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Der Druck ist unter der Bedingung gestattet, daß
nach Beendigung Desselben die vorgeschriebene Anzahl von
Eremplaren bei dem Dorpatjchen Censur-Comits eingereicht
werde.

Reinowadder Rebbane.
üks ennemuistene jut.
Ellajate maija-piddo, rändamise-kujjo, teggo
Andwad öppetuse iddo, näitwad peeglist sinno näggo.

^(ellipühhi kena piddo olli käes; lehhitamas
nurm ja mets,—õiekesi otsutamas; rünkal ja kõrgel,
leppikus ja põesastikus tõusis linnu rõemo-laul; õpik
üiois vitsewa tominga ladwas, lõukene lõritas pilwe
lautusel. »Asud, luhhad, arrud, scrd" seisid litte katte
al, lahkelt läikis kõrgel taewas, neio chtes paistis M a .
Lõukoer, ellajate kuningas, koggus oma allamaid
kokko; sõnum lendas ülle M a iggale pole ja üidis
kõik riigi, ellokad.kunmgliko aujärje ette. Wallitseja.
kässo peale tõttasid karwased ning sulgis issandad ulgakeste teele ja tullid senna kõrgejalg kurg, kirjo pas,
katraat, kõrwe karjapois karro, Läne lambuline hunt,
määr— lianimega J r m a b b e , ja üks otsata parw
muid suri ja weikio loomi; sest kuningas ihkas üllemade riigiciffandadega nõuu piddada ja awwalikult
kohhut mõista. Kõik ollio tulnud ja ei piddnnd käsko
möda keddagi puduma, agga siiski pudus üks —
Reinowadder rebbane, se kelm, kes kül teadis kui
paljo tema wiimsid koerustikkusi kuninga korwa olli
tunginud. Ja kuidas kurri süddametunnistus ikka
walgust ning päwa pelgab, nõnda pelgas kawwal reb?

bane teiste mets, iffandate koggodust; sest ühtainust
ei leitud ulga seast, kelle wasto ta ei olnud eksinud ;
kõigile olli ta kurja teinud ja iggalmehhel tema peale
kaebamist. Se ainoke, kedda tännini putumata jätnud,
olli ta lellepoeg määr. — Kui kuningas täis surust
ja wägge aujärje peäl puhkas, astus essiteks hunt kõige
sugguwöffa ning sõbradega seltsis teiste ulgast wälja,
kumardas allandlikult, allustas kaebamise Ja rakis:
«Armoline kuningas ja ijsand! wõtke mino palwid
kuulda ! sest rikkas ollete teie, suur, wäggew ning auwäärt ja näitate iggamehhele õigust ning armo: wõtke
siis ka mino peale allastada ja suurt üllekohhut nuh?
Helda, mis Reinowadd?r, kurri rebbane, mulle on
teinud. Tema kurjade teud kisendawad taewa pole!
Paljogi ollen tännini waikselt kannatanud: agga et
ta worrokael mo naisele sõimo sadab ja pealegl roöwliko pakkitust kippub teggema, sedda ei jõua ma pikkemalt kannatada egga teie ees warjaba. Nisamoti
on ta mino lastele libbedat lodud wet silmi purtsanud ja kolm wäetikest üsna pimedaks teinud. S e
suur õnneius rohhud mul süddame ruffuks ja lühhem
dab mino ellopäiwi. Näddala päwad räkides ei jõuaks
ma Reinowadderi kurjad teud üllestunnistada, mis
nurjatumale andeks annaksin, kui naise ja lapsed mul
rahhul olleks jätnud. Mõistke siis, aus kuningas!
õigust möda kurjateggijale nuhtlust, ehk muido tassun
ma isse naise sõimamise Reinowadderile katte.« —
Kui hunt nukral meelel jutto sai löppetand, tulli üks

weike koer. P i t s ninu, ja juttustas Saksakeele
kuningale, mis sures kehwuses ta tännini ellanud
ja waese! wisil pääd toitnud, ja kudda tal ükskord
talwel suremad wanawarra nälja kustutuseks ei olnud
jänud kui üks worsti otsake, mis põesa alla mahhamattis ja Reinowadder taggajärrel ärra warrastas;
sellepärrast pällus Pits kuninga armo poolt wargate
nuhtlust. Pitsikese su waus waewalt kinni, seal faxt
gas wana iss^ne-kas Hints aewastes ning turtsudes
kuninga ette ja ütles: „Ei ükski wõi üllekohtuse Reinowadderi peale enam kaebtust tõsta, kui teie iffe, kõrge
kuningas ja rigi- wallitseja! sest keddagi ei olle siin
uhkes iffandate koggokonnas leida, olgo wana ehk
noor, suur ehk weike, kes kawwalal rebbast enam ei
peaks kartma kui teid, ehk tcil kül awwalik wolli ning
meelewalo käes on. Lialte Pitsikese kaebamine on üks
tühhi assi ja ei mitte jutto wäärt; sest essiteks on
rägitud juhtumisest jubba kuus aastat teed, ja teiseks
olli nimetud worsti-otsake õiguse polest mino oma.
Tulleb mul siin töttelikult tunnistada, kudda ükskord
teed käies õhto ilja Ojjaweskile juhtusin; möldri
naine tukkus wokki tagga, mauga^wagen seisis laual;
mina kappasin worstikefe ja pillasin iiri järrel üppa?
tes suust mahha, mis koer aiso möda pea üllesleidis
ja endale pärris."
„Hints! pea lõuad kinni!" kissendas Panter, üks
suur kassi-suggo ellajas: „sõnad on siin ilma aego
ja üsna tuulde rägitud.' mis teie tühja kaebate?

Julgest tahhan tunnistada, Reinowadder on üks war,
ras, röwel ja mõrtsukas, kes — fuc&a kõik kokko
koggund issandad siin teadwad — ei mingisugguft
üllekohto to jures ei lähhe kohkuma. Üsna kui wab
mis wõllaroog röwib ja warrastad ta luggupiddamata, mis ial ette juhtub. Kellegile ei näita ta ar*
mastust egga auuõtust! Ühhe raswase suutäie pärrast
unustab ta ni hästi isse enese kui kuninga ja kõige
sure issandate auu ärra ja paneb riigiteadused
üsna naeruks. Ja, jah! ma ragin tst. Laske endale
kulutada, mis tantso ta eile janessele, meie wagga
mehhele, teggi. Siin aus mees isse seisab, kes ei
sõna egga töga kellegile wigga ei olle teinud. Ei
ükski mu ellaw loom, kui Jumala sunnitaw Neino?
wadder, olleks ussaldanud keskel rahho aeal ni julgest
kuninga kässo wasto eksida; agga kuulge, mis rebbane
teggi! Tmia moondas enast korraga waggaks meh;
heks, lubbas janessele kenad loowisio õppetada ja
aega möda köstriks tehha; siis istus kükkile mahha ja
tõutas walleliko keelega janessele jutlustamist õppe;
taba. Jänes kulas kui lambatalleke, kõrwad lonkus,
kelmi jutlust; seal kargas Reinowadder äkkitselt lnaast
üllesse, wõttis jänesse küüsile ja sassis ja purrestas
laitmata mehhikese irmsal kombel, et ello ots kätte
kippus. Õnne kohhal tullin koggemata lusides sedda
teed, kuulsin mehhe lühhikese pilli ja pannin imeks/
et kissa tõustes korraga õtsa lõppes. Liggemale as/
tudes näggin kena luggu: Reinowadder olli parrajast
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tö kallal, piddab ammastega jänesse kraest kinni ja xapt
putas mehhikest, et abbe wärrises ja ing rindo kinni jäi.
Põlleks ma warmalt appi jõudnud, siis õlleks ta meie
rahhopiddaja, fõariistata mehhe kõrri mahha murdnud ja tossu wälja wotnud. Seal seisab wagga
jännes ! Teie wõite ta wärskid awo nähha, mis Reinowadder eile krimustanud. Aus kuningas.' kui teie
sesuggust mõrtsuka tööd sallite, sõna lausumata sähherdusi kurja kombeid kannatate, ja kui teie, sured
issandad ühheskoos, sellega leppite, et sesinane warras
ja röwel awwalikult kuningrigi rahho rikkub ja seadust teotab: siis säte teie tõeste, aus kuningas, ja
sawad teie lapsed ning järreltullejad weel kaugel
tullewal päiwil kõigest rahwast, kes õigust ning õigusemõistmist armastawad, waljo laitust kuulda. » —
«Jah, jah, je on selge tossi, et Reinowadder ial hääd
ei tee," ütles hunt. »,Tema üllekohtuse surm õlleks
iggaühhe rahho ning »vaikse ello armastajale üks tõssine elde kingitus. Peaks temale ka täna jälle andekö antama, siis same meie näggema, et weel mõnda
meest tema läbbi kimpo langeb, kes tänini sedda unenäus ei õlle mõttelnud."
Rebbase lellepoeg määr, kes seie sadik süggawas
mõttes seisnud, tõstis nüüd juttu ja rakis julge, laddusa sõnaga Reinowadderile wabbanduseks, ehk ta kül
isse lelle nurjatumad kombed selgest tundis. „Läne
lamba ? issand 1" ütles ta wilto silmi hundi peale wadates: „tulletage meele, mis wana soiia ütleb : Waen-

