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AUTORI MÄRKUSED 

„hiina” on eelkõige romaan, aga selle tegevus toimub tegelikult 
aset leidnud sündmuste taustal. 

Kui loo käigus astuvad ette ajaloolised tegelased, kirjeldan neid 
ikkagi mina, aga loodetavasti on see asjakohane. Kõik peategelased – 
Trader, Charlie Farley, vennad Odstockid, Nio, Shi-Rong, Mei-Ling, 
Maniküürija, härra Liu, härra Ma, Guanji ning nende omaksed ja 
sõbrad – on aga välja mõeldud. 

Eriti palju tänu võlgnen järgmistele autoritele ja teadlastele, kelle mää-
ratule uurimistööle – sageli esmaallikatega – käesolev romaan toetub. 

Üldisemat laadi teostest tahan esile tõsta John Keay väga hästi 
loetavat sissejuhatust Hiina ajalukku, Caroline Blundeni ja Mark 
Elvini suurepärast teatmeteost „Hiina kultuuri atlast” (Cultural Atlas 
of China) ning Marina Warneri nn draakonkeisrinna Cixi värvikat 
elulookirjeldust. 

Erialasematest töödest väärivad nimetamist Julia Lovelli 1839. aasta 
oopiumisõja kirjeldus, Peter Ward Fay oopiumisõja ja -kaubanduse 
täpsem kirjeldus, Zhang Yangweni teos oopiumi tarvitamisest Hii-
nas. Üksikasju eunuhhide elust sain Sun Yaotingi eluloost, mille pani 
kirja Jia Yinghua; konkubiinide kohta sain andmeid Hsieh Bao Hua 
kirjutistest ja teenijate elust Ida Pruitti ülevaatest Ning Lao T’ai-t’ai 
kohta. Kirjeldustes jalgade sidumise kohta toetusin Dorothy Ko töö-
dele. Mandžude keeruka maailma tutvustamise eest tänan Mark C. 
Elliotti, eelkõige aga Pamela Kyle Crossleyd, kelle üksikasjalik uuri-
mus ühe mandžu suguvõsa kolme põlvkonna kohta võimaldas mul 
välja mõelda Guanji perekonna. Suvepalee üksikasjade kirjeldamisel 
toetusin Guo Daihengi, Young-tsu Wongi ja iseäranis Lillian M. Li 
töödele. Keiserlikku õigussüsteemi ja piinamisseadusi käsitledes toe-
tusin Nancy Parki suurepärasele monograafiale. Fengshui ja Lõuna- 
Hiina külade kohta sain andmeid Xiaoxin He ja Jun Luo artiklist. 
Taipingist kirjutades toetusin Stephen R. Platti ja Jonathan Spence’i 
uurimustele. Eriti tänulik olen Diana Prestonile bokserite ülestõusu 
ajal toimunud saatkondade piiramist kirjeldava üksikasjaliku ülevaate 
eest, kust ammutasin rikkalikult materjali. 

Pean veel isiklikult tänama Julia Lovelli, kes targalt ja abivalmilt 
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suunas mind sellel teel, samuti dr James Greenbaumi, Tess Johnstonit 
ja Mai Tsaod kasulike nõuannete eest ning Sing Tsung-Lingi ja Hang 
Liud, kes lugesid minu esialgseid mustandeid, ja veel Lynn Zhaod, kes 
vaatas läbi kogu käsikirja. Kõik sissejäänud vead on üksnes minu süü. 

Palju tänu võlgnen Rodney Paullile, kes suure hoole ja kannatlik-
kusega valmistas ette kasutatud kaardid. 

Lisaks tahan tänada toimetajaid William Thomast kirjastusest 
Doubleday ja Oliver Johnsonit kirjastusest Hodder, kes ei moodusta 
üksnes head meeskonda, vaid ilmutasid kogu tööprotsessi jooksul 
äärmist heatahtlikkust ja kannatlikkust. Samuti tahan tänada  Michael 
Windsorit Ameerikas ja Alasdair Oliveri Suurbritannias väga eri-
neva, aga mõlemal puhul kauni kaanekujunduse eest. Tänan ka Khari 
 Dawkinsit, Maria Carellat, Rita Madrigali, Michael Goldsmithi, Lauren 
Weberit ja Kathy Hourigani kirjastusest Doubleday. 

Nagu alati, suur tänu Cara Jonesile ja kogu RCW meeskonnale. 
Ja lõpuks muidugi suur tänu minu agendile Gill Coleridge’ile, kes 

on kolmekümne kuue aasta jooksul ära teeninud minu ääretu tänu. 
Hiina kohanimed on enamasti toodud tänapäevasel kujul, välja 

arvatud mõned vähesed juhtumid, kus lääne päritolu tegelased kasuta-
vad oma jutus üheksateistkümnendale sajandile omaseid nimekujusid 
Kanton ja Peking. 
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PUNANE PÄIKE, KOLLANE JÕGI 

Jaanuar 1839 

esialgu ta ei kuulnud, et teda hüütakse. Punane päike paistis talle 
otse näkku, kui ta oli ratsa teel läbi maailma keskme. 

Kuuskümmend kilomeetrit on koiduajast saadik seljataha jäänud. 
Üle saja veel minna. Ja aega pole kuigi palju, võib-olla üldse mitte. Ta 
ei teadnud, kui palju. 

Punane päikeseketas loojub peagi, maad võtab nukker hämarus ja 
tal tuleb puhkama jääda. Seejärel jääb oodata koitu. Ja kogu see aeg 
mõelda: kas ta ikka jõuab isa juurde, keda ta nii väga armastab, enne 
kui on liiga hilja? Sest tädi kirja sõnum oli väga selge: isa on suremas. 

„Härra Jiang!” Seekord ta kuulis. „Jiang Shi-Rong! Oodake!” 
Mees vaatas tagasi. Üksik ratsanik kiirustas talle teed mööda järele. 

Kuna punane päike paistis talle otse silma, kulus Jiangil mõni hetk 
taipamaks, et see on härra Weni teener Wong. Mida see peaks tähen-
dama? Jiang peatas ratsu. 

Wong – väike, lõuna poolt pärit matsakas kiilaspäine mees – oli 
majapidaja vananeva õpetlase juures, kes usaldas teda täielikult ja oli 
võtnud ka noore Jiangi oma tiiva alla, kui too otsustas sinna jääda. 
Wong oli higine. Ta peab olema kihutanud nagu keisri käskjalg, et 
mind kätte saada, mõtles noormees. 

„Kas härra Weniga on kõik korras?” küsis Jiang murelikult. 
„Ja-jah. Ta ütles, et peate otsekohe Pekingisse tagasi tulema.” 
„Tagasi tulema?” Jiang tunnistas teda kohkunult. „Aga mu isa on 

suremas. Ma pean tema juurde minema.” 
„Kas teie teate, kes on isand Lin?” 
„Muidugi.” Kogu Pekingis räägiti varem vähetuntud tagasihoidli-

kust ametnikust, kes oli jätnud keisrile nii sügava mulje, et talle anti 
väga tähtis ülesanne. 

„Ta tahab teid näha. Otsekohe.” 
„Mind?” Jiang ei olnud ju mitte keegi. Isegi mitte seda. Tähtsusetu 

hädavares. 
„Härra Wen kirjutas isand Linile teist. Ta tunneb isand Lini juba 

õpingute ajast. Aga härra Wen ei öelnud seda teile, et mitte asjatult 
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lootusi äratada. Kui isand Lin ei vasta …” Wong tegi kurva näo. „Aga 
samal hommikul, kui te lahkusite, sai härra Wen kirja. Võib-olla tahab 
isand Lin teid enda juurde tööle võtta. Aga ta tahab teid enne näha. 
Nii andiski härra Wen mulle käsu kihutada nagu tuhat kuradit ja teid 
tagasi tuua.” Mees uuris noormeest tungival pilgul. „See on teie suur 
võimalus, Jiang Shi-Rong,” sõnas ta vaikselt. „Kui isand Lin täidab 
oma ülesande edukalt ja teie talle meeldite, võib teie nimi jõuda keisri 
enda kõrvu. Siis oletegi teel edule. Mul on teie pärast väga hea meel.” 
Mees kummardas kergelt, rõhutamaks noormehe tulevast seisundit. 

