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Taevast sadas külma kruubiputru, mis 
üürikesest päevast soojal maapinnal lima
seks süldiks kees. Novembriõhtu viimane 
valgus rabeles enne lõplikku pimeduse
sohu vajumist. Tormilaterna oli tuul 
ammu ära puhunud. Kaks meest heitle
sid, kukkusid ja lõõtsutasid. „Kurrat, see 
loom on läind.” Hirmunud sälg viskles 
surmahirmus, olles rinnakuni maasse 
vajunud. Pikkade veest läbiimbunud 
juustega noormees lamas kõhuli maas ja 
püüdis küünte ning hammastega kaapides 
looma kõhu alt köit läbi suruda. Kiriku
riided olid purud ja porised. Kõrge kaabu, 
mida ainult selles jõgede vahele surutud 
maanurgas kanti, ammu lömmi tallu
tud. „Isa, ära vannu, hingamisepäev on.”

„Kurradi püha! Obene vajub iseene
sest maasse. Joaq, tõmbame!” Keset niitu 
lõhenes maa kaheks. Hobune hirnus 
meeleheitlikult. „Surnd mõisaroua ise 
on hinge järele tulnud, imeb raip elajal 
vaimu seest!” 

Kui poisid joostes ja üksteisest üle 
kisades, et tädi Liiso tulevat, tarre 
tormasid, ei uskunud Ann neid ühti. 
Vennad proovisid teda alalõpmata 
mõistatuste või käänuliste sõnadega 
auku vedada, aga Ann teadis ikka 
õiget vastust. Nüüdki koputas ta isa 
kombel otsa ette, mis tähendas, et hull 
jutt suhu tagasi või et nende õde pole 

Joaq ja Joaq

Ann Meister

Sepp Joaq ja tema poeg Joaq – 
mõisa palgatöölised, kes 

mõisniku lubatäheta liikuma 
ei pääse, aga võiksid oskuste 

tõttu rikkad mehed olla. 
Nende valmistatud metall
kattega harkader on seni 

kasutusel olnud puuadrast 
poole tõhusam ja töökindlam 
ning härra on lubanud nad 

selle eest priiks anda.

Kolm klassi kihelkonna koolis 
käinud Meistri talu noor 

perenaine, kes teab enamat, 
kui kool õpetas, ning vähe 
rääkides oskab seda enam 

tähele panna.
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pooletoobine nagu naabriplikad, kellel 
jõudu rohkem kui aru. Tühjast peast 
lendavad sõnad tuulde, tark hoiab suu 
lukus, ütles Meistri Andres. Ann oli 
kõiges tema tütar ja kuigi vaid seitse-
teist aastat vana, mitu aastat juba täie 
õigusega Meistri talu perenaine. 

Ann ei uskunud poisse, sest tädi Liiso 
oli mõisa kammermamsel. Või mõisa-
mamsel, kuidas keegi ütles. Selle ameti 
pidajal oli haruharva aega mööda küla 
tühja ringi leekida. Nad olid eelmisel, 
hingamise päeval kirikus tädiga üle 
mitme aja kohtunud. Mõisa toateeni-
jad said tavaliselt hingehoitust ühes 
sakstega. Eraldi teenistusel, kus õpetaja 
pragas vähem, lipitses rohkem ja kirbud 
ei pugenud naabrilt naabrile saba alla. 
Teenijad moondusid mõisamajja asudes 
poolenisti pühaks ning jäid oma uues 
seisuses kõlkuma maa ja taeva vahele. 
Maarahvaga ühes kirikus käimine ei 
olnud tädi Liiso vaga soov sellest eba-
määrasusest maisesse päritolusse las-
kuda ja tunnistada, et on Matsi talu ja 
matsirahva sugu. Omade hulka ajas tädi 
Liisot uus kahar siidiseelik – lisatulu, 
mis igal aastal ühes kingade ja särgi-
riidega välja makseti. Mõnigi leskmees 
oli tädi pikalt passinud. Vanatüdruk 
küll ja mõisatööst aher, aga kus peres 
lapsed olemas olid, polnud vinnutunud 

Liiso 
Anni tädi, kammermamsel 
või mõisamamsel, kes juhib 

aastaid proua parema käena 
või isegi leebe proua asemel 
mõisa naisteenijaid. Kõrgest 

kohast hoolimata on küla 
lõksutada, sest pole mehele 

saanud ja peab end  
poolenisti saksaks. 
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neitsiihu nuhtluseks. Kui mamsel ainult 
nina poleks nõnda eneseteadlikult püsti 
ajanud. Külarahva võõristavate pilkude 
all oli ta vennaperega ilmast-maast juttu 
teinud ja lubanud jõuludeks maiustki 
tuua. 