lase su soetab arwast kaffoandja pu! Sellepärrast ei
tohhi imeksgi panna, et teie sõnadest miiio lellele ni
wähhe rõemo tõuseb. Olleks ta mehhike isse siin ja
lubba temal kui teil, kuninga armo paistel kassokat
soendada, ei teie siis mitte ei julgeks ni wahwa suga
walleta cbamifi kuninga kõrwa tõsta, egga mino lelle
ni awwalikult laita, ehk sähherdusi wanu pool unustusse läinud juttusi uest üllesligutada. Miks siis seoda
Mes ei tunnista, mis isse Reinowaooerlte kurja ollete
teinud? £)ho, Läne - issand ! kas enda silmas palki
teie ei näe? Wai kas mõttete, et mina ja mitto muud
siin seiswad issandad enam sedda aega ei peaks mällestama, mil Reinowadderiga isse sõbrust piddasite,
ja kus mo lel ükskord teie läbbi pakkasel talwel rasket
waewa kannatades pea aego surma olleks leidnud?
Kas ehk ollete kena luggu õpis ärraunustanud? —
Kannatage nattuke, ma tahhan teie nõdraks läinud
mällestusele appi tulla! — Ükskord juhtus üks tallomees rannast tulles kalla koormaga hundile wasto ja
maggus wärske kalla ais kuttistas ni kangest meie
Kriimsilm-issanda sögi- isso, et ta pea aego imo pär,
rast kassoka olleks müinud. Agga kassokas olli issandal kallis ja kallaostmise ind pudus taskus. Mil
kombel nüüd kallo kätte sada? Kui nõnda mõttedega
pä-ajjo weel waewas, juhtus ta koggemata minno
lellega kokko ja akkas melitawal keelil palluma, et
lel temale kallo murretseks. Reinowadder langes kui
surnud teele mahha, kust kallamees möda piddi sõitma.
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Se olli üks wahwa julgustük! Ehk Reinowadder
kül teadis, mis kimbutus sest wõis tulla, siiski ei
mõttelnud ta sõbrale kasso püdes ennese peale. Agga
kuulge, mis kalli innaga ta sõbruse ja kallad piddi
maksma. Kui kallamees senna jõudis, kus lel maas
olli, wõttis ta kirwe koormalt ja tahtis Reinowadcerile pähhä lüa. Lel näggi altkulmo lurides, mis
sündis, agga siiski ei ligutand ta liikmeid, egga tõmmänd inge; mees piddas tedda surnuks, wõttis sabbast kinni ja wiskas raipe koorma peale, ja mõtles
eddasi minnes: kül koddo nüllin nähha seljast. Rei^
nowadder mõtles: mängi wõit on mino käes! ja
pillutas aega wiitmata ree pealt kallo mahha. Kui
arwag enda ja hundi tarbeks neid küllalte ollema, siis
kargas ta koorma otsast ja pistis punuma, et saaks
wana sõbraga kallist toitu jäggama. Wata immet,
mis ta seal näggi? Hunt lusis waod kolmed maad
ree jälgil, noffis sallamahti kallad ärra ja ei jätnud
sõbrale waewa palgaks middagi. Ta olli enast täis
ögginud kui Jõulo- mauk ja kippus lõhkema ; üks
poolärranärritud ahwena pä ja kaks, kolm selgrodu
ollid mo lellele järrel jänud; se olli ta julguse ja
sõbra - truusse palk. Ehk kül mõni kaunis näddal sest
aeast möda läinud, siiski saab mo südda weel paisöma, kui sedda pettusi meele tulletan. M a küssin
teilt, suur kuningas, kas äbbematama: ja nurjatomat tööd Ma peäl wõib olla? — Agga puhkage
nattuke aega, ma tahhan teil weel ühhe teise tükki
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juttustada. — Reinowadder teadis, kus ühhes nou?
kas talloperres tappetud nuumsigga warnas rippus.
Mõni teine olleks nisugguse maggusa sutäie üksi om
neks wõtnud, agga mino lel mõtles teisiti, ruttas
hundile, rakis luggu töt möda ja läksid siis kahhckeste
sagite, kui enne sedda kaupa teinud, kasso ning kahjo
iffekeskis ühhe wõrra jaggada. Reinowadder ei p'6U
gand waewa, pugges äddaga piffikeseft akna august
sisse ja wiskas nuum'sea wälja hundi kätte. Õnne?
tümal kombel ollid koerad liggidal, tõmbasid rebbase
aiso ninasse, nüsisid kunni tedda ülles leidsid ja
saffisid mehhikese kaffoka armetumast ärra. Waewalt
ja sure walloga peasis wiimaks lel werrise kajsokaga
waenlaste käest lahti, ruttas Kriimsilma ülles otsima,
kaebas «Uedast oma willetsust ja küssis, kus ta sagi?
ossa piddi ollema? Hunt kostis, ambid irwitades:
», „Sino nokka tarwis, wenike, ollen kõige kallima
tükki tallele pannud. Tulle, wõtta ossa kassile ja
nossi raswa kullest mahha, siis unustad waewa ja
werrise kassoka."" Nõnda räkides tõi ta ossa tükki'
wälja. Küllap nüüd arwate, et üks nuum--sea tag<
gumine kints ehk essimene sapsotük, wai raswane
selja tük tüllidega ehk kõige wähhemalt mõned maggusad külleluukeseo Reinowadderile ossaks said ?
Nimetud tükkidest ei olnud einetki nähha i Look,
m\$$a perremees sea jalgopiddi warna ripputanud,
olli mo lelle ossaks jänud; terwe nuumsea, luie ja
kamaraga tükkis olli wana, kallis, tru, aus Kriim,
silm ^issand üksi nahka pannud, ja näitas wälja kui

tiine fon. Reinowadder ei sanud wihha ning meele?
aiguse pärrast mitte sõna suust wälja. — Suur,
aus kuningas ja ültclnad riigin'ffandad, teie wõite
issekeskis õigust möda arwata, mis nisuggune sõbrusetükkike wäärt on. Ial), auwäärt kuninglik issand ja
üllemwallitseja! tuhhat nisuggust kelmitükkist on hunt
mino lellele teinud, ja kui Reinowadder isse siin seisaks,
wõiks ta tossinade kaupa neid üllestunnistada ja pcitv
remine enda eest kosta, kui mina. — Agga mis pean
ma Kriilnsiinla albi pöratje kaebamiste peale kostma?
Teie ollete tema jutto kuulnud ja wõite ni hästi ärra^
mõista kui mina, et se üks üsna jampst<lorri olli.
J a kui noremal põlwel Reinowadder tõeste mõne
korra Kriimsilma norikule sõbrust on näitnud, stis
teame selgeste, et emand sedda ial pahhaks ei olle
pannud, weel wähhemine mehhele ädda kaebanud.
Dlleks hunt pifsut targem, stis wõttaks ta parremme
sähhcrdusi õrnaid juhtunust kinni katta kui teistele
naeruks üllestunnistada! Jänesse ennemuistene \\xU
tutt lialte on üks selge naero?assil Wai kas kool?
meistril ei olle wolli kolilast karastada, kui laps
targalt õppetust tähhcl ei panne ja loowiisi teisiti
laulab, kudda oppetati? Poisikesed peawad irmo ja
karristust sama, kui koerustikko? ning kelmi^toöd tewad;
muido ei saaks nad ellopäiwi'! õppetust wasto wõtma.
Iäncs olleks parrcmine su piddand kinni panema, kui
wana lorrisewa täddi kombelstin tühja a??aß jo nn ima.
Nüüd tulleb Pitsi luggu meil kassile! Mehhike kaebab

kudda leitud worsti-jätkukese põesa alla jälle ävta*
kautanud! Ka temale olleks tullusam olnud wait jada.
Teie kulite jo isse, et worstiotsake warrastatud olli.
Kudda tulnud — nõnda läinud, ütleb wana tarkföna. Kes tohhib Reinowadderile süüks arwata, kui
ta warga taggant wargust kätte nõuab? Mino arwates peaksime sellepärrast tedda kiitma; Remowadder
olleks piddand Pitsi pealegi üllespooma, se olleks warga
palk olnud. J a tõeste, sedda olleks ta teinud, kui
mitte kuninga rahho.käst ning kindel seadus asja ei
olleks kelanud. Iggaühhe wasto tahhan siin julgest
tunnistada: Neinowadder on üks wägga õiglane mees,
kes üllekohhut ei te egga salli. Sest päwast sadik,
mis kuningas käsko andis, et rahho riigis piddi wallitsema, oiab ta ennast igga tülli ning mässamise eest.
Endisest ellokäigist ei olle mitte jälge enam tenia kulles
nähha. Ta ellab otsego ü^s pühha mees, leina-riide
seljas, põlgab lihha, sööb ükskord päwas paasto?
röga ja pörab silmad ühtepuhko taewa poole, et
kurja ilma^kärra ei näe. Ta kena mõisi. K u r j a sünnitus, on ammust aeast lesseks jänud; Neinowadder ellab metsas weike urtsiko sees. — Nõnda
on mino lel kõik noore põlwe eksitud kahhecsenud
ja paastudes üsna kroniks läinud. J a et ta meel
ning mõtted üksnes taewa poole käiwad, ei pea ta
sest luggu, mis ilmlik rahwas temale teotuseks rägib.
Laske tedda seie tulla! kül ta siis kui päikenne wõttes
saab paistma ja pealekaebajad abbi sisse saatma.»