„Aga isa …” 
„Ta võib olla juba surnud. Te ei või seda teada.” 
„Aga ta võib ka elus olla.” Noormees pööras pilgu kõrvale ja tema 

näos peegeldus ahastus. „Oleksin pidanud juba varem minema,” pomi-
ses ta endamisi. „Olin liiga häbelik.” Ta pöördus uuesti Wongi poole. 
„Kui lähen nüüd tagasi, kulub mul selleks kolm päeva. Võib-olla roh-
kemgi.” 

„Kui tahate, et teil läheks hästi, peate võimalust kasutama. Härra 
Weni arvates tahaks teie isa kindlasti, et läheksite isand Lini juurde.” 
Sõnumitooja pidas pausi. „Härra Wen ütles isand Linile, et oskate 
rääkida kantoni keelt. See on teile suur plusspunkt – ja ka isand Lini 
ülesande tarvis.” 

Shi-Rong ei kostnud midagi. Mõlemad teadsid, et just tänu Wongile 
oskas Jiang rääkida teenri kantoni murret. Esialgu oli noorele manda-
riinile teinud lihtsalt nalja õppida ära mõni Wongi tavapärane ütlus. 
Peagi oli ta avastanud, et kantoni keel on peaaegu samasugune nagu 
iga teinegi keel. Sellel oli koguni rohkem intonatsioone kui manda-
riini keelel. Jiangil oli aga tundlik kõrv ja aasta-paari pärast, kui ta iga 
päev lobises Wongiga, õppis ta küllalt palju, et täiesti hakkama saada. 
Tema isa, kes polnud lõunast pärit inimestest kuigi heal arvamusel, 
oli võtnud asja kerge irooniaga, kui sai sellest kuulda. „Ehkki see võib 
ühel päeval osutuda kasulikuks,” oli ta möönnud. Härra Wen aga oli 
hoopis soovitanud: „Kantoni keelt ei maksa ära põlata, noormees. Selles 
on palju iidseid sõnu, mis on meie mandariini keelest juba kadunud.” 

Wong uuris noormeest läbitungival pilgul. „Härra Wen ütles, et 
teist niisugust võimalust ei tarvitse enam kunagi tulla,” jätkas ta siis. 

Jiang Shi-Rong pööras pilgu punetava päikese poole ja raputas 
õnnetult pead. 
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„Tean,” tõdes ta vaikselt. 
Mõnda aega ei liikunud kumbki paigast. Siis sundis noormees raske 

südamega oma ratsu liikvele, tagasi Pekingi poole. 

*

Kui sama öö oli lõppemas, tuli kaheksasada kilomeetrit kaugemal, 
välismaal Kantonina tuntud sadamalinnast läänes, Lõuna-Hiina merelt 
maale tihe udu, mis mähkis kogu maailma valgesse hämusse. 

Teades, et ta on üksi, astus üks naine õuevärava juurde ja vaatas 
välja. 

Koiduaegsest udust hoolimata aimas ta seal kusagil hämu taga päi-
kest säramas, aga siiski polnud veel näha ei tiigikallast kolmekümne 
sammu kaugusel ega ka kipakat puitpurret, kust tema äi, härra Lung, 
armastas vaadata täiskuud ning meenutada iseendale, et tema on selle 
tiigi omanik ja et just tema on küla kõige rikkam talunik. 

Naine kuulatas rõsket vaikust. Mõnikord võis siin kuulda nõrka 
sulpsaust, kui part pistis pea vette ja seejärel seda raputas. Aga praegu 
ei kuulnud ta midagi. 

„Mei-Ling,” sosistas keegi paremalt. 
Naise kulm tõmbus kipra. Silm seletas ainult ähmaselt tee ääres 

kõrguvat bambusesalu. Ta astus ettevaatlikult sinnapoole. 
„Kes siin on?” 
„Mina, Nio.” Üks kogu eraldus bambuste juurest ja tuli naise poole. 
„Väikevend!” Naise nägu lõi särama. Isegi pärast pikki aastaid ei 

olnud võimalik eksida. Reetlik arm jooksis endiselt üle nina ja palge. 
Nio ei olnud tegelikult tema vend. Vaevalt et isegi sugulane, võiks 

öelda. Ta oli pärit Mei-Lingi emapoolse vanaema suguvõsast, mis kuu-
lus hakka hõimu. Kui Nio ema ja õed olid kõik katku surnud, jättis 
isa ta kaheks aastaks Mei-Lingi vanemate hoolde, kuni ta ise uuesti 
abiellus ja võttis poja enda juurde tagasi. 

Kui päris täpne olla, oli nooruki nimi hoopis Niu, aga tema kodu-
küla murdes kõlas see pigem nagu Nyok, kusjuures see k sõna lõpus 
oli peaaegu kuuldamatu. Nii mõtleski Mei-Ling välja nimekuju Nio 
lühikese o-ga ja nii see oligi jäänud. 

Kaua aega enne seda, kui isa ta tagasi võttis, oli Mei-Ling võtnud 
Nio endale vennaks ja sealtpeale oli ta olnud poisi Suur Õde.

„Millal sa tulid?” küsis Mei-Ling sosinal. 
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„Kahe päeva eest. Tulin sind vaatama, aga sinu ämm ütles, et ma 
enam ei tuleks. Pärast läks ta veel sinu vanemate poole ja ütles neilegi, 
et nad ei lubaks mind sinu lähedalegi.” 

„Miks ta nii ütles?” 
Kuigi viieteistkümneaastane Nio oli kõigest aasta noorem kui Mei-

Ling, tundus ta viimasele ikkagi lapsena. Nooruk vaatas maha, enne 
kui tunnistas: „Võib-olla sellepärast, et ma midagi ütlesin.” 

„Miks sa siin oled, Väikevend?” 
„Ma jooksin ära.” Ta naeratas, otsekui oleks selle üle uhke. 
„Oi ei, Nio …” Ta pidi juba hakkama uurima üksikasju, kui märkas, 

et keegi jälgib teda värava juurest. 
„Oota homme hommikul külaväravas,” sosistas ta kiiruga. „Püüan 

tulla varavalges. Kui mind ei ole, siis tule järgmisel päeval. Lippa nüüd. 
Kähku, kähku!” 

Kui Nio kadus bambuste vahele, läks Mei-Ling tagasi. 

Väraval seisis noor ümara näoga naine. Paju oli Mei-Lingi mehe venna-
naine. Nad kutsusid teineteist õdedeks, aga sellega ka igasugune sar-
nasus piirdus. 

Naise nimi ütleski, et ta on graatsiline nagu paju. Ilma uhkete riiete 
ja hoolikalt mingitud näota oleks teda arvatavasti peetud üsna ilme-
tuks. Paju oli pärit naabermaakonna Wani rikka taluniku perest, ja 
ehkki ta oli nüüd abielus härra Lungi vanema pojaga, rääkis külarahvas 
temast ikka aupaklikult kui Wanist tulnud naisest. Kuna tema pere 
kuulus Wani maakonnas jõukate hulka, olid tema jalalabad tütar-
lapsena seotud, mistõttu tal oli nüüd iseloomulik kõnnak, mis eristas 
teda niisugustest vaestest talunaistest nagu Mei-Ling, kelle kõik pere-
liikmed töötasid põllul. 