Alles oli kadripäev tulemas. Liisol 
poleks pidanud Matsile asja olema.

Uks paukus tuules.
40 versta eemal tuikus Stella Josephine 

Percival, Tema Vürstliku Kõrguse keiser
liku kammerhärra tütar, väsinult võõ
rastemajatuppa, jättes ahhetavad teenrid 
vahust hobust kuivatama. 217 ja pool 
versta, mis Peterburi ja Revalit lahutas, 
oli läbitud kolme päevaga ja nüüd pidi 
ta oma kohvritega tõlda järele ootama. 
Sügisesed liivased teed väänutasid kit
said vankrirattaid, sundides kutsareid 
rakendit talitsema. Stella, kaotanud 
kannatuse loksuda kui Peterburi peenim 
roog, sufleeks vahustatav munavalge, 
oli posti jaamas ratsu võtnud. Eelise rei
sida kui Tema Ekstsellents ning saada 
kaheksahobuseline rakend oli ta kaota
nud. Kuid ta ei kahetsenud. Ratsa peksis 
tuul näkku ja lõi pea klaarimaks. Ta ei 
kavatsenud enam iialgi Peterburi tagasi 
minna. Vähemalt mitte tõllaga. Kui, siis 
ainult juhul, kui papaa oma rumalast 
hirmust raudtee vastu üle saab ning lõpe
tab kõik need salasepitsused, mis siiani 

Stella Josephine 
Percival 

Keiserliku kammerhärra tütar, 
vürstitar, petraševskilane, uue 
ajastu dekabrist, kes jääb oma 
mõttekaaslastega salapolitseile 

vahele, ent saab erilise armu 
osaliseks. Kõike seda vaid 

sellepärast, et on keisripere 
hindamatu sõbra tütar. Pagen

duse asemel Siberis antakse 
talle uus võimalus võõra nime 
all keisririigi äärealal – Eesti
maa kubermangus. Seal tahab 
ta teha algust maailmakorra 
muutmisega. Lõpetada eba

õiglus, vabastada talurahvas, 
teha teiseks maailm. Tema 
häda on selles, et seni on ta 
maailma õige vähe näinud, 
ja see, mis ta näinud on, ei 

tundu talle eriti põnev. Ballid, 
kurameerimine ja keelepeks. 

Rumalad daamid, kes lasevad 
end petistel alandada, ja 

nende bretööridest mehed, kes 
sama tobedalt võimaldavad 
mõttetu auhaavamise eest 

duellidel enda maha laskmist. 
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hea ürituse – Revalisse rongiühendus luua – nurjanud on. Mitte et 
tagasipöördumine üldse võimalik oleks. Enne kui on sündinud tõeline, 
purustav, kõike haarav revolutsioon. Õukond oli temast ja eelkõige 
tema õukonnast suu puhtaks pühkinud. Stella vajutas püstolivöö 
pannalt ja lasi relva voodile kukkuda. Progressi vastu ei saa miski, 
maailm lõheneb ja murrab oma kitsaks jäänud raamidest välja. 

Ta kiskus seljast viimase moe järgi õmmeldud korseti, mis vöö isegi 
kõige priskemal daamil 22 tolli peale pitsitas. Vabadus. Siruta vaid 
käsi ja võta. Ei pea ootama keisri armuande või peenete õukonna
intriigide tulemust. Temasugused on sündinud maailma, et see vallu
tada. Stella õngitses sadulakotist karbi, millel peenete ornamentidega 
lugu Joonasest ja vaalast, merevahuks kümned safiirid. Selle sisu 
oli ometi veel palju väärtuslikum. Kahekümne kahe aastasel Stella 
Josephinel oli nüüd mõis. Oma valdus, kus uue nimega mõisa proua 
käeliigutuse peale hakkavad puhuma uued tuuled. Stella Josephine 
Percivali pole enam olemas, edasi sõitis teadmata päritoluga aadli
daam Stella von Helffreich, kelle 800 hinge ootasid vabastamist ja 
valgustamist. Nuhkigu kolmas osakond, sosistagu äraandjad, varit
segu nimetud mõrvarid – petraševskilased viivad oma tõed ellu. 