ŠŠui määr juttu sai lõppetanud, astus äkkitselt
kuk K a n n u s j a l g oma sugguwõssa ning naabridega
kuninga ette; tema järrel kanneti raami peal üks
surnud kana, kelle kõrri Reinowadder ärra olli pur?
restanud. Kannusjalg seisis kurb ning leinas; kaks
tallimeest ja kaks täddi-poega kandsid nuttes surnoraami. »-Köige armolisem issand ja kuningas!« ütles
kuk, pölwi nikkutades: „eitke armo mino raske willets
fuse peale, mis Reinowadder mulle on teinud. Siin
näete teie tema kolleda werrise toöteggu. Minewal
kewwadel, kui mets ja arru kenas lehhe ning oie
illus nõtkus, ollin ma üks õnnerikkas abbikaas ja
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laste, issa; mino ümber õitsesid nooruse luöuß kümme
tuggewad poega ja nelllteistfümmend prisket tüttarlast,
kes ühheskous rõemsast ellasid. Mino kallis naisoke,
kana suggu essimene loom, kaswatas lapsokest Jumala
kartuses ja waggaduses ülles, egga koorinand meid
ialgi pätoiduse murre, sest meil olli rahholises ello,
paigas iggapäwane leiwapallokene rohkest õnnistatud.
Ühhe rikka mõisniko kõrge müridega ümberpiiratud
kindel õu olli meie kodro, ja kuus suurt koera meile
wahhiks. Seal ellastme kartmata; koerad armastasid
mino lapsi ja kaitsesid neid kui silma terra, et mingisuggust wigga ei piddand sündima. Agga Reino?
wadderi kurri südda läks meie õnne ülle kaddedaks;
ta luusis sallamahti mittokõrd one ümber ja piddas
nõuu, kudda meid kimbutada. Ometegi ei sanud ta
ial meist jaggo; koerad ollid walwsad ja pclletasid
kohhe ledea metsa taggasi. Ükskord kihhutasid koerad
tedda tük maad tagga, wõtsid rööwli kassile ja lõhkusid
ta kassoka mehhe kombel purruks, et ta tükkil aeal
ei ussaldand taggasi tulla. Agga kuulge, armoline
issand! mis pettuse läbbi üllekohtune loom wnmncks.
meist wõitu sai. — Mõne näddala pärrast tulli üks
wagga jumalasõna-kuulutaja mees meile wõersi, pikka
musta kue sisse mässitud, et nina ots agga Pissut
wälja paistis: wõeras näitis mulle kirja, mis teie
kuningliko pitseriga kinni olli pandud. Kirjas seisis:
kudda teie kõige riiguloomadele rahho lastsite kuulutada, ja Reinowadder, kes isse kirjakandja olli.
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rakis mulle pikkemalt, et tema endisid pattu kahhea
sedes nüüd jumalasõna kuulutajaks assunud ja kindlast
tõutanud,' maad möda ümber käia ja ilmliko lastele
taewa - teed juhhatada. Ei piddand nüüd kellegil tema
polest kartnst ollema, sest ta olli tõutanud, ei ial
nam lihhatükki oma suhho wõtta. Tunnistuse tah;
eks näitas mulle mõned weiked ramatokesed, mis
>al!itsetud rahwas issekeskis tuggewad. ».,Issand Õnllisteggija olgo stnoga ! " « üidis ta minnes. „"Mul
ei olle mahti kauemine aega wiita, sest mul on täna
weel paljo pühha tallitamisi ja palweteggernisi. "«
Minnes wõttis Laulo-ramato taskust ja akkas sure
ealega luggema ning laulma, agga ta südda mõtles
kurja ja ähwardas meile ukkatust. Ma ruttastn naise
ja laste jure taggasi, kuulutasin rõemuga,mis praego
ollin kuulnud ja näinud. Et mtü middagi kartust
enam ei olnud, läksime kõige perrega õuest wälja.
Kui parrajalt päwa paistel wäljal siblisime ja kuiwa
mulla sees pühherdasime, ehmatas Reinowadderi txxxt
jus meid äkkitselt. Tenia olli põesa tahha peito lai,
nud, kargas kui tuul wälja, wõttis mo kõige armsama
lapse suhho, läks mõne sammo eddasi ja sõi lapsokese
meie silma ees ärra. Nüüd, kus ta maggusat rooga
korra maitsenud, ei jätnud ta meid kuskil enam rahhule, ja ei jõudnud küttid egga koerad meio tema
kawwaluse eest kaitseda. Päwal ning ösel romas ta,
sallamahti meie jure ja röwis aega möda üks teise järrel
kõik mo wäetikesed, kunni ta eile mo wiimse tüttar,
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fctpfe tappis. Truid koerad peastsid surno kehha weel
mõrtsuka suust, mis kahwatand ja werrine raami
peal ingab. Wöcke, suur kuningas, mo kaebamist
kuulda ja mõistke mõrtsukale nuhtluse palka."
"Kas sa imet näad! " ütles kuningas, määra
peale »vadates: „mis issekombel teie wagga lel paastub
ja endist patto kahhetseb? Ma »vannun ja tõutan
kindlast, et kui taewalik eldus ellopäiwi mul weel
ühheks aastaks pikkendab, siis peab Reinowadder sedda
üllekohhut kahhetsema sama. Olge wait! sõnad on
tühja rägitud. Auwäärt leinaja, Kannusjalg! astuge
liggemale ja kuulge, mis ma ütlen. Teie tutri mattused
peawad sure auuga petud sama; mina iffe tahhan mattused tehha ja parrast sedda mõrtsukale nuhtlust mõista.«
— Kõik sündis kuninga tahtmist möda: surno kanneti
lautoga linnast wälja, maeti uhke auda mahha ja weretati üks kallis marmori-kiwwi aua rünkale mällestuseks.
Kiwwi peal seisis kuld pookstawitega luggeda :
S i i n k i w w i a l puhkab
Siblijalg,
kuk Kannusjalla tüttar, üks kiidowäärt
kana! munes rohkest, siblis noppest.
Kõige ilmale sago teadawaks: Reino?
waoder on tedda tapnud. Teekäija kah-

hetse leinades surnud!
Rahho auale pärranduseks!
A

Pärrast mattuse piddo akkati mõrtsukale kohhut mõisto
ma. Targemad riigi »issandad andsid kuningale nõuu,
Reinowadderilc kässowijat sata, kes tedda kohto ette
kutsuks, ja M e s s i kap karro nimetati kässowijaks.
Seal ütles kuningas karrolc: «Mcssikäp! wõtke murre
ning olcga mino kuningliko käsko täita, ja olge
tark ning walwlik, sest Reinowadder on kahtlane ja
tigge, ja saab teid kawwaluse läbbi suud möda juttuga eksitama; sellepärrast wadake ette.!" " „ E i sest
oNe middagi karta,«" kostis Messikäp, »,»m»'iio pärrast olge murreta, aus kuningas! Kui Reinowadder
ial julgeks mind pilgata ehk petta, siis tahhakssn
temale w<5lga nõnda kätte tassuda, et peaks ellootsani mind meele tulletama.«"

3.
Wana Messikäp tõctas uhkel tuhhil teele ja same
mus ülle sure liwa - nõmme ruttust mäggede pole,
et kassukas iggitfes ja pä tolmas, kunni ta wimaks
ühte rünkliko paika jõudis, kus Reinowadder enamist
iggapääw jahhi peäl käis. Wibimata läks karro siit
otsekohhe K u r j a s ü n n i t u s ? mõisa, mis üks müüri
ja kantsiga ümberpiiratud kindel koht olli, kus Reie
nowadder taggakiusamise eest warjopaika leidis. K u i
Messikäp senna jõudis, ollid uksed ja warrawad
lukkus, egga nähtud kuskil ellawat looma likumas;
sellepärrast jäi karro mõttes seisma, mis nõu nüüd
ette wõtta. Siis astus ta liggemale, põrrutas russikaga
2

ukse wasto ja üiris : „Relnowadderl, lssand.' armas
onno-pceg, kas rllete koddo ? Mina, Messikäp karro,
kuninga kässoieja, tullen teile kulutama, et peate
silmapilul kuninga kohto ette tullema, õiguse otsust
nõudma ja andma. Kui wasto tõrgute minoga seltsis
senna tulla, siis saate wõllas ning ratta peäl surma
leidma za enda kehha ka.-rnadele roaks andma. Nõnda
on kuümgas kindla wandega tõutanud. Wõtke mino
fõbraliko nõuu kuulda ja tulge hääl kombel, siis ehk
sel puhhul weel nahhaparkimisega lahti peasete." —>
Reinowadder luuris kõhhuli maas ukse tagga, kulis
Meffikävpa juttu, agga ei lausund sõnakest, waid

mõtles oinas süddames: oot, oot, wennikene, kül
faan so uhkust kahhandama, ja läks siis sallakambri
nõuu piddama, mis pussi karrole tehha. — Reino wadderil olli süggawal Ma al mitmed kopad ja
urkad, kus ta kartuseta wõis ellada, kui röwimine
ehk mu üllekohtuse to waenlase kiusamist tema peale
satis. Warjokopal olli üks salla? aknake, kusi Reinowadder isse näggemata kõik näggi mis wäljas sündis.
Kui Messikäppa üksi ukse ees leidis ja muid abbimehhi liggimail ei olnud, mõtles kawwal rebbane:
küllap selle mehhega korda saan ja astus julgest ukse
ette. Karro terretades, üidis ta petlikko lahkusega,
otsego imestades: »Wai isse ollete siin, mino austatud onno! Andke andeks et ni kaua ukse tagga teid
lassin odata; ma luggesin parrajast pärrast-lõunapalwet ja ei wõinud jalla pealt tulla, sest Jumala
tenistus on surem kui inimeste tallitus. Süddame
põhjast terretan teid sõbrusega, armas onno ! Teie
wõersikstullik rõemustab mul inge, sest tean selgeste,
et mino õnneks ning kassuks seie ollete tulnud. Agga,
wana kallis, teie ollete üsna märg ja iggine! igga
karwakene teie kalli kehha peäl näitab kui weest wälja
tõmmatud. Kes ni pikka raske teekonnale teid on
läkkitanud, ei sa tõeste mino tänno leida. Kas kuningal keddagi allamad meest kässowijaks siis ei olnud,
et ta teld tühja,tallitusele läkkitas? — Tulle appi
tatwaö, külwas teie ähhite ja lsetsute! Kuis kõige
surem ja kuulsam mees kuninga järrel mino waese
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parrast nisuggust waewa piddi näggema ? l Ma näen
selgest e t mino kassuks kõik nõnda piddi sündima ;
wistist.olletue seie^tulnud, mulle targa nõuu ning wäggewa rammo läbbi kuninga kohto ees abbi saatma.
M a tahtsin omme isse senna minna, ehk kül selgest
teadsin, kudda kurri südda ja wallekeel mind alwaks
on teotanud; agga et süta ollen, sepärrast tahtsin
kutsumata kohto ette astuda ja wallejuttud tühjaks
tehha. Olleksin jubba tänagi teele läinud, agga otten
poolaiglane, koht näppistab kibbedast, mis mul iggakord luhtub, kui üht alwa röga söön, mis mo
kehha ei kannata." Mis röga siis täna sõite, armas
onno-poeg? küssis Messikäp, ja kawwal rebbane
kostis: »,Armas vnnol mis se räkimine teile aitaks,
kui oma ädda tunnistan. Teate issegi kehwa mehhe
luggu ; wai minosuggune röga wõib wallitseda,
pean sellega leppima mis kätte juhtub. I a l ei tõsta
ma kehwuse parrast kaebtust, waid söön oma perrega,
kui meil middagi parremat röga kätte ei juhtu,
messi kärgi nälja kustutuseks ; sest kärje-met on
iggal aeal lialte leida. Peaks wana pattune kehha
alwa toito parremine sallima, siis olleksin sellega
rahhul, agga näte isse, mis kidduriks ma ollen läinud.
Mis inimene issuta wäggise alla nelab, se ei sa ial
jõudo kostutama. »Messi ttib mul kõhhule wägga
kibbedat pakki!" ütles rebbane ja wottis käppaga kshhust kinni. — O i , oi, onnopoeg! ütles imestades
pettetud karro: mis imejutto pean teie suust kuulma!