Paju oli pisut pikem ja hoidis end elegantselt veidi ettepoole kum-
margil nagu daamile kohane. Mei-Ling oli lühem ja seisis sirgelt oma 
tervetel jalgadel nagu töötav talunaine, kes ta ju oligi. Teda peeti juba 
väikesest peale kogu küla kõige ilusamaks tüdrukuks. Kui tema vane-
mad poleks olnud nii vaesed, oleksid nad võib-olla sidunud temagi 
jalad kinni, hankinud talle uhked riided ning müünud ta lähedasse 
linna mõnele kaupmehele nooremaks naiseks või konkubiiniks. Aga 
ükskõik kui kaunis ta ka oli, poleks mitte keegi iial osanud arvata, et 
ta abiellub härra Lungi pojaga. 
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Õigupoolest oli see abielu paljude meelest skandaalne lugu. Mei-
Lingi ämm oli saanud lausa tulivihaseks. 

Naistel oli veel teinegi erinevus. Paju oli kinkinud abikaasale juba 
ühe lapse – ehkki vanemate kurvastuseks oli see kõigest tüdruk. 
Õnneks aga oli ta nüüd juba viiendat kuud jälle lapseootel. 

Tagasi Lungi maja eesõue minnes heitis Paju Mei-Lingi poole 
põgusa pilgu. 

„Ma tean, kes see oli.”
„Tõesti?” 
„Sinu nõbu Nio. Ma tean temast kõike. Sina hüüad teda Väike-

vennaks.” Ta noogutas kergelt. „Kõik kodus teavad, et ta on siin, aga 
keegi ei tohi seda sulle öelda.” 

„Isegi mitte mu mees?” 
„Ta tahtis öelda, aga kardab, et lähed Nioga kokku saama ja sul 

tuleb pahandusi. Ta püüab sind kaitsta. Kogu lugu.” 
„Kas kavatsed Emale ära rääkida?” 
„Võid mind usaldada, õde.” 
Õues kasvas väike apelsinipuu. Jõudnud selleni, jäi Paju seisma. 
„Ära püüa temaga kokku saada, õde. Kui Ema saab sellest teada, 

annab ta sulle piitsa. Või teeb midagi veel hullemat.” 

* 

Kalkutas oli kätte jõudnud varane pärastlõuna, kui kauni Chowring-
hee eeslinna tänavail liikus ühe hobusega üüritroska, sees kaks noort 
inglast. Kardinad olid täielikult ette tõmmatud, et summutada eredat 
päevavalgust – sest ehkki Indias oli kõige jahedam aastaaeg, oli siin 
ikkagi valgem ja palavam kui enamikul suvedel Suurbritannias. 

Charlie Farley oli rõõmsameelne noormees. Kriketit mängides, ja 
seda tegi ta hästi, oli ta ära teeninud üldise lugupidamise. Tema üsna 
ümar nägu tundus veelgi ümaram, kuna juuksepiir kippus kulmudest 
üha kõrgemale tõusma. „Ma ei ole veel kiilakas,” märkis ta ise hea-
tujuliselt, „aga teejoomise ajaks juba olen.” Tema kahvatusiniste pril-
litatud silmade pilk oli sõbralik, aga mitte mingil juhul rumal. Mitte 
üksnes kriketis, vaid ka elus üldisemalt mängis ta sirgjoonelist mängu. 

Tema sõber John Trader oli veidi pikem, tema juuksed olid tume-
dad nagu mustad oliivid, ta oli sale ja üldse nägus. Aga noormehe 
tundeküllaste koobaltsiniste silmade pilk ei tundunud küll õnnelik. 
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„Kõik see on kohutav eksitus,” lausus ta mornilt. 
„Lollus, John,” sõnas Charlie Farley. „Ma ütlesin kolonelile, et sa 

päästsid minu elu. Ta käitub sinuga väga viisakalt.” Mõni hetk hiljem 
krudisesid troska rattad juba lühikese sissesõidutee kruusal. „Sooh, 
nüüd viskame kirja tädi Harrietile ära ja läheme kohe edasi. Nii et tee 
rõõmsam nägu pähe.” 

Charlie tädi maja oli tüüpiline paremat sorti koloniaalstiilis bangalo, 
mille nii esi- kui ka tagaküljel olevate verandade laiu räästaid toetasid 
tugevad valgeks värvitud joonia sambad. Hoone avarast eeskojast pääses 
otse lihtsasse, aga meeldivasse võõrastetuppa ja söögisaali, mis mõlemad 
olid sisustatud inglise stiilis. Kui mehed jõudsid ukse juurde, ilmus lait-
matult valgeis rõivais indialastest teenreid vaat et igast nurgast välja. 

Tädi Harriet oli ilmselt troskat kuulnud, sest ta oli juba eeskojas. 
Charlie armastas oma tädi. Nii nagu tema emal, olid ka viimase õel ikka 
veel lainjad kuldsed juuksed nagu nooruseski. Tal oli aval silmavaade 
ning tema ja ta abikaasa olid meelsasti valmis külalislahkelt vastu 
võtma iga uustulnukat Briti Kalkutas, nagu oli koloonia kaupmeeste 
hulgas ikka kombeks. 

„Mida sa siin teed, Charlie?” nõudis tädi. „Kas te mõlemad ei peaks 
tööl olema?” 

„Olimegi tööl, tädi Harriet,” seletas Charlie. „Aga täna hommikul 
saabus Inglismaalt saadetis kirju, sealhulgas üks ema kiri sulle. Arva-
sin, et toon selle sulle kohe ära.” 

Tädi Harriet naeratas. 
„Ja küllap tahate nüüd süüa?” 
„Üldsegi mitte. Tegelikult peame edasi minema. Läheme kolonel 

Lomondi poole lõunale.” 
„Kolonel Lomondi? See on ju väga uhke.”
„Isa on tegelikult tema koolivend,” selgitas Charlie. „Nii läkski mul 

korda hankida meile kutse tema klubisse lõunale. Arvasin, et Johnile 
meeldiks seda näha.” 

„Siis muidugi, minge aga,” arvas tädi Harriet. „Kolonel Lomondi 
juurde ei tohi hiljaks jääda.” 

„Kohe lähemegi,” lausus Charlie. 

Oli aeg rääkida nagu mees mehega. Ja kuna nad olid nüüd kümmekond 
minutit troskas omavahel, võttiski Charlie nõuks seda teha. 
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„Kas sa ise ka tead, mis sul viga on, Trader?” 
„Ütle parem sina.” Trader manas näole hädise naeratuse. 
„Sa oled hea sõber. Usaldan sinu kätte oma elu. Aga sa oled tujukas 

tüüp. Vaata ennast praegu. Kõik, mida sa peaksid tegema, on hoida 
silmad lahti ja nautida elu.”

„Tean küll.” 
„Aga kõik on palju keerulisem. Sinu häda seisneb selles, et sa pole 

kunagi rahul. Ükskõik mida sa ka kätte saad, alati tahad sa veelgi 
rohkem.” 

„See võib olla tõsi.” 
„Muidugi, sa oled vaeslaps, mis on loomulikult pagana halb lugu. 

Aga mitte maailma lõpp. Sa käisid väga heas koolis. Sulle pärandati 
üsna palju raha. Sul on minusugune sõber. Meil on töö Rattraysis, 
mis on üks India parimaid agentuure. Ja kuigi sa seda nähtavasti ei 
usu, oled sa täiesti nägus sell, ning pool Kalkuta naistest on sinusse 
armunud. Mida sa veel tahad?” 

„Ma ei tea, Charlie,” tunnistas sõber. „Räägi mulle sellest kolonel 
Lomondist, kelle poole me läheme. Kas ta on abielus?” 

„Tal on naine. Olen temaga korra juhuslikult kohtunud. Tead küll, 
viisakused ette ja taha ja kõik see muu. Meeldiv daam. Nende poeg on 
sõjaväes, natuke meist vanem. Tal on ka tütar. Olen tedagi korra või 
paar majas näinud. Päris kenake.” Charlie naeratas. „Aga ma hoidun 
pigem eemale. Kolonelile ei meeldi, kui kipud liiga sõbraks.” 

