnast tõusnud
kui verililled õitsema!
Ja ahelais sa ennast väänsid
ja orjaikkes ohkasid,
ja vaikseks, vaiksemaks siis läksid,
siis unesurma hingasid!
Kuussada aastat lendas mööda, —
ei elutahte andnud sa,
kuid imelikult kõndis tasa
üks muistne jutt veel üle maa:

Kuis enne prii su rahvas olnud,
kord kalevite vapperkond,
ja kuidas oma põhja pinnal
kord eesti rahvas ilutsend.
Ja kus su pisar maha langes,
sealt laulud tõusid ülesse,
ja taeva linnud rääk’sid, pilved,
su valust teineteisele . . .
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Prii oma pinnalt jälle leiad
nüüd eesti rahva pesakest
ja, õitsev Eestimaa, sa hüüad:
„Meil priius kestku igavest!“

L. Koidula.

Ta lendab mesipuu poole.
Juhan Liiv.

Ta lendab lillest lillesse
ja lendab mesipuu poole.
Kui kõuepilv tõuseb ülesse —
ta lendab mesipuu poole.
Ja langevad teele tuhanded —
neist koju jõuavad tuhanded
ja viivad vaeva ja hoole —
ja lendavad mesipuu poole.
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Nii hing, oh hing, sa raskel a’al,
kuis ihkad sa isamaa poole,
kas kodu sa, kas võõral maal:
kuid ihkad sa isamaa poole!
Ja puhugu sulle sealt surmatuul
ja lennaku vastu surmakuul:
sa unustad surma ja hoole —
ja tõttad isamaa poole.

Mets.
Juhan Liiv.

Sa, mets, oled must ja tume
ja muremõtetes,
su üle on hallid pilved
ja sügis ta ududes.
Siit suve unenägu
on toona läbi käind,
sün helinal hüüdnud kägu,
luht palju õnne näind.
Siis vaatasid taeva põue,
ta sinisilmisse,
ja punased kuuse kroonid
päid tõstsid kõrgele.
Nüüd oled sa must ja tume
ja muremõtetes,
su üle on hallid pilved
ja sügis ududes.

Kodu.
J. Loo.

Kui tulevad helged heinakuu päevad,
siis koju käivad mu mõtted ja teed,
kus lainena tõusevad tõugude väljad
ja lõikajat ootavad rukki-eed.
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Siiä jätan maha ma tolmuse linna
ja ruttan sinna kui rändaja lind,
kusi külluses kutsub mind kodune pind.
Seal ootab mind isa, seal ootab mind ema
ja vana koergi, veel tunneb mind tema,
oma nooresesõpra ja seltsimeest.
Seal aias on uibud täis valmivat vilja
ja pakud seal paisuvad lõhnavast meest,
mis kollakas mehike vara ja hilja
viib virgasti koju õilmete seest.
Seal isade pinnal, maa-ema rinnal,
kodupäikese tules ma tugevaks põlen,
kui Antaios muistne ilmvõitmatu olen.

Hingedepäev.
J. Loo.

Täna hingedepäev.
Täna tulevad kõik, kes mind on loonud
ja aegade hämarast ette toonud,
mu muistsed vanemad, kallid kooljad,
mu kodu ja rahva eest kostjad ja hooljad.
Tulge kõik, tulge kõik, teid kutsun ma,
kõik peerud ma süütan põlema,
laud nõtkub söökide, jookide all
ja õled puhtad on põrandal.
Mu kojukutset nad kuulevad
ja haudadest hulgana tulevad
mu esi-isad, kaugelt muinasmaalt:
kes kütt, kes kalur Volga raalt,
kes süütasid Muroma kütiste tuld,
kes teavad, kus peidus on Kungla kuld;
kes ilmus kui võitja maleva,
et eesti kodu siin rajada:
kes langes eesti viimses väes,
kes rauges raske orjuse käes.
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Nende varjud ja vaimud täitvad mu toa,
mu tare, mu kambri, mu koduse koa.
Võtke mu värskest, mu uudseviljast,
Kastke mu kappades vahtuvast kaljast;
saatke mu künnile, külvile kasu,
mu töödele tasu, mu rahvale asu;
läitke leeki mu poegade rinda,
et kodumaa pinda nad koguks ja korjaks,
et maad, mis joonud ta verd ja higi,
ei vääraks, ei võidaks võõra vägi,
Ja viimaks —
kui ähvardab kustuda eesti päike,
siis tulge kui äike, kui kevadetorm,
ja pühkige ära kõik painajad, lööjad
ja surujad, sööjad.
Küll piduehtes siis kodumaa
kõik tuled teil süütab põlema.