Miks teie met põlgate ja ärralaidate? messi on üks
kallis toit. Tst möda tunnistan teile: kärje-messi
on mino kõige armsam roog, ja kui wõiksite mulle
täna õhto mõne suutäie met tallitada, siis ei pea se
mitte teile kahjuks tullema. "Onno!« ütles rebbane:
»ttk ehk tahhate mind pilgata." Ei Jumala eest
mitte, kostis karro, ma rägm tõt. „Teie iggatftmist,«
ütles rebbane, „ wõin ma õlpsaste täita. Wersta
kaks maad meilt eemal ellab üks rikkas talloperremees, kellel linno-aed ja ni rohkest messipuid on,
et teie kõige oma fugguwössaga rohkest toito leiaksite."
Messikäp karro nälpas naeratades keelt. Ta olli wägga
maijas mee järrele. Kallis onnopoeg! ütles ta palwe
keelil, juhhatage mulle teed linno-aiale. Tõeste, kui
ma teie abbiga täna õhto kõhhu? täie met saan, siis
ei tahha ma sedda sõbrust ial teie wasto ärraunustada.
Reinowadder kostis pilgates: „Teie peate, wana kallis, nisugguse kerre-täie met sama, et watsa kippub rebbenema! J a ehk kül isse weel poolaiglane ollen,
tahhan teie sowimist täites teejuhhiks kasa tulla; sest
wõite nähha kui wägga ma teid armastan. Teie
ollete, kallis onno, mul kõige armsam suggulane M a
peäl; teie pärrast lähheksin tulve ja wette. Pealegi
ollete teie üks kuulus wõimalik issand ja wõite mulle
kuninga kohto ees enam abbi sata, kui ükski mu
suggulane. Mis kaddedus ja sallawihha teie wasta
üllatab! Agga nüüd lakki wibimata teele."
Nõnda walleliko sõnu räkides lippas Reinowad-

der eel ja mee-imus pimedaks läinud karro tormas
tema kannul. Reinowadder mõtles: oot, oot, wenife, kui affi täna korralist meil siggineb, siis wiin
so nähha turrule, kus kibbe messi sulle ossaks saab.
Nattokese aea pärrast jõudsid nemad tallo õue alla;
Messikäppa südda tuksus rõemo pärrast; agga sedda
rõemo moondati ruttust kibbedaks piinaks: nõnda ikka
rumalade lootused enamist tuulde ärra kauwad. —
Dhto olli tatti jõudnud ja * perremees jubba sängi
puhkama läinud. Õue peäl seisis üks jämme tammepak maas, wai keskelsisseaetud, misga pakku tahheti
lõhkuda. Ühhel pool waia nähti üks lai küünrapikkune
praggo. Reinowadder, kes sedda asja kohhe tähhele
pannud, olli nõuuks wõtnud koggemata juhtumisest kasso
püda. «Wadake, auwäärt onno !" ütles ta karrole,
„siin linno)« sees on enam met, kui teie koht tarwitab,
ja messilased on kõik wälja aetud; pistke agga nina
ni süggawast kui ial wõimalik sisse, agga oitke eru
nast ahnuse ecst, et ülleliga ei wõtta, mis wimaks
teile waewa teeks." Messikäp kostis: olge murreta,
onnopoeg'. ma ei olle essimest korda linnopu kallal,
egga ka ni täitmata loom, waid oskan iggaskohhas
parrajat mõetu piddada." Sedda ütteloes pugges ta
pä ning essimese käppadega prao wahhele, kunni ta
kõrwuni tamme-pakku sees olli. Reinowadder oskas
silmapilgul oma kasso püda, kiskus sur waewaga
waia pakku seest wälja, mis läbbi praggo kinni läks
ja karro nina ning kappad näppistisse jäiwad; siis
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naeris ja pilkas ta Messikäppa pealegi. Ülleannetuma
nopoea kawwaluse läbbi olli nüüd karro lommo
ahhel wangis ja ei jõudnud kõige woimo ning
wahwusega enam lsksust lahti peasta. Tema ssitleg
ja pällus, urrises, mõuras ja mõmmises kartuse ning
wallo pärrast, krapis taggumiste käppa ? küündega
wihhas
maad üllesse ja teggi ni irmsat kärra, et
w
alloperremecz unest ärkas, wemla katte wõttis ja
atama ruttas, mis õues piddi ollema. Mcsfikap
ggitses sures irmus ja piinas; löm näppistaõ kib,
vedast nina ja sõrmi; sellepärrast kiskus ja rebbis ta
rammo pärrast pakko, et wallust peaseks, agga kartus
ja wallo panni tedda msurama. Kui Neinowadder
näggi, et ^arrol enam peasemist lota ei olnud ja
perremees wemlaga liggemale jõudis, üidis ta koeraambil: „Austatud onno ja naabri-iffand l kuddas
käbbalad käiwad ? Eks teie tahha sögi? iffo Pissut
wähhendada?
Wseraöpco - roog näikse wägga maitsew!
w
irge söge ülleliiga, wana kallis! jubba perremees
ulleb ja toob teile keelekastet köhhotäie peäle. Piddage soppike tood was^o walmis. Taewas sago
röga ning jooki teile õnnistama." 3Iõnda räkides
pistis ta putkama.
Kui perremees karro lõksus leidis, tõttas ta seddamaid kõrtsi abbi otsima, kus weel mõningad küllamehhed olle-tobi jures istudes maggusast juttu westsid.
«Naabrimehheo! tulge appi, tulge appi, karro^tapmal"
üidis perremees: „mino 3ue peäl on üks karro pakko
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wahhele näppistisse janud. Ma lägin tõt; tulge
appi!"—Nüüd tõttasid körtso woerad perremehhega
seltsis imet watama; iggamees wõttis udja, mis kätte
juhtus: üks eino-ango, teine sõnniko-argi, kolmas
raud^kango, neljas ja wies' teiwa ning rõika, kõrtsid
mees tulli ahjo -argiga, naine jälle kurrikaga; igga^
üks ihhaldas karro-kaffokat wirrotada. Messikäp Uu
lis rahwa karra ikka liggemale jõudma ja kiskus irmsas surma äddas pä waewaga pakko wahhelt »välja,
agga karwad jäiwad »verrise nahhaga näppistisse
mällestuseks. Ei wõinud addalisemat cllajat Ma peab
olla, kui Messikäp praego wcrrise silmanäoja ninaga
pakko kõrwas; pä olli peasnud, agga kappad alles
näppistis. Seal kiskus ta »viimse ramoga neid äh
kitselt wälja, et küned ja nahk kui kindad mahha
jäid, ja jampsis kange wallo parrast otsego pvrane.
Se olli Rcinowadderi lubbatud kärje-messi. Karro
pühherdas werre sees, sest nüllitud kappad ci lasknud
seista, kõndida egga romada. Perremees ruttas
lõhna andma, ja kõik kes temaga seltsis tulnud tõt,
tasid karro »vemmeldama, iggalühhel kindel nõu,
Messikäppale otsa tehha. Kõrtsimees torkis pikka
ahjoargiga eemalt, mõned teised, kes liggemale uffaldasid, »vopsisid mitme riistapuga, mis ial kätte juhtus;
eppal olli wassar ja pihhid, küllameestel sahhad,
irwed ja nuiad, naostel koonalpuud, tunglad, »va?
ikaikad, kässikogud, toobripuud ja muud majjariistad.
!essikäp »vingerdas suggejade kätte al kui roomakene.

Aega möda jooksis kõik külla kokko ja naiste kiffa
kuulus pennikoorma maad. Kiwwid lendasid iggalt
poolt ja matsud saddasid rahhe kombel karro selga.
Seal lõi üks tuggew mees nuiaga Messikäppale pähhe,
et tulluke silmast wälja purtsas; raske wopso peale
kargas Messikäp pool uimane maast ülles ja pörasel
jampsil tormas ta otsekohhe naiste ulka, kes komistades üks teise ülle kükkali ja selliti kukkusid, mõnin?
gad suure kiffaga jõkke langesid, kus wessi süggaw olli.
Kõrtsmik üidis: wadake, naabri? mehhed! mino wanamoor langes jõkke, mõned teised ka; ruttake appi,
kulla küllamehhed, ma maksan wadi õllut ja wina
pealegi. S i i n jäeti karro jälle rahhule, kedda iggamees surnuks piddas, ja kõik jooksid naistele appi,
kunni wiis tükki kaldale püüti. Senni kui mehhed
naisi aitamas, roomas karro jõkke ja «wuras wallo
pärrast; siiski tahtis ta ennemine wette uppuda, kui
pikkemalt rahwa äbbemata opisid kannatada.
Et
weel ial enne sedda ei olnud ujjunud, sellepärrast
lootis ta kohhe põhja wauda ja pinalise ellole õtsa
leida. Agga imeks pannes panni ta koggemata tähhele et wessi kehha kandis ja möda jõgge eddasi alla
wiis. Kui rahwas karro peasüüst näggid, üidis mõni
wihhaga: Se luggu tõuseb meile iggaweseks sõimuks!
ja sündis õnnetus naiste läbbi. Nüüd sõitlesid mehhed kurjaste naisi, et seie tulnud, mispärrast pool.. surnud karro nende käest peäsnud. Mõningad läksid
tamme-pakko watama ja leidsid seal karro pä ning
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essimese käppade nahka, mis karwa ja küündega tükkis
olli. Se rõemustas rahwa süddant et wihha unnustasid; agga kõrtsmik ütles: ta tulleb pea taggasi,
sest mütsi ja kindad panni meile pandiks. Nõnda
naeris rahwas pealegi Messitäppa willetsust, kes õnne
tänas, et elloga olli peäsnud, siiski kui wallusa pä
ja käppade peale mõtleb, tulli talle tallomehhe malk
ning Reinowadderi pettus meele, ja ta sõimas ning
wandus rebbast, kes sedda kurja temale teinud. Ni?
sugguse kurjus - palwega ajjas wessi tedda enam pennikoorma maad küllast eddasi, kunni üks maddal kalda
koht wasto tulli, kuhho ta puhkama ronis. Ei wist
päike willetsama looma peale weel olnud paistnud!
Messikäppal ep olnud lootust teist omikut nähha sada,
waid arwas surmatunni praego kätte tullema, ja
üidis maddala, kurwa ealega: O h , Reinowadder,
sa üllekohtune petja ning nurjato loom! sino inge
peale saan ma surrema; taewas sago sulle kätte
tassuma, lnis mulle kurja teinud l
Reinowadder rebbane, kui üllemal rägitud kombel
ono meeturrule sai juhhatanud, läks isse külla
knu watama, kunni rahwas karro kallal tööl ollid;
pennilt rapsas ta paar kana suhho, tõttas sagiga
j3e kaldale, kitkus sulled kullest ja panni kanad
nahka; siis ruttas muid asjo tallitama. Möda jõe
kallast eddasi joostes lakkus ta saggedast wet ja tõstis koera wisil jalga igga mütit * mullauniko wasto
ülles, ja mõtles rõemsa meelega: nüüd on karro
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mee purrul paika leidnud; kül tallomees näitab temale
kärgi! Mesfikäp olli mo söbber, sõimasin naero kom,
bel tedda onoks, agga nüüd on wemke pakko
kõrwa weninud ja omme wiakse karro nahk turrule
müa. E i jõua tema kaebamine mind kuninga ees
enam teotada. S e kena, illus luggu saab mind
ellootsani roemustama. Nattuke maad eemale minnes pudus Reinowadderi silmawaatmine koggemata
kalda alla, kus karro mudda ning kontsa sees oma
werrist nahka pühherdas. Et Messikttp elloga rahwa
käest peäsnud, se ehmatas rebbast ja panni ta süd,
dant paisoma. »Oh, sa rumal tallomees!" üidis
Reinowadder : »,miks sa hüwwa röga põlgasid,
mis targemad kalli hinna pärrast olleksid ostnud, ja
mina sulle ilma maksota 3ue peale weddasin? Agga,
ennä imet! wana onno on kindad ja kübbara pam
diks jätnud." Nõnda rakis pilges rebbane, werrise
karro pina nähhes; siis astus liggemale ja küssis:
»Wenike ono-issand! kuddas teie seie saite? Kas
ehk unustasite middagi talloperresfe? Nimetage,
mis teil mahha jäi, siis annan perremehhele sõnumid,
kus teie koddo on ja kuhho ta teie oma katte wõib
tua. Wai kas ehk ollete met warrastanud ja tõrkusite maksu wasto? Kas sa näad! mis kena puaseks tallomees teid on malinud! Kas wõeras piddo
roog olli maitsew? Wai kas südda ihhaldab weel
maggusat kärjemet? Kus siis kübbar ja kindad teil
jäid?« — Messikäp ei jõudnud sõna wastata egga