„Sest ta on aristokraat.” 
„Vanast šoti suguvõsast. Vanem vend elab esivanematelt päritud 

lossis – tead ju küll, missugused need on.” 
„Ja meie oleme ärimehed, Charlie. Kaubitsejad, põrm tema jalge 

ees.” 
„Mind kohtleb ta küll hästi.” 
„Sest sinu isa on tema koolivend.” Tumedate juustega noormees 

tegi pausi, aga kui sõber midagi ei kostnud, siis jätkas: „Kas tead, mis 
mind pahandab, Charlie?” 

„Mis siis?” 
„Mehed nagu Lomond vaatavad meiesugustele ülevalt alla, sest 

meie ajame äri. Aga mida Briti impeerium enesest kujutab? See on 
hiigelsuur äriettevõte. On alati seda olnud. Kes juhib Indiat? Ida-India 
Kompanii. Kelle oma on siin sõjavägi? Ida-India Kompanii oma. Nojah, 
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kompanii kuulub tänapäeval Briti valitsusele ainult nimeliselt ja suur 
osa äritegevusest on niisuguste iseseisvate kaupmeeste käes nagu meie. 
Aga siiski on see armee, kus kolonel Lomond ja teised temasugused 
teenivad ohvitserina, olemas selleks, et kaitsta äritegevust. Sind ja mind. 
Pole kaupmehi, pole ka sõjaväge.” 

„Sa ei kavatse seda ometi talle öelda, või kuidas?” küsis Charlie 
närviliselt. 

„Võiks ju öelda.” Trader heitis talle surmtõsise pilgu, aga naeratas 
siis. „Ära muretse.” 

Charlie hammustas huulde ja raputas pead, aga võttis sama teema 
uuesti üles. „Miks sa ei või lihtsalt mängu kaasa mängida, John? Prae-
gust olukorda silmas pidades on nii sinul kui ka minul igas mõttes 
vedanud. Minu isa saatis kogu elu mööda Ida-India Kompaniis töötades 
ja läks pensionile korraliku varandusega, nagu tead. Tal on Bathis suur 
maja. Meie naaber on kindralmajor. Päris tore vanapoiss. Mängib isaga 
kaarte. Saad ju aru, mida ma silmas pean? See kõik sobib mulle hästi.” 

„See pole sugugi tühiasi, Charlie.” 
„Aga kui ma tahan enamat, siis just nii need asjad käivad. Mul võib 

Rattraysis hästi minna ja võin lõpuks teenida küllalt, et osta endale 
mõis ja saada maaomanikuks. Seda juhtub kogu aeg. Minu poeg võib 
pääseda heasse rügementi ja saada mõne Lomondi relvavennaks.” Far-
ley vaatas sõbrale tõsiselt otsa. „Nii need ühiskonna klasside mängud 
käivad, Trader, kui tahad kaasa lüüa.” 

„See võtab palju aega.” 
„Paar põlvkonda ja ongi kõik. Aga kas tead, mis selle kohta öel-

dakse?” Charlie Farley nõjatus vastu seljatuge ja naeratas. „Viisakus … 
määrab kõik.” 

Astudes Bengali sõjaväelaste klubi uhkest võlvuksest sisse, tundis John 
Trader morni meeleolu tagasi tulemas. Esiteks oli tal oma mustas pikk-
kuues, mida kõlbas kanda ainult palju jahedamas Briti kliimas – mida 
aga klubi riietumisstiil nõudis –, talumatult palav. Ja siis muidugi see 
klubi ise. 

Britid ei olnud veel kogu India valitsejad, küll aga olid nad Bengali 
isandad. Ja Bengali suurlinn Kalkuta pakkus selle kohta tõendeid igal 
sammul. Hipodroomil. Golfiväljakutel. Aga muidugi kõige rohkem 
esplanaadil, kus Bengali sõjaväeklubi suurejooneline klassikalises stiilis 



23

fassaad põrnitses oma koloniaalses hiilguses kõrgelt kõiki, kes selle 
eest möödusid. 

Kes olid need möödujad? Nojah, muidugi indialased ja inglise-india 
segaverelised, aga ka britid: suurärimehed, kaubitsejad, keskklassi ja 
alamadki inimesed – kõik need, kes ei valitsenud, vaid tegid tööd. 

Sest Bengali sõjaväeklubi liikmed olid valitsejad. Ohvitserid, koh-
tunikud, Briti impeeriumi ametnikud, Rooma keisririigi järeltulijad, 
nagu nad ise end nägid. Nagu Rooma senaatorid, keda nad jäljendasid, 
põlgasid ka need sõjamehed ja maaomanikud neid, kes teevad tööd, 
aga eelkõige just kaupmehi. 

Kolonel Lomond juba ootas neid suures õhurikkas vestibüülis, mille 
seintelt jälgisid Johni hukkamõistvalt riigimehed ja väejuhid. Ta juha-
tati otsekohe söögisaali. 

Valge linane laudlina oli tärgeldatud ja kange nagu laud. George’i stiilis 
lauahõbe, Wedgwoodi taldrikud, rasked kristallklaasid. Alustuseks 
serveeriti supi juurde šerrit. Prantsuse toidud võisid küll olla moes, 
aga kolonelile see ei meeldinud, niisiis serveeriti vana head veiseliha 
kapsa ja kartulitega, mida kasvatati siinsamas brittidele kuuluvates 
aedades. Vein oli oivaline. Sõnaga, nad oleks vabalt võinud olla ka 
mõnes Londoni südalinna klubis. 

Mis puudutab kolonel Lomondi ennast, siis täna kandis ta vormi-
riietust, nägusat punast kuube ja musti pükse. Ta oli pikka kasvu, sale, 
hõrenevad juuksed olid ikka veel tumedad. Kulmud kerkisid otstest 
ülespoole, mistõttu ta nägi välja nagu suursugune pistrik. Iga viimanegi 
toll tõeline šoti pealik. 

Ilmselgelt oli ta võtnud kindla eesmärgi olla Farley-noorema vastu 
sõbralik, pöördudes tema poole sõnadega „mu poiss”; Farley-vanemast, 
kes nüüd elas Bathis, rääkis ta aga ikka sõnadega „sinu kallis isa”. 

„Sain sinu kallilt isalt kirja. Ta ütleb, et vana kindral Frobisher on 
tema üleaedne.”

„Kas teie tunnete ka teda, härra?” 
„Jaa. Kõva spordimees. Ja suur jahimees.” 
„Tiigrid?” 
„Igatahes. Kui ta tuli siia esimest korda, siis käidi jahil veel jalgsi. 

Nüüd tehakse seda elevantidega, nagu ikka tänapäeval.” Ta noogutas 
Charliele heakskiitvalt. 
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Mida oli siis Charlie Farleys erilist, et ta kolonel Lomondile meeldis? 
Osalt oli asi muidugi selles, et ta oli üks armastusväärne poiss, täpselt 
samasugune kui tema isa. Otsekohene, viisakas, lahe. Aga oli midagi 
veel. Ta teadis, kuhu ta sobib, ja oli sellega rahul. Charlie ei astuks 
kunagi piiridest üle. Kui ta tunnistas Lomondile ausalt, et tal on sõber, 
kes tahaks klubi seestpoolt näha, aga kuna tal endal pole mingit või-
malust sõbrale vastu tulla, „kui just teie ei kutsu meid lõunale, härra,” 
oli Lomond otsekohe nad sinna kutsunud. „Hakkaja noormees,” oli 
kolonel hiljem tähendanud oma abikaasale sama heakskiitval toonil, 
nagu ta oleks rääkinud mõnest noorest paljutõotavast ohvitserist. Ja 
Charlie ei valmista talle kunagi piinlikkust sellega, et üritab astuda 
klubi liikmeks. Mitte et kolonel Lomondil oleks midagi erilist olnud 
selle vastu, kui Charlie Farley oleks klubi liige. Aga muidugi pole asi 
selles. Nagu teavad kõik, kes valitsevad Briti impeeriumi, pole asi mitte 
üksikjuhtumis, vaid selles, kuhu see võib viia. 