Noored sepad
Gustav Suits.

Vasarad meil vuhisegu,
ääsituli tuhisegu!
Süsi kandke,
hoogu andke,
lõõtsa, poisid, vajutage,
leeki, leeki õhutage!

Vasarad meil vuhisegu,
ääsituli tuhisegu!
Ei nüüd kustu,
ei nüüd mustu
valge lõke, meie lootus,
meie iha, meie ootus.

Vasarad meil vuhisegu,
ääsituli tuhisegu!
Rauda raome,
terast taome,
teeme mõõka, teeme oda,
et võiks kaitsta oma koda.
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G. Suits»

Äike.
Gustav Suits.

Õrnalt õõtsub tuulekene tasane.
Vaikselt veereb lainekene rannale.
Tuulehoog, lainevoog mahedasti kokku sulavad,
nagu rahulaulu laulavad.
Siiski sumbunud on vaikne õhk,
ja temas tundub raske rõhk —
nagu inimese hinges ahastuse sunnil,
kui see vaevleb raskel elutunnil.
Ja veel sügavamalt nupukese norgu
laseb põua piinatusel nõrkend lilleke.
Metsaelanik, täis tuska, veab saba sorgu,
poeb õõnde varjule.
Kärsitumalt hobud tammuvad,
rahutumalt lehmad ammuvad.
Päike juba veereb silmapiiri taha —
õudsel veretaval helgil.
Päike, ära jäta oma lapsi maha! —
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Varjud jooksvad taevatelgil.
Vaata, määrased mäed need taeva piiril
üles kerkivad hirmsal kiirel!
Varsti nad katavad ehajume,
matavad tähtede kume.
Õhk on sest sume ja meri tume . . .
Sihvati-sähvati äkitselt vingerdab tuline tuksatus
mustade kogude hämaras lademes, pilvede sademes.
Siin naksatus, praksatus korraga kaikus.
Siis mürin ja jürin ja jällegi vaikus.
Pilved end järjest nihutavad, lähemale kihutavad.
Kuule, ju eemal tõuseb sahin ja kahin.
Tuuled jõuavad, lained sõuavad —
ja nii turtsub, mürtsub maru lahti,
meri möllul’ saab mahti.
Näe, kuidas uludes vangub ligi
vägev ja vaba ja tujukas tuul,
ees ajab laineid, mis mustad kui pigi,
vuhiseb tulles kui vaenlase kuul.
Mägesid lainetest veeretab üles,
orgusid õnnestab voogude süles.
Lainete vahus siis kaldale hüppab,
tulisel tuhinal edasi lippab . . .
Näe, juba südikalt salusid sarjab,
sirutab, nõtkutab, armuta harjab,
vuhinaga, tuhinaga külasse tikub,
aedasid masendab, viljapuid rikub,
katuseid asetab seinte pealt maha,
teeb veel külas paljugi paha —
tõttab edasi üle väljade, viljade.
Neid tema kaevab, neid tema vaevab,
ja tormab siis uhkesti tumedasse, sumedasse laande.
Kui hirmus võitlus pääseb vallale,
kui ta tormab põlispuude kallale!
Kuis need metsakangelased naksuvad,
vihas, valus, ahastuses praksuvad:
aga siiski peavad endid nikutama,
tormi jõu ees nõkutama . ..