Stella silitas hellalt karbi merevahtu. Mida see kõik tema vanale 
heale papaale, kes sõjakangelase ordenite tilinal ikka veel igal ballil 
keisrinnaga esimese tantsu pidi tantsima, maksma läks … Tõesti, 
papaa suure eeskuju Talleyrandi sõnadega: „Qui n’a pas les moyens 
de ses ambitions a tous les soucis.”1

Torm tõusis. Uks räugus ja lõgises, kuni tuul haagid lahti rebis 
ning ta vallale lõi. Annil oli õigus olnud. Elavat olendit ukse lappes 
ei seisnud. See langes piitade raginal tühjalt kinni. Kooljakuul 
rändavaid vaime Meistril ei usutud. Ann ei katnud teiste perenaiste 

1 Pr „Kel puuduvad vahendid oma eesmärkide teostamiseks, selle päralt on kõik 
mured”. Siin ja edaspidi autori märkused
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kombel emale ja õekesele öist lauda, ja mitte selle pärast, et 
elavatelgi toitu nappis. Andres oli oma lapsi õpetanud, et vaimud 
kõnnivad vaimupimeduses, mis on igale elusolendile häbiks. Vana 
Meistri vaim oli valge, kuigi silm pime. Taretoa suits pani marjad 
laugudel kasvama. Need verendasid kibedalt ja aja möödudes 
käänasid ripsmed lau sisse. Pilgutades oleks kui pinnuse palgiga 
krääsinud. Korstnata kodades jäädi eluloojanguks paratamatult 
hägusesse hämarusse. Videvik ei varjutanud siiski Meistri Andrese 
kodalukkude tegemise kunsti. See läks silmahaigusest hoolimata 
aina peenemaks ja nõutumaks. „Tähtis on see, mis on sul pea sees!” 
koputas isa ikka õpetlikult otsaesisele ja võis pisukese peitli abil 
imesid teha.

Nii keerulisi lukke kui Anni isalt ei saavat isegi Peterburi linnast, 
kuhu armas keiser Nikolai I ise oli ju kogu suure Venemaa pari-
mad meistrid kutsunud. Vähemalt sedasi oli mõisahärra kiitnud, 
kui Meistri Andresega kaupa käis tegemas. Vana Meistri väärtust 
näitas seegi, et saks lahkudes ise talle käe ulatas, selle asemel et 
lükata ette jalg, mida kummardav maainimene muidu laabata võis. 
Perenimesid andes polnud temale teiste kombel talu järgi Mats 
nimeks antud, vaid oskuseid pidi – Meister. Temaga tehti kaupa 
nagu võrdne võrdsega ja selle eest maksti ausas hõbedas, sest paberist 
bankorubla sulas käes kui või. 

„Võid! Rohkelt võid!” Seda oli õpetanud suur maestro, grande 
cuisine’i rajaja Marie Antoine Carême: „Toidus võib kõik olla, aga 
või peab olema!” Sergei Ivanovitš koostas mõttes maskeraadi ser
veerimiskaarti. Ta oli selles mülkas pea neli aastat vastu pidanud. 
Tema art de gourmet, mis oli kuulunud keisri lemmiktütrele, jahva
tati siin pesunaiste hammaste vahel kruubiks ja kördiks. Nelja aasta 
jooksul polnud majaperemehed Tuved pidanud ühtegi balli, mitte 
ühtegi pidu. Külalised olid haruldus nagu proua kasvatatud peened 
taimed, mille ta lakkamatust rõskusest hoolimata suutis õitsema 
meelitada. Julie von Tuve lilleseadmise ja taimetundmise kunst oli 
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ainus, mis meenutas impeeriumi pea
linna hiilgust. Samas oli see väike räpane 
maanurk, kuhu ta oli paisatud, avanud 
talle joovastavate lõbude salalaeka, mil
lest tal palee chef du cuisine’i ametis pol
nud aimugi olnud. 