Mille peale pöördus koloneli pilk John Traderile. 
Noores Traderis oli midagi, mis kolonelile ei meeldinud. Ta polnud 

kindel, mis see võiks olla. Kuna see tumedapäine noormees oli Farley 
sõber, siis loomulikult tuli tema vastu sõbralik olla. Aga Indias elatud 
aastad ja inimeste jälgimine olid arendanud kolonel Lomondil välja 
kuuenda meele. Ja praegusel hetkel oli tal samasugune ebameeldiv 
tunne, nagu enne seda, kui ta ükskord avastas oma majast kobra. 

„Kustkandist te pärit olete?” tegi ta katset. Alati turvaline küsimus. 
„Kasvasin esialgu West Countrys, härra,” vastas Trader. „Edaspidi 

juba päris Londoni lähedal. Blackheathis.” 
„Ah Blackheathis. Vanasti oli seal vist palju teeröövleid, eks?” Ehkki 

see oli öeldud naljatoonil, siis kas ei leidunud samas varjatud vihjet, 
et äkki võis ka Trader ise olla teeröövel? Muidugi mitte. „Kas teil on 
seal ka praegu sugulasi?” 

„Mul ei ole ühtki elavat sugulast,” kostis Trader. 
„Üldse mitte kedagi?” 
„Varem, põlvkondi tagasi olid kusagil isa kauged sugulased, aga siis 

tuli mingi perekonnatüli ja edaspidi nad enam ei suhelnud. Ma ei tea 
isegi nende nime ega seda, kus nad võiksid elada.” 

„Ah soo.” Kolonel proovis teisiti. „Kas teie ja Farley ei käinud mitte 
koos koolis?” 

„Ei, söör. Käisin Charterhouse’is.” 
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„Hea vana kool.” Kolonel rüüpas lonksu veini. Muidugi mitte just 
Harrow, kus tema ise ja Farleyd olid õppinud. 

„Trader päästis minu elu,” lausus Charlie lootusrikkalt. 
Kolonel Lomond heitis Charliele mittemidagiütleva pilgu. Mõlemad 

teadsid, et Charlie on seda talle juba rääkinud. Kolonel aga ei soovinud 
sellele tõmmule võõrale triumfihetke anda. 

„Seda on rõõm kuulda,” tähendas ta põgusa peanoogutuse saatel. 
„Kui sööme kunagi koos õhtust,” lisas ta mokaotsast Traderile, „siis 
peate mulle kogu selle loo ära rääkima.” 

Desserdiks vahetati laudlina. Kolonel saatis karahvini portveiniga lauas 
ringi. Lõunasöök oli hea. Kuigi kolonel polnud söögi ajal kordagi pöördu-
nud Traderi poole, küll aga heitnud sõbralikke pilke Charliele, võis seda 
mõista ka hajameelsusena. Nüüd aga oli tal nähtavasti midagi mõttes. 

„Räägi nüüd, mu poiss, veidi oma firmast, Rattraysist …” Ta kum-
mardus pisut ettepoole näitamaks oma huvi. „Seal on ju kõik hästi, 
eks ole?” 

„Täiesti, härra. Käib nagu kellavärk.” Charlie naeratas. „Isa küsis 
täpselt samamoodi. Pärast viimast krahhi, härra, usub Rattrays mõõ-
dukusse.” 

„Tubli.” Kolonel noogutas kergendatult. Sellest oli möödas kõigest 
kaks aastat, kui vägeva Palmersi kaubamaja krahh – see langes ohvriks 
üha kasvavale ahnusele ja võlgadele, nähtus, mis perioodiliselt ründab 
nagu katk kõiki turge – tõi kaasa enamiku Kalkuta samasuguste ette-
võtete kokkuvarisemise ning lugematu hulga leskede ja orbude laos-
tumise. „Muidugi,” möönis kolonel oma portveiniklaasi silmitsedes, 
„kui minna tagasi möödunud sajandisse, siis ajas nii mõnigi Ida-India 
Kompanii naabob kõigest paari aastaga suure varanduse kokku.” Tema 
silmadesse tekkinud äraolev pilk näitas, et kui saatus tooks tema teele 
sobiva juhuse, kuluks isegi niisugusele vahvale sõjamehele nagu tema 
täiendavad sadakond tuhat naelsterlingit ära. 

„Ainsad, kes praegusel ajal kiiresti varandusi kokku ajavad,” tähen-
das Charlie, „on mehed, kes käivad Kantonis ja ajavad Hiinaga äri.” 

„Seda minagi olen kuulnud. Natuke räpasevõitu äri, kas pole?” 
lisas kolonel rahulikult. 

„Noh, meie sellega ei tegele,” ütles Charlie ja sai heakskiitva noo-
gutuse osaliseks. 
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Ning nüüd, olles kogu aeg viisakalt vaikinud, otsustas John Trader 
sõna võtta. 

„Kahju, et kaubavahetus Hiinga teile ei meeldi, härra,” sõnas ta. „See 
rajaneb põhiliselt teel, kas pole?” Kas tema hääletoonis kõlas vaevu-
märgatav ähvardus? 

„Tee. Enesestmõistetav,” ühmas kolonel. 
„Britid joovad teed, mida veetakse sisse Hiinast, sest see on peaaegu 

ainus paik maailmas, kus seda kasvatatakse. Teelt makstakse makse. Ja 
teemaksust kaetakse suurem osa Briti sõjalaevastiku jooksvatest kuludest.” 

„Seda ma tõesti ei teadnud,” tõdes kolonel. 
„Niisiis ei ole teie tee vastu, härra,” jätkas Trader. „Kas teile ei meeldi 

oopium, mida me tarnime hiinlastele vastutasuks tee eest?” 
„Julgen arvata, et see on hiinlaste asi, mida nad vastu võtavad,” 

tähendas kolonel Lomond ja pilk Charlie poole andis mõista, et talle 
sellest jutust aitab. 

„See inglaste teejoomine,” torkas Charlie rõõmsalt vahele. „Raske 
uskuda, et seda nii palju juuakse. Ega ju igaüks seda tingimata tahagi. 
Aga ikka nõutakse. Üha rohkem igal aastal.” Ta heitis Traderile hoia-
tava pilgu. „Tegelikult makstakse selle eest hõbedas.” Ta pöördus nüüd 
koloneli poole. „Härra, kardan, et peame nüüd minema. Teate küll, 
töö ootab ja kõik need muud asjad.” 

„Muidugi, mu poiss. Mul on alati hea meel sind näha,” vastas kolo-
nel sõbralikult. 

„Sellel kaubavahetusel on kolm nurka,” jätkas Trader rahulikult, 
aga järelejätmatult. „Hiina kaubitsejad saavad oopiumi meie Kantoni 
agentuuri meestelt. Need hiinlased maksavad agentuuri meestele hõbe-
daga. Agentuuri mehed kasutavad hõbedat, et osta teed. Ent kust see 
oopium tuleb? Indiast. Peamiselt Bengalist. Seda kasvatab Ida-India 
Kompanii. See on ju nii, kas pole, härra?” 

Kolonel Lomond ei vastanud. Ta tõusis lauast. Haaranud sõbralikult 
Charlie käsivarre, aga nii, et Trader oli sunnitud neile järgnema, juhtis 
ta nad ukse juurde. 

Mõni hetk hiljem sammusid kõik koos klubi trepist alla ja oleks seal 
lahku läinud, kui kellegi hüüd poleks neid kinni pidanud.

„Papa!” Hüüd tuli esplanaadil mööduvast tõllast, kus koos ema, 
teenri ja kutsariga ning ratsaeskordi saatel istus siidkleidis ja päikese-
varjuga noor naine. Tõld peatus. 
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„Tere õhtust, papa,” sõnas Agnes Lomond. „Kas lõunasöök läks 
hästi?” 