Tormi järgi kange krabin, rabin
ligineb ranna poole kiiresti,
jõuab maale peagi — raske vihmasadu janus pinda
niisutab.
Aga kuna sooja vihma alla piisutab,
korraga praginal, raginal raheterad loodust salvavad.
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Majades veel inimesed valvavad —
kes võibki uinuda sel hirmsal tunnil!
Kuule, kuidas akna vastu vingub tuul,
kuule, kuidas vihma vastu akent lendab tormi sunnil,
aga kuule... Issand Jumal! — palub ehmudes siis
huul —
halasta . . . sest väljas sajab rahet.. .
Meie põllud, vili... valmis rukis . .. hukka saavad!
Aga plaginal, laginal ikka väljas pole vahet.
Välgujooned mene, mene tekel pilvedesse kirjutavad,
ristati-rästati üksteisest läbi virvendavad ...
Äkki lendab tuline nool alla hoone pihta ...
Suits ... ja lõkked ... hädakisa ...
ja mis kogund oli verevaev ja hool, tuhaks sai.. .
Ei aidanud vihm ega mingid tõkked.
Oh häda, häda, häda!
Kuid hommikul paistab lahkelt päikese pale,
kõik linnud laulavad, kõik õhk on värske ja mahe.
Näe, üksnes põllumehe nägu ja vaade on hale;
ta põllusaagi sootuks hävitas rahe,
ta maja süütas piksenool, ja hukas kõik ta vaev ja
hool.
Kuule, süüa tahavad lapsed, tal seda pole —
ta kivile vajub, ka pisaraid pole tal,
kuid suur on südames valu ja ahastus liikuval. . .
Oh kuis on ta tulevik kole!
Ja õrnalt, nagu õhtul õõtsub tuulekene tasane,
ja vaikselt veereb tormijärgne lainekene rannale.
Jällegi tuulehoog, jällegi lainevoog mahedasti kokku
sulavad,
nagu rahulaulu laulavad.
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H. Visnapuu.

Üle kodumäe*.
Henrik Visnapuu.

Üle kodumäe kumera kupli
suviöö sumestav valu.
Toomingad valvavad talu,
üle ussaia vaatavad kopli.
Aian õunapuud punasest lõngast
ketravad magusaid palle.
Vaatavad armuga põlle
nurmed visaten rohelist rõngast.
Oja leppade jalgu nüüd peseb
kivile kivi päält asten.
Odrapää mahedan kasten
kaera pehme sarviga puseb.
Maja vajunud rõõmsasse unne.
Muru pääl magavad rõhun
isegi haldijad rahun.
Silmik seinakell üksi teeb tunne.
Autori kirjaviis muutmata.
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Verele ja merele.
Henrik Visnapuu.

Tere, tuuled, tere, meri!
Vaba jälle olen ma.
Tuulte taktis tantsib veri
üles, alla laintega.
Rannad kaovad, linnad vaovad
sinendusse juhib tüür.
Vabisedes rattad taovad;
tõuseb, vaob vetemüür.

Edasi! Tuul, meri, pilved!
Võõraid randu ihkab meel.
Tantske, tuuled, mäng’ke, virved,
lumiharjalisel veel!

Järve jääle.
Henrik Visnapuu.

Laiale, silele jääle,
mis hõbena selge ja haljas,
ihkan ma minna siis pääle,
kui järv on veel hangedest paljas.
Otsatu hiilguse sees
säravad külmunud vees
tähed mu jalgade ees
hiilgavas pärlite kees.

Kaugele jätan siis ranna,
mis sondude keskele vajub,
uisule vajutan kanna,
et nägu vaid õhku mul hajub.

Loodangu kuu veel ei läe;
punakalt õhetab jää.
Taevastest õhkudest pää,
kihuta nõnda on hää.
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Hääletu ümbruse süles,
mil vaibunud aegade kära,
tervitan alla ja üles
ma võõraste ilmade sära.
Igavik, otsatu pind
hoiavad lapsena mind.
Vaba kui järvede lind,
elu, ma tervitan sind!

Kodumaa-laul.
Henrik Visnapuu.

Maarahva, talupoege vaba maa,
jää vabaks sa! Jää seisma sa!
Mis keegi künnab, külvab — lõigaku
tööd ainult omaks hõigaku.
Jää vabaks sa! Jää seisma sa!
Tööliste, merimeeste vaba maa,
jää vabaks sa! Jää seisma sa!
Mis iial keegi loob siin vaevaga
või randa juhib laevaga,
on kõigile. Jää vabaks sa!
Töö, mure, laulu vaba kodumaa,
jää vabaks sa! Jää seisma sa!
Kus kohal iial taevakaartega
või meredega, saartega
maa ühineb, jää vabaks sa!
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