Vett oli taevast alla kallanud neli 
viimast suve. Matsi talu käsi käis veidi 
paremini kui teistel. Ojaperve küla oli 
üks vähestest kõrgematest kohtadest 
soontena väänlevate jõekeste rägasti-
kus, mis suubusid suurimasse, mõisa 
ümber looklevasse Vati jõkke. Ka kõige 
kuivemal ajal toitsid ümbruse sood ja 
rabad jõesänge piisavalt, aga sajusemal 
ajal paisus suurvesi üle kallaste ja moon-
das põllud mereks. Noa aeg saabus siin 
vähemalt kaks korda aastas, kevadel ja 
sügisel. Viimastel, uputuse aastatel, pol-
nud jõed õigupoolest oma algolekusse 
taandunudki. Vili näbrastus, seeme 
uhuti põllult ja elajad uppusid viimset 
heinaliblet püüdes. Puust laeva asemel 
saatis jumal mõisahärra Tuvele helde 
südame. Christian von Tuvest räägiti 
ennegi kui heast härrast, kes oma rah-
vast kohtleb nagu isa lapsi ja nende elu-
järge kõigil jumalale meelepärastel viisi-
del parandada tahab: rajas kooli, keelas 
ihunuhtluse ja jagas mõisaaitadest pis-
kut. Nüüd kinnitasid ta pühakuks vissis 
hingega peremehedki, kes keisri seadusi 

Sergei  
Ivanovitš

Von Tuvede mõisa kokk, kes 
veel nelja aasta eest pakkus 
kulinaarseid meistriteoseid 

Peterburis Maria palees 
Nikolai I lemmiktütrele. 

Või nii ta vähemalt väidab. 
Mis toob sellise mehe 

maanurka, mis kevadise 
ja sügisese suurvee ajal 

on maailmast täiesti ära 
lõigatud ning kus haruharva 
võõrustatakse mõnd külalist, 
seda pole ta avaldanud isegi 

mõisamamslile, kellest on 
saanud tema tuline pooldaja. 
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lugedes küla vahel kuulutasid, et mõis 
peab talusid müüma hakkama ning 
nõnda saavad võla tasunud poegade 
pojad ehk mõisaorjusest priiks. 

Tema käsu järgi ja mõisa vilja eest 
kaevati suvel jõgi verstapikkuselt laie-
maks. Härra oli meeleheitel rahvale 
elulootuse tagasi andnud. Sügisvihmad 
polnud Vati jõe uuest sängist pooltki 
täitnud. Uus külviaasta tõotas lunas-
tada kannatuste omad. Kuivaks jäänud 
jõelammidel kasvaks jõudsalt nii kartul 
kui lina. 

Meistri talu uks paugatas lahti ja 
kinni ning tuppa libises veripunane 
vaim. Anni süda jättis mitu lööki vahele. 

Vabahärra Friedrich Krügener veeris 
veidrat ja salalikku kutset. Ta oli ikka 
uhkeldanud, et tema mõisast ei leia 
raamatulehte ega tinditilka. Jahil oli tal 
kubermangu täpseim käsi, ükskõik kui 
kaua oli lauas istutud. Mõni asi ta püksis 
oli veel liigagi täpne ja selle viljad uhtusid 
tema esi vanemate jäetud heldet krediiti 
vähemaks nagu viimased veeuputuse
aastad põllusaaki. „George, too mulle 
juua!” hõikas ta, ja jalge ees lamanud 
bernhardiin vantsis nurgas seisva kum
muti juurde, haaras hambusse sellele 
pandud korvi pudelitesse villitud õllega 
ja kandis koliseva suutäie peremehele. 
Friedrich naeratas laialt ja patsutas 

Friedrich 
Krügener 

Tema kirjeldamiseks 
sobiks kõik sama, mis tema 

bernhardiinile. Välja arvatud 
see, et truu George ei teinud 
nii palju võlgu ja kutsikaid 

ega vaevelnud seetõttu 
meeleheitekuristiku äärel ning 
polnud ka kahekümne üheksa 
aastane. Muu kõik on võrdne 