Kuigi kolonel Lomond ei oodanud seda kohtumist, pöördus ta tütre 
poole naeratades, aga saatis abikaasale hoiatava pilgu, mida viimane 
kohe märkas. 

„Te mõlemad ju tunnete muidugi noort Farleyd,” sõnas ta sõbrali-
kult, kui naised Charliet tervitasid. „Ja siin,” lisas ta napisõnaliselt, vii-
bates kuidagi lõdvaks muutunud käega Traderi poole, „on tema sõber.” 

„John Trader,” lausus Trader, naeratades viisakalt proua Lomon-
dile, enne kui suunas pilgu tema tütrele. Kui see aga oli kord jäänud 
nooremale naisele peatuma, ei lahkunud see sealt enam. 

Agnes Lomond oli kahekümneaastane ja juba tõeline leedi. Ükski 
teine sõna siia ei sobi. Tema ema oli nägus ja väärikas matroon. Agnes 
aga oli sale nagu isa ja veidi pikem kui ema. Tema päikesevalguse eest 
hoolikalt kaitstud nägu oli imetlusväärselt kahvatu jumega. Kuigi 
nina oli liiga pikk, et teda saaks pidada kauniks, andis see talle tegeli-
kult veelgi aristokraatlikuma välimuse. Neiu iseloomust oli võimatu 
midagi arvata. 

Võib-olla just see viimane asjaolu või punakaspruunid juuksed 
või tõsiasi, et näitsik oli sotsiaalselt kättesaamatu, või tema tumedad 
pähkelpruunid silmad või koguni suur soov ta isa käest üle lüüa – 
ükskõik, mis oli selle põhjus, aga John Traderi suu vajus lahti ja ta jäi 
nagu transis Agnes Lomondi jõllitama. 

Neiu ema märkas seda ja sekkus otsekohe. „Kas tuled meiega 
kaasa?” küsis ta abikaasalt, kes astus otsekohe tõlda. „Peame nüüd 
lubama teil ja teie sõbral tagasi tööle minna, härra Farley.” Proua noo-
gutas Charliele, mille peale viimane vastas kummardusega, kui tõld 
minema sõitis. 

Trader aga unustas kummardada. Ta lihtsalt seisis ja jõllitas. 

*

Punane päike oli jälle loojumas, kui Jiang Shi-Rong männisalust läbi 
viivat vana teed mööda edasi kiirustades taas linna silmas. Kõrgel 
üleval laotusid suured pilvesambad üle taevavõlvi nagu hiiglaslik rinna-
korv, kuhu läänest paistva päikese oranž valgus kinni jäi. Nagu alati, 
kui ta neid võimsaid müüre, torne ja suuri kaardus kivikatuseid nägi, 
jäi Jiang Shi-Rongil hing kinni. 
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Peking. Imeline vaade. 
Siiski, kas see oli tema linn? 
Jiang teadis, et rahvas, kes ise nimetas ennast hani rahvaks – tema 

rahvas –, oli rajanud siia müüridega ümbritsetud linna juba kolme 
tuhande aasta eest. Aga kõigest viis sajandit tagasi oli võimsa mongoli 
vallutaja Tšingis-khaani pojapoeg Hubilai-khaan tõusnud Hiina valit-
sejaks, rajanud steppi oma jahimaadele suurejoonelise suvepealinna 
Shangdu ja valinud selle põhjapoolse linna Hiina pealinnaks. 

Aga vähem kui saja aasta pärast läks hani päritolu hiilgaval Mingi 
dünastial korda mongolid välja kihutada ja tugevdada veelgi Hiina müüri, 
et teisigi sissetungijaid eemal hoida. Hubilai-khaani valitud linn jäi aga 
endiselt pealinnaks. Mingi dünastia valitses Hiinat kolmsada aastat. 

See oli kuldaeg. Kirjandus ja kunst õitsesid. Hiina õpetlased aval-
dasid taimedega ravimisest suurima teatmeteose, mida maailmas eales 
nähtud. Hiina laevad jõudsid läände Aafrikani. Mingi portselan äratas 
kadedust kogu maailmas. 

Paraku jõudis ka hiilgav Mingi ajastu lõpule. Niisugust sündmuste 
käiku oli Hiinas korduvalt juba varemgi nähtud: järkjärguline alla-
käik, nõrk keiser, talurahvarahutused, auahne väejuht üritab võimu 
haarata. Ning seekord veel järgmine massiline sissetung – seekord oli 
tegu mandžude hõimuliiduga Hiina müürist kirdesse jäävatest suurtest 
metsadest ja tasandikelt. 

Mandžude armeed jagunesid suurteks üksusteks, millest igaühe 
eesotsas oli vürst või usaldusväärne pealik. Kui Mingi keisririik lagu-
nes ja langes mandžude ikke alla, toodi Hiina suurtesse linnadesse 
mandžude garnisonid, mis jäid sinna sadadeks aastateks. 

Uhke hani rahvas oli nüüd madalam seisus. Hani mehed olid sun-
nitud omaks võtma mandžude soengu: pea esimene pool tuli paljaks 
raseerida ja ülejäänud juuksed põimida üheks pikaks patsiks, mis 
rippus seljal. 

Ehkki hiinlased olid alistatud, ei olnud seda nende kultuur. Tõsi 
küll, kuigi mandžud olid uhked oma sõdalaste kangelastegude üle, 
siis nüüd Hiina suurlinnade, paleede ja templite isandatena hakkasid 
nad peagi kasutama enda kohta hiinapärast nime Qing ehk Ch’ing ja 
valitsesid enam-vähem samamoodi kui Hiina keisrid. Qingi dünastia 
keisrid võtsid omaks kombe tuua jumalaile ohvreid. Mõnigi keiser 
tundis päris hästi hiina kirjandust. 
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Jiang pidi samuti neile alluma. Aga isegi praegu oli ta, nagu pal-
jud teisedki han-hiinlased kindel, et tegelikult on tema oma rahvaga 
tuhandeaastase hiina kultuuri pärija ja parem isandatest, keda teenib. 

Tema ees kõrgus idast läände kulgev kuus kilomeetrit pikk linna-
müür, mille keskel oli võimas väravatorn. Seespool, paremat kätt nägi ta 
suure künka otsas kõrgumas Taevatempli trummi meenutavat pagoodi, 
mille ees keiser palus iidsetel tseremooniatel jumalatelt head viljasaaki; 
templi siniste kividega kaetud katuse kolm astet olid punetavate pilve-
rünkade all värvunud lausa indigosiniseks. 

Jõudnud väravast sisse, läksid Jiang ja Wong mööda kõrget tee-
tammi veel paari kilomeetri jagu edasi põhja poole, kuni jõudsid veelgi 
vägevama, peaaegu kolme ruutkilomeetri suuruse, müüriga ümbrit-
setud Siselinna juurde, mille igas nurgas kõrgus võimas valvetorn. 

Juba hämardus, kui nad sisenesid ja möödusid mandžudele tüüpi-
liste mütside, vammuste ja saabastega valvuritest. Mõlemal pool teed 
seisvaid kioskeid juba suleti ja nende silte võeti maha. Tänavapühkijad, 
mõned laiaäärelise mütsiga, enamik aga pigimütsiga, küürutasid oma 
kühvlite kohal ja tõstsid sõnniku suurtesse savianumatesse. Õhus hõl-
jus kergelt soja- ja ženšenni lõhnaga vürtsitatud kuiva sõnniku hõng. 

Kõnealune Siselinn polnud veel kaugeltki Pekingi keskus. Sest selle 
sees, kolossaalse Taevase Rahu värava taga seisis järgmine müüriga 
ümbritsetud tsitadell – Keisrilinn – ning selle keskel vallikraaviga 
ümbritsetud ja purpurpunase müüriga peaaegu kõikide pilkude eest 
varjatud kuldsete katustega Keelatud linn, kõige varjatum pühapaik, 
taevaliku keisri enda palee ja elupaik. 