paigast ligutada, waid piddi kelmi pilkamist kannatämä. Tükki aea pärrast romas ta waewaga jõkke taggasi,
laskis enast jälle eddasi wia, kunni maddala kalda
peäl ühhe warjopaiga leidis, kuhho ta puhkama jäi.
Siin ohkis nüüd mehhike: oh, et keddagi seie tulleks
ja mulle armo pärrast õtsa teeks l Waewalt jõuan
liikmeid sirrotada ! kuddas pean kuninga jure taggasi
sama? Oh, Reenowadder, kurjasunnitaw, mis abbi
ning teotuse sistsi olled sa mind saatnud l — Keskonnniko aeal toea s Messikäp oigades jall aleja akkas
ütlemata walloiga eddasi romania, kunni neljandamal päwal kun nga jure taggasi jõudis. Jubba kaugelt üidis kuningas : »Üttelge Jumala pärrast, kas se
meie Messikäp, kes. seal tulleb? Kuis ta ni wõeras
wälja nääb, kes tedda ni inetumaks teinud!" Karro
kostis: Austatud ning suur kuningas! mino willetsus
on otsata, mis pettis Reinowadder mulle on teinud;
ei jõua ühhe inimese keel sedda üllestunnistada.
„Allastamata ning armota tahhan sino teotamise ma
temale kätte tassuda!" mõuras kuningas lõukoer kange
wihhaga. „Olleks temal kümme ello sees, tahhaksin
kõik neid wälja wõtta! Kuis ta julges üht meie
suri issandid ni alwal kombel teotada? Ma wannun kuningliko kroni ja oma abbeme jures, et
kurjateggija tenitud palka peab leidma, mis laste
lastele weel irmsaks mällestuseks jääb. S i n a isse
Messikäp, mino tru ning auwäärt riigi-issand, pead
tema peale kohhut mõistma." — J a kuinngas käskis
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silmapilgul kõik suremad rigi»issandad sallanõupiddamiftle kokko astuda ja küssis: mil kombel Reinowadderi eksitus karro wasto kätte piddi maksetud
sama. Nõumehhed ütlesid ühhest suust, et kuningas
teistkorda sõnumid läkkitaks ja Reinowadderi kohto
ette kutsuks, kus awwalikul kombel se assi saaks
läbbi kulatud. Issane kas — Hints — üks »agga
kawwal, nobbe mees, — nimetati kässowijaks. Kuningas
olli sellega rahhul ja ütles Hintsile: „Pange terra?
selt tähhele, mis ma teile kinnitan, ja üttelge rebbafele mino nimel, et kui tema nüüd ei tulle ja mina
kolmatkorda tema järrele peaksin läkkitama, siis saab
se temale ni hästi kui ta sugguwõffale iggaweseks
ukkatuseks sündima! Teie ollete üks tark mees, kell«
sõna ning õppetust tema ei wõtta põlgada." Hints
kostis: „ M u l ei olle lubba kuningliko kässo wasta
tõrkuda; agga mõnusam olleks mino arwates ühhe
tuggewama mehhe kässowijaks wallitseda. Kui Messikap karro temast wolli ei sanud, mis mina weike
mehhike siis temaga pean teggema? Pallun teid
allandlikult, aus kuningas: wõtke mind wabbandada!" Agga kuningas wastas: M a ilmas leitakse
mitto weiket meest, kel enam kawwalust ja mõistust,
kui mõnnel surel on. Ehk teie kehha poolt kül
weike, siiski ollete tark ja õppetud. Nüüd ei wõinud kas ennam wasto tõrkuda, waid ütles: „Teie
tahtmine sündko ! tõusko sest siiö kasso ehk kahjo! ja
kui minikut ette wõttes parremat kät teed mingi-
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suggust õnneiähte leian, siis lähheb assi korraliste
meil toime.

3.
Nattuke maad eddasi minnrs tulli üks laulo^
räästas Hintsile tee peal wasto. Hints üidis: 3iV
noke, näita mulle õnne teed! agga räästas laskis
pahhemat kät teed oksa peale lnachha ja akkas laulma.
Kassi meel läks nukraks ja ta mõtles: fe on mino
önnetuffe laul. Agga mis tehha, kuninga sund on
wahwa taggakihhutaja! sepärrast rändas Hints kurwa süddamega eddasi ja jõudis päikese werimise aeal
Kurjasünnitusc mõisa. Reinowadder istus ukse läwwel ja kas ütles terretades: „Eloe taewas sago
teile õnncliko elloõhtut kinkima! Kuninga wihha
ähwardab teile otsa tehha, kui kauemine wastopan?
nes tõrkuksite sure kuningllko kohto ette astuda.
Teie peate kaebajadele wastust andma, iggamehhele
õigust nõudma ja awwalilult isseennast wabbandama,
muido saab teile ning teie sugguwöffale suur willetsus
sest tõusma!" —Renowadder kostis wasto : „Olge
terwe tullemast, mino kallis tärdipoeg! Sago Iumala õnnistus mino sowimist möda teile rohkest ojsaks
sama, et kõik tallitamised ning ettewõtmised mõnusast
teil korda lähheksid." Senni kui Neinowadder suuga
söbrajutto rakis, piddas ta südda sallamahti nõuu,
kudda Hintsi nisamasugguse teotusega kuninga jure
wbiks taggasi (ata kui karro. Ta nimetas kassi ühte-
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puhko kallis täddipoeg ja nõudis otsust, mis toito
armsa wõera südda kõige ennam unustaks. », Täis koht
on pehme pä^paddi," liffas Reinowadder jure—„ja
omme ommiko tahhame enne koito seltsis teele minna.
Teie ollete, kallis täddipoeg, mul koigearmsam suggua
lane ja seisate iggas kohhas mino poolt, kus waenlajed mulle kippuwad liiga tehha. Ahne karro, jõu
polest minust paljo kangem, tulli uhkel tujjul sõimades
seie: kuis julgesin temaga üksi teele minna. Teie
seltsis lähhen võemoga. Meie puhkame ösel ja akkame ommiko warra minema, se on mino arwates lõige
parrem.« Hints ütles: mõnusam olleks, kui aega
wibimatta teekonda kohhe ettewõttaksime; tc on iggas
kohhas tähhe, ja kena ku-walge näitab meile jälgi.
"Õsine teekono« ütles Reinowadder—„ on ikka waewalt'» e; mõningas, kes päwawalgel lahkelt terretades
meist möda lähheb, saab kui ösel wasta juhtub —
kõrrileikajaks! Puhkand jallad käiwad ruttomine kui
wässind, sellepärrast jäge puhkama." Hints küssis:
Mis mulle õhto roaks lauale, panete, kui ömajjale
jään? Rebbane wastas: Meie ellame kehwa kom*
bel —pihhust suhho! —agga fxišfi kui meile wõersiks jäte, murretseb meile wana perrenaene waagna
täie maggusat messikärgi lauale. Kas kostis tõrkudes wasto: messikärgi ma ial suhho ei wõtta! Kui
teil muud suremad majjas ei olle, siis andke mulle
üks iir, sellega leppin ma rahhul. „Kui iire-llhha
teil maitsew roog on," — kostis Reinowadder —

', siis on sedda toito siin küllalte sada. M>no naabril,
küllafohtcmehhel, on üks wilja«küün, kus ni valjo
iiri sees, et neid koorma kaupa woiks püda." Hints
pällus teed juhhatada ja liffas jure: iired on mino
kõige kallim roog! "Tõeste," ütles Remowadder —
„teie peate ni maitsewat wõeraspeo toito leidma, et
oma ello * aeal sedda õhto t soki enam ei sa unustama." Kas uskus kelmi jutto ja läks temaga seltsis
iire^püügile. Küüni seina al olli üks auk, mis Reinowadder minewal öftl kraapinud, kui ühhe kana olli
warrastanud. Kohtomehhe poeg Mart olli warga
ukse üllesleidnud ja õhtul augo ette lingo teinud, mis,
kui warras taggasi tulleks, tedda piddi loksutama.
Reinowadder näggi ohheliko ja mõistis^ohhe luggu
ärra, sellepärrast ütles ta kassile : arns täddipoeg,
puggege siit seina alt august sisse, ma walwan senni
augo ees et keddagi waenlast seie ei tulle; kui kõht
tais saab, siis tulge jälle taggasi. Täna öhto teine
teisest meie ei tohhi lahkuda, sest omme warra lähme
aegsaste teele, ja lühhendame maggusa juttoga käiki."
Hints tussis arg las te: arwate, et mul wigga ei sa.
kui august sisse poen? Rebbane kostis: »Kui nisuggune argpüks ollete, et auko kardate, siis lähme ennemine koeo taggasi; küllab mo wanamoor murretseb
teile laua peale, mis kätte juhtub. Agga kuulge,
kudda iired küünis willistawad!" Kas äbbenes rebbase pilkamist, kargas korraga seina alla auko, ja
langes lingo kinni. — Sjintö, kes ohheliko kaela
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ümber tundis, pudis kohkudes taggasi tulla, agga se
läbbi tõmbas silmuse weel kõwwemast kinni. Sures
äddas rappeltades, üidis ta Reinowadderit appi, kes
augo ees kulades kassi willetsust ülle wägga rõemus
olli. Tema küssis: „Hints, kudda kohtomehhe nuumiired teil maitsewad? ^lrge söge ülleliga, muido ei
pease laia kõhhuga kitsast august enam taggasi. Saaks
Mart agga sõnumid, et teie küünis wõersil ollete,, ta
tooks teile kohhe soola wäggewa roa kõrwa. Miks
teie sömalaua! nõnda laulate? Ei se olle ial oige
luggu. Wõiksin wana Kriimsilma-issanda teile seltsimehheks sata, siis tassuksin korraga kõik wanad wõllad ärra." — Sedda räkides putkas ta minema, tee
peäl nõu piddades, mis uut koerustikko jälle soetada.
Ta teadis, et hunt koddo ei olnud, ja tõttas sellepärrast hundi?wanamorile woersi; essiteks lotis ta naise
täcst kuulda sada, mis süüd Kriimsilma-issand tema
peale kuninga ette olli tõstnud, ja teiseks sowis ta
hundi-emandaga endist sõbrust uendada. — Nemowadder astus „Pühhajürri-kutsika« tuppa, agga
emandat ci olnud koddo. »Terre õhtust woeradlapsed!" ütles ta hundi poegadele: „paljo terwisid
eidele mino poolt; möttelgo ta meie nore põlwe
peale !« Nõnda räkides niisutas ta jalga tõsteö
ukse-pita ja läks siis oma teed.
Teisel ommikul kui päwa terra akkas koitma, tulli
Kriimsilma-emand taggasi, küssis laste käest, kas kcddagi käis mino järrel kuulamas? Lapsed wastasid%
3