või George’i kasuks. 
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koera. Midagi oli ta elus ikkagi saavutanud. Kas Georgi trikid oleksid 
piisavad tema rangete onude arvates, kes olid viimasel ajal saanud 
kes teab kust vihjeid, et Friedrichi vaba elujärge tuleks piirata? Ja 
piiramise võimalus neil oli. Ta korkis õlle lahti. See oli siinkandis 
tõeliselt kehv, nüpelda meistrit palju tahad. Kui vabahärral tuli isu 
kellegi veinikeldri parimat Petite Bourgeoise’i maitsta, hüppas ta 
kalessi, mille kuue halli hobuse järgi tunti teda kogu maal. Kuid isu 
tuli tal harva; kõik, mida ta vajas, oli käejala juures. Peale tema oli 
majas veel kaks ja pool meest: keldris elas kokk, paraadukse kõrval 
tukkus kutsar ja ustav George lükkas käpad laiali kaminaga toas, 
kus oli olnud raamatukogu. Ülejäänud koerad ja mehed elasid tal
lis ning ootasid vaid jahisarve hüüdu. Mõisaruumides toimetasid 
moodsalt värvilisi rahvariideid kandvad neiud, kes hoolitsesid kõige 
eest, mida härra vajas. Selle tarbeks oli ta lasknud moele vilistades 
enesele õmmelda laiad püksid, millel mahukad taskud, kus alati 
pool hõberubla varuks oli. Mõne eriliselt lahke neiu jaoks. Ja see 
elu tegi ta rahulikuks ning rõõmsaks. Päevad kulgesid sarnaselt ja 
muredeta. Kuni … aadlikrediidipanga ja onude lahkus lõppes laenu
pikendustest keeldumisega. Ainus võimalus olukorda parandada 
oli selline, et parem juba enesele kuul pähe lasta: võtta naine, kelle 
vara maksaks kinni kõik need vekslid, mille lunastamist mõnigi 
lahke naaber kannatamatult ootas. Kui nad ehk enne ära ei sure, 
mis vabastaks Friedrichi kahest hirmsast kohusest: naisevõtust ja 
võla maksmisest. Oht lõõmas õhus. Või selles kutsetähes, milles oli 
justkui midagi veidrat ja valski. Ei olnud Tuved lahked võõrustajad 
ega lustipidajad. Nende juures kostitati külalisi enamasti härra lõpu
tute kuivetanud teadmistega ilma asjadest ja proua koerana uluma 
ajavate nukrate lauludega. Õnneks ei pidanud neid koos tarvitama, 
sest selle kümmekonna aasta jooksul, mis tema nende naaber oli 
olnud, oli reisi peal kas üks või teine. Nagu väldiks Tuved omavahel 
kohtumist. Vabahärra Krügener haistis sama hästi kui truu George. 
Tuvede ühine ballikutse lõhnas lõksu järele, millesse temal oli oht 
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langeda, sest ta teatud asjalugude tõttu 
tänuvõlga kandis ja tasumise tunniks 
mitte valmis polnud. 

Ta oleks tahtnud vastata keeldumi
sega, aga majas polnud tõesti tilkagi tinti. 
Nii ei saanud ta alla kirjutada ka enam 
ühelegi vekslile ega võlakirjale.

Ann hingas aeglaselt sisse ja välja. 
Verejas elajas hakkas end liigutama 
ja ägises päris inimese kombel. „Oeh, 
Jõõpre all vajusin pahkluuni roopasse. 
Ma pean ikka opmanile ütlema, et 
tema asi pole ainult põldu ja töörahvast 
passida, vaid ka valla teedel silm peal 
hoida.” Paks maavillane suurrätt, mis 
hädaga kaitses suurema lumegi eest, 
nirises veest. Punane vaim moondus 
Matsi Liisoks. See jutt, kuidas ta Jõõpre 
omadele kohe opmani kallale ässitab, 
oli tädil alati. Ette kandma ei läinud ta 
ikkagi. Weimari linnast tulnud opman 
oli saks nagu mõisnik ja seega võõras 
ning vaenatud. Tema kollast vesti ja 
sinist sabakuube peeti naeruks, sest 
mis mees enese vaenukäo kombel töö-
päeval kirjude sulgedega ehib. Irvitajad 
olid varmad unustama, et selle kandi 
punaseid seelikuid põlastati teisel pool 
kreisi piiri. Maarahvale oli aastasadu 
passinud täikarva hall, aga siinsed pere-
naised viskasid villavihuga patta verkjad 
vöödikud. Soodevahelise rahva kirevat 

Wilhelm Fichte
Opman, eatu vaid saksa 
keelt rääkiv lõhenenud 

inimhing. Mõistab 
paremini noore Wertheri 
kannatusi kui maarahva 
piina sunnismaisusest ja 
teopäevadest. Elab mõisa 
kõrval asuvas Augsbergis, 

vahitornist ümber ehitatud 
majas, millest kunagi vaenlase 
võimalikku lähenemist valvati. 

Nüüdki näeb sealt kogenud 
silm seda, mida alati polegi 

vaja teada. Või võib see 
teadmine olla võrdselt  

kasulik ja ohtlik. 

Paisu Mart
Mõisas pikka aega töötanud 

kubjas, kes kohalt priiks 
sai ja seeläbi saab oma 