Meeste tee viis täna õhtul Siselinna kirdeossa ühele vaiksele täna-
vale, väikese templi kõrval seisvasse ilusasse majja, kus elas õpetatud 
härra Wen. Jiang oli väsinud ja lootis, et saab nüüd puhata. 

Vaevalt aga olid nad jõudnud astuda väikesse siseõue, kui vana 
õpetlane majast välja kiirustas. 

„Viimaks ometi!” hüüdis ta. „Pead minema isand Lini jutule. Ta 
lahkub homme. Aga võtab su veel täna vastu, kui kohe sinna lähed. 
Otsekohe.” Ta pistis Jiangile pihku kirjaliku sissepääsuloa Keisrilinna. 
„Wong viib su sinna,” õpetas Wen. „Ta tunneb teed.” 

Nad läksid kohale jalgsi, mitte suure Taevase Rahu värava, vaid 
Keisrilinna idapoolses müüris oleva väiksema sissepääsu kaudu, ja 
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jõudsid peagi riigile kuuluva nägusa, laiade nõgusate katuseräästas-
tega külalistemaja juurde, kus isand Lin elas. Mõni hetk hiljem leidis 
Shi-Rong end juba väikesest saalist, kus suures nikerdatud roosipuust 
tugitoolis istus isand Lin. 

Esmapilgul polnud temas midagi eriti tähelepanuväärset. Ta oli nagu 
iga teine tavaline jässakas, keskealine mandariin. Tema lühikeses terava 
otsaga habemes oli juba halli, silmad teineteisest kaugel. Pidades silmas 
ülemkomissari karmi mehe mainet, oleks Jiang arvanud, et tal on 
kitsad huuled, tegelikult olid need aga pigem täidlased. 

Siiski oli mehes midagi väga väärikat, nimelt rahulikkus. Ta oleks 
vabalt võinud olla kloostriülem.

Jiang kummardas. 
„Mul oli juba välja valitud üks noormees, kellest pidi saama minu 

sekretär.” Isand Lin pöördus tema poole rahulikult, igasuguse sisse-
juhatuseta. „Aga siis jäi ta haigeks. Ma jäin ootama. Tema tervis halvenes. 
Samas sain härra Wenilt, keda ma usaldan, kirja sinu kohta. Pidasin seda 
märgiks. Ta rääkis mulle sinust. Mõndagi head, mõndagi mitte nii head.” 

„Teie alandlikule teenrile on suur au, et tema õpetaja härra Wen 
võtab temast mõelda, härra ülemkomissar, aga ma ise ei teadnud sellest 
kirjast midagi,” tunnistas Jiang. „Härra Weni arvamus on kindlasti 
kõiges õiglane.” 

Kerge noogutus näitas, et vastus oli rahuldav. 
„Ta ütles mulle samuti, et sa oled teel külastama oma surivoodil isa.”
„Kong Fuzi ütleb meile: „Austa oma isa”, härra ülemkomissar.” 
Kong Fuzi õpetussõnade raamatus tähtsamat teemat ei olegi. 
„Ja sinu isaisasid,” lisas Lin vaikselt. „Ma ei olekski seganud sind 

oma kohust täitmast. Aga pidin kutsuma su siia tähtsal põhjusel, kuna 
mul on ülesanne, mille sain keisrilt endalt.” Paus. „Kõigepealt pean 
sind paremini tundma õppima.” Ta vaatas Jiangile tõsiselt otsa. „Sinu 
nimi, Shi-Rong, tähendab „Õpetlase au”. Su isal olid sinuga seoses 
suured lootused. Aga sa kukkusid eksamitel läbi.” 

„Nii teie alandliku teenriga juhtus.” 
„Mispärast? Kas sa ei teinud küllalt tööd?”
„Arvasin, et tegin. Mul on häbi.” 
„Sinu isa tegi riigiteenistuja eksamid ära esimesel katsel. Kas tahtsid 

olla temast edukam?” 
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„Ei, isand. See oleks lugupidamatu. Aga tundsin, et olen tema loo-
tusi petnud. Soovisin üksnes olla talle meele järele.” 

„Sa oled ju tema ainus poeg?” Lin heitis Jiangile terava pilgu ja 
lausus, kui noormees noogutas: „See ei ole kerge kandam. Kas kartsid 
eksameid?” 

„Jah, härra ülemkomissar.” 
Seda oli vähe öeldud. Teekond pealinna. Rida väikesi konge, kuhu 

kõik kandidaadid kolmeks eksamipäevaks lukustati. Räägiti, et kui 
sa sel ajal sured, mähitakse surnukeha riidesse ja visatakse üle linna-
müüri. 

„Mõnigi kandidaat võtab pabereid salaja kaasa. Spikerdab. Kas ka 
sina?” 

Jiang võpatas. Üle tema näo vilksatas viha ja solvumise vari, enne 
kui ta sai enesevalitsuse tagasi. Ta langetas kohe aupaklikult pea, 
enne kui jälle pilgu tõstis. „Teie teener seda ei teinud, härra ülem-
komissar.” 

„Sinu isal oli ilus karjäär, ehkki tagasihoidlik. Ta ei läinud erru 
jõuka mehena.” Lin pidas jälle pausi ja vaatas otsa Jiangile, kes ei tead-
nud, mida sellest arvata. Aga teades Lini kõigis asjades rangelt kor-
rektsena, vastas ausalt. 

„Minu arvates pole isa kogu elu jooksul kunagi meelehead võtnud.” 
„Kui oleks,” lausus vanem mees rahulikult, „ei oleks sa praegu siin.” 

Ta heitis Jiangile veel ühe mõtliku pilgu. „Meid ei hinnata üksnes meie 
edusammude alusel, noormees, vaid ka meie püsivuse alusel. Kui meid 
tabab ebaõnn, peame rohkem pingutama. Ka mina kukkusin riigi-
teenistuse eksamitel esimesel korral läbi. Kas teadsid seda?” 

„Ei teadnud, härra ülemkomissar.” 
„Läksin teist korda eksamile. Kukkusin jälle läbi. Kolmandal korral 

sain läbi.” Ta lasi öeldul pärale jõuda ja jätkas siis tõsiselt. „Kui sinust 
saab minu sekretär, pead olema tugev. Pead palju töötama. Kui sind 
tabab ebaõnn, pead oma vigadest õppima ja siis teed edaspidi paremini. 
Ei tohi kunagi alla anda. Kas saad aru?” 

„Jah, härra ülemkomissar.” 
„Härra Wen kinnitas mulle, et tema arvates saad sa järgmisel korral 

läbi. Aga enne seda tuleb sul töötada minu juures. Kas oled nõus?” 
„Jah, härra ülemkomissar.” 
„Tubli.” Lin noogutas. „Räägi, mida sa tead oopiumist.” 



32

„Nendel, kes võivad seda endale lubada, meeldib oopiumi suit-
setada,” pakkus Jiang. „Aga kui neil tekib sõltuvus, kulutavad nad 
sellele kogu oma raha. See teeb nad haigeks. Keiser kuulutas oopiumi 
ebaseaduslikuks.” Ta pidas vahet, arutades, kas julgeb tõtt välja öelda. 
„Aga nähtavasti on see kõigile kättesaadav.” 

„Tõsi. Viimase põlvkonna jooksul on tarbimine suurenenud kümme 
korda. Samuti nende hulk, kes langevad sõltuvusse, kuni on täiesti 
kasutud, langevad vaesusse, laostuvad, surevad … Hirmus! Inimesed 
ei suuda enam makse maksta. Hõbe voolab riigist välja, sest sellega 
tasutakse oopiumi eest.” 

„Osa oopiumi kasvatatakse vist Hiinas.” 
„Samuti tõsi. Aga suurem osa sellest tuleb praegu mere tagant. Meie 

hiinlastest salakaubavedajad ostavad seda barbaritest piraatidelt. Mida 
me siis peaksime tegema?” 