»/RiStiiffa Reinowadder olli nattuke aega teed siin,
imustas teiega kokko sada, satis teile paljo terwisid,
käskis teid norepölwe peale mõttelda ja sõimas meid
wõeraksllapsiks!» Seal üidis uhke Kriimsilmaemand sure wihhaga: «sedda teotusi tahhan temale
katte tassuda!« ja ruttas Reinowadderi jälgi möda
koddunt jälle ärra. Tükki aea pärrast, kui ta rebbase
kätte sai, ütles ta tullise wihhaga: «Mis jõno ja
söimojuttusi ollete mo laste wasto lobbisenud? Selle
eest tahhan teile ämmast näidata!"
Ja seddamaid
sassis wana-moor Reinowadderi abbemest kinni ja
akkas tedda rapputama. Reinowadder peästis enast
waewaga lahti ja andis jalgele tuld, agga Kriimsilmaemand olli^ tema kannul. Seal juhtus imeliko luggusil — Ühhe laggUnd kiwwi - one seinad seisid liggimail mäerünka otsas. Senna pole tõttasid mollemad,
ja rebbane võrkas saggedast, otsego jänes koerade ees,
kõrwale; seina-müür olli ühhes kohhas lõhkend,
praggo ni lai, et Reinowadder wäggise läbbi mahtus;
suur tuggewa kehhaga hundi- emand pistis kireste nina
prao wahhele, pakkilas, tõukas, litsus ja tõmbas,
rebbase järrel puggedes ikka süggawamaa sisse, ja
piggistas oma kehha wimaks nõnda kinni, et ei sanud
eddasi egga taggasi. Reinowadder juhtumist nähhes
jooksis rutto teiselt poolt wälja, tulli majja ümber
taggasi ja teggi Kriimsilma morile koera kombel nalja.
Agga hundi-emand ei olnud sõnadega ihnus, waid
sõimas irmsast ia kissendas sõideldes: Se on üsna

kelmi ning warga to l Rebbane kostis: »Mis enne
ei sigginend, sigginego täna.« — Mui wimaks emand
waewaba seina prao wahhelt lahti peasis, olli Reinowadder jubba ni kaugele jõudnud, et katte samist
enam lota ei olnud. J a Kriimsilma? emanda õigustnõudmine ja auwarjamine sai kahhewbrra kautuseks.
Lakki nüüd taggasi watama, mis Hints lõksus
teeb. Kui mehhike lingus enast tundis, akkas ta
kassipillil kibbedast laulma. Mart kargas kissa peale
sängist wälja, ütteldes: õnnelikul tunnil pannin sii?
mu se augo ette; Warras on wangis, nüüd peab ta
kukke inna mulle kätte maksma! Siis puhhus ta
tuld üllesse, ärratas issa, sullase ja mu perrerahwa
kirest ja üidis: rebbane on wangis! lakki tedda sug^
gema! Nüüd kargasid sured ja weiked assemele, ja
Mart läks, wemmal käes, otsekohhe kassi kissa peale,
andis pimmedas ühhe matso ni hirmsast kassile pähhä,
et üks silmamuna wälja kukkus. Iggamees tonkis
nüüd wäest kassi, kedda rebbaseks piddas, ja sullane
tulli raudangoga, misga kanawargale õtsa tahtis lüa.
Hintsi surma-tund seisis silma ees; agga seal kargas
ta wihha ning walloga maast ülles, õnnetumal kombel sullase reite wahhele kinni, ja ammustas ning
kriimustas meest irmsaste ja narris mehhe kolledast
ärra: seddawisi oma kaddund silma rahwale kätte
tassudes. Kissaga langes sullane wallo katte minestusse mahha. Suur ehmatus tulli kõikide peale ja
kelas perretüdruko mõtlemast, sellepärrast ütles ta täie
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suuga : ', Sedda põrgo i mängi on kurrat mulle
mele^aiguseks ning kahjuks läkkitanud!" J a kaks,
kolm korda ütles ta mandudes, kud.da ennemine kõik
oma Pissut warra olleks ärra kautanud, kui sesuggust
Vnnetust sullase kulles näinud. „ J a kui mul potti
täis õbbe-rahha olleks, tahhaksin lahkel meelel sedda
ärra anda, kui sullase wigga se läbbi küttest lähhäks!«
Nõnda kahhetses tüdruk sullase teotust ja awu! Wimaks kalldsid nemad aige tuppa, pannid tedda sängi
ja püüdsid õmbliko wõrguga werrejooksmist kinni
panna. Hints jäi lingo, ja unustas perrerahwas
sullase arstimise jures tedda õpis ärra. — Kui kas
ennast üksi leidis, wõttis ta ämmastega lingo paelast
kinni, narris ohheliko katki ja põggenes, oh sedda
3nne! sealt, kus ta ni paljo pina olli kannatanud;
ta läks teele ja jõudis teisel õhtul kuninga jure taggasi.
Minnes sõimas ta enda rumalust ja Reinowadderi
pettust. — Agga kuninga tt>iht)a fättiö põllema, kui
ta Hintsi õnnetust kulis; ta ähwardas üllekohtuse
rebbasele mõrtsuka surma, laskis silmapilgul oma nõumehhed kokko astuda ja küssis nende käest: mis nuht?
lust nurjatumale piddi mõistetama? Kui nüüd iggalt poolt ikka enam süüd Reinowadderi peale tõsteti
ja uusi kaebamisi awwalikuks tehti, seal ütles Irmabbe määr: „Ehk kül siin kuninglOus kohtus paljogi issandaid wõib olla, kes Reinowadderile ukkatust
sowiwad, siiski ei tohhi seadust möda kegi primehhe
õigust enne kahhantada, kunni tedda kolmatkorda

—

33

—

kohto ette on kutsutud. Peaks tema ka kolmanda
kutsmise wasto tõrkuma, siis on kohtul seadust möda
lubba, tedda ilma järrelkuulmata ukka mõista." J a
kuningas ütles: „ M a kardan, et kegi teie seast enam
ei uffalda temale sõnumid wia. Kellel on teie ulgas
üks ülleliig silm, ehk sesuggune kassokas, mis pauko
ei põlga? Kes tahhab kurjateggija rebbase pärrast
kehha, terwist ning ello kautada? « — Määr ütles:
„ Suur kuninga?issand, wallitsege mind se ammetile;
mul ei olle kül ülleliig silma, egga malkakartmata
kassokat, ei ka enam kui üks ainus ello; siiski tahhan
rõemoga teie käsko täita ja Reinowadderi järrel minna;
sago sest siis mis saab. Kas tahhate awwalikult
mind senna sata, wai pean ma otsego juhtumise
kombel tema jure minema? — Kuningas wastas:
»»Minge kudda isse tahhate, agga toge tedda seie!
Teie ollete oma kõrwaga kõik kaebamised kuulnud ja
teiste kässowijate luggo silmaga näinud, sellepärrast
wadake ette, et teile middagi sähherdust õnnetust ei
sünni. Irmabbe ütles: „Julgest tahhan siis teele
minna, ja teie säte minoga rahhul ollema."
Kui määr teed käies Kurjasünnituse mõisa jõudis,
istus Neinowadder naise ja lastega ukse ees, murro
pingi peäl ja westis maggusast juttu. Määr ütles:
„Terre õhtust, wana lel, Reinowadder! Teie ollete
üks wägga õppetud, mõistlik ja tark mees; agga meie
paneme sedda kõik imeks, et teie kuninga kutsumist
põlgate ja üsna naeruks panete. Eks teie arwa weel.
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et aeg ei olle tulnud ? Kaebamised ning sürja söilumed kaswawad iggapääw teie peale suremaks. Mino
nõu õlleks, sõbra kombel riikides: tulge minoga ühhes
jallapealt kuninga ette, enne kui armo^aeg otsa lõppeb ;
sest tõrkumine ning pikkem aea wiwitamine ei aita
teile middagi; teie »rõlla* wak on kuhjaga täis ! Paljo,
wägga paljo kaebamisi teie ülle on kuninga kõrwa
ette tõstetud; täna kutsutakse teid kolmatkorda; kui
teie selle kutsmise peale ei tulle, siis nwistetakse teid
seadust möda, ilmajärrelkuulmata, surma. — Kunningas saab kõige sõawäega seie tullema, teie kindlat
mõisa ümberpiirama, et keddagi sisse egga wälja enam
ei pease; ja teie lähhäte naise ja lastega, ello ning
warraga ühhestükkis ukka. Kuninga wolli eest ei
pease teie põggenema; sepärrast on kõige targem nõu:
tulge hääl kombel kohto ette. — Kawwalust ei õlle
teil. Jumal tänatud! pudu; teie säte enast sest worgutusest lahti peasima, nõnda kui enne sedda suremast
kimbutusest peastsite ja oma waenlascd äbbi sisse saatsite." — Neinowadder ütles: „armas lellepoeg, teie
nõu on kidowäärt. Julgest tahhan ma tulla õiguse
otsust nõudlna, ja lodan, et kuningas mulle armo
saab näitama; tema teab, mis suurt kaffo ma temale
sadan, agga ta teab ka, kudda teised issandad mind
sellcpärrast wihkawad. Ei wõiks minota kuninga
aujärg üllesseista! J a kui otteksin kümmekord rohkemine eksinud, siiski tean, et kui tema silma watan
ja tema'ga saan räkima, siis lõppes ta wihha otstgo
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kewwadine lumi päwa paistel! Kuningal kül paljo
süllasid ning nõuandjaid, agga tarka meelt ja nõuu
ei olle paljo kellegil! leida. Kus ial tatt* nõuu pudub,
peab Reinowadder neid juhtima; muido on sureissandate koggodus üks juhhiwitsata wanker. Mitto
wihkab mind selle õnne pärrast, mõni jälle mu asja
pärrast, ja üks tossin mo suremaid wihhamehhi on
praego kuninaa jures koos, kes mulle surma on wandunuo. Kuis sudan ükstpäinis ulga wasto seista?
Sepärrast kartsin tännini tulles. Agga siiski tahhan
ennemine asja kohto ees selletama, kui et sest mino
naise ning lastele middagi kahjo wõiks sündida. %xt
mäs E r m e l i n a , kallis loomake!« —ütles Neinos
wadder oma abbikasale — „kandke truiste oolt laste
eest, ja wadake et kurniwissates teine teist kaikaga
pähhä ei pudu! Kõige enamist pallun teid norema
pojjakese Reino järrel wadata ; temal on kenad ambad
suus ja iggapiddi issa-kujjo ning kombed, lodan temmast ükskord mehhe sawad j ja siin on mo poeg
Rössel,weike worruke, kedda nisama armsaks pean!
Ta oskab auduwa linno alt munad warrastad«, et
lind sedda tähhele ei pane. Tehke lastele iggapiddi
meelehääd ja kaitsege neid kahjo eest! taggasi tulles
tassun teile kõik waewa ning oolckandmise katte.Seddawisi naist manitsedes jättis Reinowadder juttu
malaga ja tõttas Irmabbemega minema.
Teed käies ütles Reinowadder määrale: »,M
kallis lellepoeg ja söbber! pean teile tunnistama, mi
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raske murre ning kartlikud mõtted süddant mul koormawad; kardan et surmatund jubba pea kätte on
jõudmas. Endised pattud seisawad otsego paksud
pilwed mul waimo silma ees; oh, kk ci tea, mis
rat)t)wrn mino ing on. Teie ollete üks aus wagga
mees, laske mind patto üllestunnistada ! wõtke preste
ri assemel mino kahetsemist kuulda!" Irmabbe
wastas: „Kõige -essiteks tõutage röwimist, wargust,
tapmist ja muud süddame kurjust õpis mahha jätta,
muido ei maksa patto kahhetsemine middagi." —
»Sedda ma tean," ütles Reinowadder: „laske patto?
tunnistust mind allustada. Ei tohhi ma teile salgada,
kudda kõige lomade wasto, kes praego meie kuningrigis
ellawad, ma paljogi patto ollen teinud. Ono Messi,
käppa panin patto wahhele näppisasse, kus ta nal)fa
pargiti, et kübbara ja kindad pandiks jättis. Kassi
petsin walle kelega iirc?sögile, kus ta lingö langedes
kibbedat rooöka sai ja ühhe silma ärrakautas. Ni?
samoti kaebab kuk Kannusjalg tdt möda; ma röwi<
sin lapsed tal ja panin neid nahka. Ka kuninga
lõukoera ja tema sure emanda wasto ollen mitmel
puhhul eksinud. Kriimsilm sai miäo läbbi mõnda
abbi ning teotust. Agga kaffin aeg ei lubba kõik tem?
pusid siin üllestunnistada. Nalja pärrast sõimasin
hunti iftat onoks, ehk me kül koggonist suggulased
ei olle. Ükskord — sest on aastad kuus teed — ellast« ma tük aega Ollowerre kirriko liggidal, kus sel
aeal paljo kano olli; seal tulli hunt mino jure ja
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imustas kellalömise<a'mmetit õppida, et kirrikomehhe
tenistust saaks. Ma sirdusin ta jallad kellasohheliko
külge kammitsasse ja wana mees akkas lusti parrast
kella ellistama, et kirrikomehhe ammeti, selgeks saaks.
Nahwas jooksis iggaltpoolt lõpmata kella-ellina peale
kokko, leidis hunti kammitsas ja andis temale wallo
et nahk agga suitses, künni ta wimaks waewaga
rahwa käest peafts. Teine kord pällus Kriimsilm
mind, et piddin musta judi^mütsi temale pähhä pan,
nema, sest temal olli imo möda küllasid kribbokrabbo kaubaga ümber käia. Seal kõrwetasin tullega
pä ümbert karmad äkra et nahk kortsus ja hundike
wallo parrast ulg»s. Nisamoti öppetasin koera kombel tedda sabbagä kalla püüdma. Ükskord läksime
jälle ösel ühhe rikka mehhe aita kiskuma, kus mõned
raswased sea kingid rukki salwes ollid. Kriimsilm
krapis käppadega seina alla auko, pugges waewaga
sisse; agga aidas ei jõudnud mehhike ahnust kelata:
söi ülleliga, paisus jämedaks kui tine kon, ja ei peasnud enam kitsast august tuggasi. Ma teggin õue
peal karra, napsatasin perremehhe silma ees ühhe
kana ja putkasin jooksu; siis läksin aida ette, laffin
kana suust, ja rahwas sai seddawisi hundi jäljed
kätte, Ci, seal wirrutati ühtlaist manameest, künni
ta ärramincstas, inimesed tedda surnuks piddasio,
sabbapiddi aia tahha weddasid ja siis maggama läksid,
kui effiteks nõuu wõtnud, teisel ommikul hundi kassokat
mahhanülgida. Ei tea, kui kaua ta seal roidus seisis.
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Üks leine kord olli temal imo kana lihha peale,
ta pällus mind penni juhhataoa, kus kanad õrrel
käisid maggamas. M«na kiitsin penni teadwad,
kus kuk, igga ösel seitsme kanaga piddi maggama;
Kriimsilm nälpas jubba keelt mino juttu kuuldes.
Kui lülla rahwas puhkama eitnud, läksime meie kahhekeste kana-sagile. Akna-luuk seisis pool lahti ja
suur pirro?l3m põigiti akna peäl. Hunt ronis möda
seina ülles, läks lõmmo möda, mis penniks arwas,
eddasi ja plumsatas äkkitselt kõige tõmmuga tuppa;
ma lükkasin lugi kinni, rahwas ärkas mürrina pärrast unest, wõttis tuld tuppa ja leidis pallumata
wõera nurgast. Seal akkati wana mehhe kaffokat
tabbama; ei tea, kuddas ta wimaks peasis. — Ka
tulleb mul weel tunnistada, et Kriimsilma emandaga
tük aega sallamahti sõbrust ollen piddanud. — Nüüd
ollen tot möda kõik teile tunnistand, pallun andeks an»
da ja teutan wasto tõrkumata kannatada, mis mulle
nuhtluseks mõistate." Määr murdis ühhe painowa
pajjo-witsakese, andis sedda Reinowadderi katte ja ütles:
„Lel, andke selle rosaga iffe endale kolm kibbedat loki,
pistke sii.- wits tee äre püsti, üppake kolm korda ülle witsa
ja andke siis roosale' lahkest suud : siis näitate sõnakuulmist ja ma annan teie wanad süüd teile andeks.«
Kui Reinowadder sedda käsko sai täitnud, ülles
Irmäbbe: „Nüüd, armas lel, laske meleparranduõ
hääs teggudcs awwalikuks sada, luggege oolega.
Jumala * sõna, käige sa ägedast kirrikus, paastuge ja
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andke waestele andi, ja kes teilt nõuu küssib, sellele
juhhatage teed; ja siis töutage mulle wande sõnaga:
röwimist, wargust, tapmist, wallet, abbiello ^rojasta?
mi'st, ja üllekohto kiusamist mahha jätta: siis saab
teile kuningas andeks andma." Reinowadder kostis:
„Mina wannun ja teutan teie käsko möda sedda lubbadust kindlast taita.» — Siis tõttasid mollemad
möda teed eddasi; agga tee äres olli üks kirrikomsisi ja õue peäl suur trop kanu. Reinowadder
ütles: aia taggant lähhäb kõige õigem tee, ja kargas
korraga ülle aia one, wõttis ühhe numatud kukke
suhhu, et sulled agga lendasid, ja pistis sagiga iipt
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pama. Seal üidis määr melepahhandusega: »,Kas
se on teie meleparranduse to? oh, önsakssamata lel,
kes ühhe kana pärrast patto paelo taggasi langete!«
Reinowadder laskis kana suust ja ütles: sedda teggin süggawas wõttes üsna inge tead-mata. — Teekäijatele tu Ni nüüd üks sild waso. Neinowadder jäi
silla peale seisma, nälpas keelt ja wahtis üksi silmi
kanade pole taggasi. Sedda nähhes, ütles Irmabbe
sõideldes: „ L e l ! kus teile silmad jälle lusiwad?
toho! täitmata loom!" Reinowadder kostis: "Sirge
eksitage mind palwes; mõttes pallusin praego kana
ingede eest, mis tännini mitto läbbi õtsa on sanud." —
Wimaks jõudsid nemad kuttinga linna liggi, ja kui Reinowadder kuninga lossi ning aujärge eemalt näggi,-läks
ta meel nukraks ja suur kartus affus ta süddamesse.

Sõnum kulutas kuninga linnas Reinowadderi
tullikut, seal ruttas iggaüks — suur ja weike — tedda
watama ; Pissut sobramelelisi, surem ossa enamist
kõik waenlast.
Reinowadder ei piddand neist suremat luggu, waid astus julge wiisaka sammoga
Irmabbeme seltsis ulitsad möda eddasi, otsego kuninga
oma poeg ehk üks odetud suurtsuggu wõeras. Korraga seisis ta keskel sure issandate seltsis kuninga

lõukoera palge ees ja ütles kumardades: „Üllewägga
austatud kõrge kuningas, armoline issand! kõrge
suggu ollete ja suur, auu ning wäe polest essimene
loom; wõtke siis armolikult õigust möda ka tänagi
mino wabbandliko jutto kuulda. Teie kuninglik arm
weel truimat sullast ial ei leidnud kui mina, mis
julgest tohhi« tunnistada. Paljogi seisab praego
teie aujärje ümber, kes mind selle õnne pärrast wihkawad. Waenlaste kurjatahtlik walle kippub teie
sõbrust mul loppetama, agga täno wana tädile! teie
katsute igga. asja põhjani läbbi ja kulete ni hästi
süalluft kui kaebaja jutto; olgo nao küllalti selia
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tagga luiskand ja mind taggajärrel sossinud„ mina
seisan kohkomata kohto ees ja mõtlen: kül teie mino
truust tunnete, mis sedta taggakiusamist mulle sadab."
„Wait!" kärgatas kuningas — „piddage
lõuad kinni! teie libbekelik lörri lähhäb tuulde; awe
walikuks tõuenuo üllekohto tööd ähwardawad teile
nuhtlust. Kas piddasite rahho?leppingut, mis surest
armust kõige ellajatele kuulutasin ja wande sõnaga
kinnitasin? — Sea! seisab leinaja kuk Kannusjalg,
kelle lapsed teie, üllekohtune Warras! üksteise järrel
enamist koit ärraröwistte! Armastust mino wasto
puate, ussun ma, se läbbi üllestunnistada, et mino
kuninglike."wolli awwalikult põlgate ja mino trui
sullasele pussi teete. Waene Hints kautas ühhe sil?
ma ja terwise! Messikäppal lähhäb mõni näodal aega
wallosaid awu parrandades. Toho, ärriskelm! mis
pikkemalt teiega waidlema akkan: kaebajaid on ulgakeste, toeks tehtud kurjust küllalti; peasmist teil ei olle
lota.« Reinowadder kostis allandlikult: "Armoline
kuninga issand, kas mina sellepärrast nuhtluse
wäärt! olli se ehk mino sü, et Messikäp werrise päga
taggasi tulli? Kudda to, nõnda palk ! ütleb wana
tark-sõna. Ülleliig julguses kippus ta sõgge wäe
kaupa tallomehhe messipu kallale, ei kuulnud mino keeldu; maggus meekärje imo pistis tema mõistuse —ei
tohhi nimet ada: kuhho? — Tükkasid tormlased tallopoead tema kerre peale, eks olnud Messikäppal tuggewust ja rammo küllalti wasto panna; sõimas ja