Kas ta ootab oma küsimusele vastust? 
„Teie teener on kuulnud, isand, et inimesi on võimalik sellest sõl-

tuvusest võõrutada.” 
„Me püüame. Aga see on vägagi kahtlane. Keiser andis mulle voli 

astuda kõik selleks vajalikud sammud. Ma võin salakaubavedajaid 
koguni hukata. Mis probleemid sulle veel meenuvad?” Ta vaatas noor-
mehele otsa ja nägi tema kimbatust. „Sa töötad nüüd minu juures. Pead 
mulle alati tõtt rääkima.” 

Shi-Rong tõmbas sügavalt hinge. „Isand, olen kuulnud – ehkki loo-
dan, et see pole tõsi –, et salakaubavedajad on kohalikud ametimehed 
rannikul ära ostnud, mistõttu nad ei tee märkamagi nende tegevust.” 

„Peame nad paljastama ja neid karistama. Kui vaja, siis surmaga.” 
„Oh!” Jiangile hakkas koitma, et see ülesanne pole kergete killast. 

Keelduda ise altkäemaksu vastu võtmast on üks asi, teenida ära vähe-
malt poolte kogu rannikuala ametnike vihavaen hoopis midagi muud. 
Karjäärile see küll hästi ei mõju. 

„Sul pole varsti ühtki sõpra, noormees, peale keisri ja minu.” 
Shi-Rong langetas pea. Ta arutles, kas võiks ka teeselda äkilist 

haigus hoogu, mida võis teha – nagu ta nüüd taipas – eelmine sellele 
kohale kandideerinud noormees. Ei, seda ta ei usu. 

„See on teie teenrile suur au.” Ja siis, hoolimata teda haaranud jäi-
sest hirmust, sundis uudishimu esitama veel ühe küsimuse. „Kuidas te 
nendest piraatidest jagu saate, isand? Mere tagant tulnud barbaritest.” 
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„Ma pole veel otsusele jõudnud. Vaatame siis, kui jõuame ranni-
kule.” 

Shi-Rong langetas jälle pea. „Mul on üks palve, härra. Kas ma tohin 
käia isa vaatamas?” 

„Mine otsekohe. Kas mata ta maha või jäta temaga hüvasti. Ta on 
kindlasti rahul, et said niisuguse koha. Aga sa ei või tema juurde jääda. 
Ehkki sinu kohus on jääda ja teda leinata, pead otsekohe rannikule 
edasi minema. Võta seda kui keisri enda käsku.” 

Shi-Rong ei osanud õieti midagi mõelda, kui asus juba koos Won-
giga tagasiteele härra Weni koju. Ainus, mida ta teadis, oli see, et peab 
saama magada ja et peab koidu ajal jälle teele asuma. 

Järgmisel hommikul nägi ta oma üllatuseks, et Wong on sadulda-
nud ka oma hobuse ja on valmis koos temaga teele asuma. 

„Ta tuleb sinuga kaasa kuni Zhengzhouni,” ütles härra Wen. „Pead 
kogu tee harjutama kantoni keelt.” 

Vana õpetaja pidas ikka kõike silmas. 

* 

Õhtul hakkas Mei-Lingi piinama hirm. Mitte et keegi oleks midagi 
öelnud. Vähemalt mitte esialgu. Ta oli täitnud kõik ülesanded, mida 
ämm nõudis. Õhtupoolikul läks vanem naine naabri poole ja Mei-Ling 
sai veidi kergemini hingata. Mehed olid väljas künkal bambusemetsas. 
Paju puhkas, mida ta oma seisundit ja pere jõukust silmas pidades võis 
enesele lubada. Nii oligi Mei-Ling oma mõtetega üksi. 

Kas õde Paju ikka hoiab tema saladust? Või oli ämm Nio hommiku-
sest külaskäigust teadlik? Harilikult oli Ema kõigest teadlik. Võib-olla 
kavatsetakse teda karistada.

Ja siis ootas homne hommik, mille pärast muret tunda. Mei-Ling 
needis iseenda rumalust. Miks ta pidi ütlema Niole, et on nõus temaga 
kokku saama? 

Muidugi sellepärast, et ta armastab Niot. Sest ta on Mei-Lingi Väike-
vend. Mis talle küll pähe tuli? Mei-Ling polnud sellest rääkinud isegi 
mitte oma mehele – oma mehele, keda ta armastas veel rohkem kui 
Väike venda. Ehkki isegi mees ei oleks saanud teda Ema eest kaitsta. Mitte 
ükski noor hiina abielunaine ei söandanud oma ämmale vastu hakata. 

Parem, kui Mei-Ling ei lähe. Selge see. Nio saab aru. Aga Mei-Ling 
oli ju lubanud. Ta võis küll olla vaene, aga tema eneseuhkus ei lubanud 
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tal kunagi sõna murda. Kuna tema ja ta pere polnud külas kellelegi 
võlgu jäänud, oli sõnapidamine olnud talle juba ka väikese tüdrukuna 
alati auküsimus. 

Kuidas oleks see üldse võimalik? Kui tal isegi õnnestub märkama-
tult minema lipsata, siis kui suur on võimalus, et ta saab tagasi tulla, 
ilma et tema puudumist oleks märgatud? Parimal juhul väike. Ja mis 
siis saab? Poleks mingit võimalust koledast karistusest pääseda. 

Üks võib-olla on. Kõigest võib-olla. Aga Mei-Ling polnud kindel. 
Selles häda seisneski. 

Õhtu algas küllaltki hästi. Mei-Lingi mehe pere elas küla parimas 
majas. Õue kaugemas otsas oli suur eraldi nurk, kuhu – nagu tavali-
selt – kõik kogunesid. 

Mei-Lingi vastas laial pingil istus Paju oma mehe ehk Vanema 
Pojaga. Kuigi mees oli kondise kehaga ja töötegemisest veel määrdunud 
kätega ning elegantse Pajuga võrreldes üldse rohmakas, tundsid nad 
end Ema pilgu all üsna rahulikult. Vanem Poeg rüüpas pisut riisiveini 
ja lausus aeg-ajalt naisele mõne sõna. Kui Paju pilk kohtus Mei-Lingi 
pilguga, ei olnud tema näol küll mingit märki süütundest või kaassüüst. 
Paju on õnneseen. Teda on kasvatatud mitte kunagi mingeid tundeid 
välja näitama. 

Mei-Ling istus pingil Teise Poja kõrval. Omavahel olid nad harili-
kult üsna jutukad, aga nad teadsid väga hästi, et praegu ei maksa seda 
teha. Kui nad oleksid seda proovinud, oleks Ema sundinud nad kohe 
vaikima: „Teine Poeg, sa räägid oma naisega liiga palju.” Aga sealt, kus 
ta istus, ei saanud Ema näha, et Mei-Ling puudutab vargsi mehe kätt. 

Teiste arvates oli Teine Poeg perekonna lollike. Ta oli kõva töö-
rügaja, vanemast vennast lühem ja tundus alati olevat kõigega rahul, 
mistõttu sai varsti hüüdnime Õnnelik – mis vihjas, et küllap on ta pisut 
lihtsameelne. Aga Mei-Ling teadis paremini. Muidugi polnud mees 
auahne ega ka elutark, muidu poleks ta kunagi Mei-Lingiga abiellunud. 
Siiski oli ta niisama arukas kui teisedki. Ja ta oli heatahtlik. Nad olid 
abielus olnud ainult kuus kuud ja Mei-Ling oli juba armunud. 

Sellest saadik, kui mees tuli, ei avanenud ühtki võimalust talle Niost 
rääkida. Mei-Ling oli kindel, et mees paluks teda mitte minna, et peres 
rahu püsiks. Mida siis teha? Lipsata koidu ajal minema, mehele midagi 
ütlemata? 