mopsis lahmas tcdda,<miks ta siis kui wahwa mees neise
laimu ja matsust kätte ei tassund, enne kui jõkke pakko
poggenes? — J a kui issane kas Hints, kedda lah?
kelt wasto wotsin ja woeraspeo roaga söötsin, ennast
warguse eest ei oskand oida, waio mino sobraliko
nöuu wasto öfel sallamahti kohtomehhe kuni margale
puggcs ja seal willetsat kahjo leidis: kas se stie mino
sü? Wai kas mina nende pörase tö parrast nuhtluse
wäärt ollen? Eesuggune kohtomoistmine sadaks teie
kuningliko auule iggawest äbbi !
Agaa teie käes
molli ning melewaldj olgo asja otsus selgem kui
selge, kohto otsus teie käes: teie wõite minoga tehha,
mis tahhate, tõusko sest mulle kasso ehk kahjo. Tahhate mind keta, küpsetada, ärrakägistada ehk moegaga
ärraukkata: kõik sündko teie tahtmist möd.i! Meie sei;
sa me kui rigi allamad kõik teie molli ning kohto al;
teie tahtmine sündko. Wäggew ollete ning kange,
kuis jõuab üks nõdder teie wasto panna! Mis kaffo
teie mino ukkamisest säte? Mõistke siis kohbut sigust
möda, kulage asja läbbi, ja teie leiate mind ilma?
süta."
Seal ütles oinas Kohhekel: Aeg on tulnud,
lakki nüüd kaebama! — J a seddamaid tullid Läne
lamboline hunt kõige suggulastega, iffane kas Hints,
Messikäp karro ja paljo muid ellajaid karja kaupa:
efel, prinirnega P i k k õ r w , jänes A r g p ü k s , weike
koerake P i t s ja suur karjakoer K r a n t s , Mekmek kits, ja P u k s a r w sik, ka ärg ja obbone ei

jänud teistest mahha; metsellajatest nähti weel: orraw, Põdder, irwe, kobras, nuggis ja siil; nisainoti
lendsid kohto ette tonekurg, rähn, kurg, kaarn ja
muud linnud; ujjujatest tullid P i l o p a p p a part,
S u l g n i k ani ja mitmed teised lestajallad. Kannusjalg, leinaja kuk, astus ka oma järreljänud laste?
riismetega kuninga aujärje ette ja akkas äggedast kaebama. Agga kes jõuaks sedda märato linno parwc
ehk ellajate ulka siin ülleõnimetada, mis aega möda
senna kokko koggus. Koik kippusid ühheskoos rebbasele kerre peale, püüdsid tema kurjad teud korraga
awwalikuks tõsta ja lootsid tema nuhtlust nähha sada.
Waljo kõnega tungisid nemad kuninga ette, lissasid
kaebtusi kaebtuste peäle, wasto ja usi tempusi
üllestunnistades. Ei olnud weel ial ühhel kohtopäwal ni, paljo kaebamisi kuninga ette tõstetud. — Agga
Reinowadder seisis kohtomaea ja oskas iggamehhele
wisakast wasto kosta, ja sttna suhho wõttes jooksis
kena jut temal kui wessi, wai mis ta ial wabbanda«
des rakis näitas üsna kui tõssi. Koik oskas ta ärrasallata ehk õpis teisiti käända, ja kes tema wasto?
kostmist kulis, piddi imeks pannes tedda wabbaks
arwama ja pealegi mõtlema: Reinowadderil on õi?
gus. Wimaks tõusid mõningad tõssiftd õiglased mehhed Reinowadderi wasto ülles, kelle tunnistus tema kurjad tööd korraga tõeks teggi. Nüüd olli kawwal mehhike
loksus! — Kuninga üllema kohto nõumehhed mõistsid ühhest suust: Reinowadder rcbbanc rcab surma
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nuhtlusesse langema! ja kästi ftddamaid tedda wangi wotta, käed selga sidduda, ohhelik kaela panna
ja wibimata wõlla »tui, et kõik endised rasked fur*
juse tööd teotama surmaga temale kätte saaksid taft
sotud. Kui kuningas nimetud kohtomõistmisc otsust
oma käekirja ja pitseri läbbi olli kinnitanud, mõtles
Reinowadder: nüüd on wiimne ots mul käes, kawwal wabbanduse jut läks õpis tuulde. Seal seisis
korraga tema kibbe teotaw ello ots waimo silma ees
ja kõik endine üllekohhus langes kui uddo pilwe tema
inge peale.
Kui nüüd Reinowadder kohto õigust möda waen?
laste ulgas nõrkus seisis, ja wihhamehhed ruttust
tedda wõlla tahtsid wia, atkasid tema sõbrad ning
suggulased kohkudes nukral meelel leinama. Irmabbe määr ja teised liggisuggulased kuulsio wasto
meelt kohto käsko ja kahhetsid sure kiffaga armsa
sõbra surma, kes, kui suurtsuggu mees, issandate
ulgast essimene, nüüd kõigest auust ning surusest lest
— teotawa surma piodi langema. Iubba se mõtte
teggi neid pöraseks, kuddas piddid nemad Reinowaoderi wõllapomist oma silmaga näggema? Nemad
astusid ühheskoos kuninga ette, pattusid lubba koco
minna, ja läksid —- ni paljo neid olli — kuninga
koeast ja linnast wälja. Kuninga löukoera meel
läks torso, et ni paljo kuulsaid issandaid temast
lahkuõ ja ärrapõggencs; egga wõinud ükski sedda
ette arwata, mis nüüd nähha sai: et Reinowadderi
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sõbrad ja suggulased ni wägga perrekas ollid. Settes
pärrast rakis kuningas sallamahti ustawa nõumeestele: „Ehk kül Reinowadder wagga tigge loom on,
siiski ci tohhi meie unustada, et tema suggulastest mitto meie tenistuses wägga tarwlikud o n ;
kes nende asset saab täitma?"
Läne,'issand, Messikäp ja Hints ollid kui takjad
seutud wangi ümber asja tallitamas ja ruttasi
kuninga käsko möda waenlafele teotawa surma katte
saatma; nemad wisid tedda kissaga linnast wälja
ja õiskasid rõemo pärrast, kui wõl nende silma
paistis. Seal akkas kas wihhaga hunti taggakchhotämä, ütteldes : »,Kriimsilm-issand, warja Pühhajürri? kutsikas, tulletage täna meele, mis wolas to*
mees ning asjatallitaja Reinowadder sel puhhul olli,
kui teie kaddunud wenda tema wihkamise pärrast
üllespodi! Älrge jätke wana wslga kätte tassomatal
J a teie, Mefsikäppa issand, möttelge nüüd selle peale,
kudda Reinowadder teid pettis! kudda terna pärrast
wimati tallomehhe õues pakko näppistis wihhafe rahwa malka, meeste ja naiste wopsosi kannatasite, awu,
abbi ning teotust leidsite ja kõige ilmale naeruks saite.
Olgem walwsad, sõbrad, ja ühhemelelised, tema on
wägga kawwal. Peaseks ta täna jälle meie käest, siis
walletaks ta ennast wabbaks, ja meie ei saaks ial
maggusa kättetassomise tunni õnne maitsema. Lakki
rutto temale wõlga kätte maksmal- Kriimsilma-issand
kostis: ',Iuttolorrisemine ei maksa meil middagi;

murretsege mulle ennemine tuggewa ohheliko, ma
tahhan ta tosso wälja wõtta ja pikka illule korraga
õtsa tehha." Nõnda iffekeskis räkides läksid nemad
möda teed eddasi. Reinowadder, kes senni waikselt
nende juttu kuulnud, lissas pitkamiste jure: M a panen
imeks, et teie nõuu ei leia ? Kül Hints juhhatab teile
ohheliko, kenne tuggewust oma kaelaga kohtomehhe
kiinis katsus, kui sure auu ning illoga ire piigilt tagl
gafl jõudis. Agga Meffikäp ja Kriimsilm, teil on
wägga kiir tagga, wana ono surma läkkitada! Kas ehk
arwate weel täna sedda asja toimetada? "

Kuningas isse läks surema issandatega seltsis
linna wärrawast wälja Reinowadderi wimist luggu
watama; ka kuningana *) ja suur ulk muid tassoa
päid, nende' kannul otsata paljo kehw« ja rikkaid,
tõttasid wõlla jure Reinowadderi iillespomist watama.
Kriimsilm-issand rakis oma sõbra ning suggulastega,
käskis neid üksteise kõrwas liggistiko astuda, et kinnikõidelud wang pakko ei peaseks, sest kes kawwala
mehhe tempo wõis uskuda. Abbikasale ütles hunt
weel iffeärranis: Sina, wana moor, seisa ello poolt
tema w Mo, aita meestele tedda kinni piddada ja näita
kohhe ämmast, kui putkama peaks kippuma. Kui kelm
meie käest peaseks, siis saaksime sedda walloga ühheskoos
•) Kuningana, kumngafa, on üks uus soua ja lähhendab: kuninga-emand, ehk kuninga abbikasa.
4*

mällestama. Teie, armas Messikäp, tulletage nüüd
wallo ja ssimu meele, mis rohke fassodega wõite kätte
maksta. Hints, wennike! ronige ülles ja köitke ohhe^
liko ots wõlla külgi, teised piddago wangi kinni, ja
mõningad tulgo mulle app^ireddelit püsti seadma; kahhe,
kolme silmapilgo pärrast on kelmi wiimne luggu lauletud." Mefflkäp kostis: Eeadke agga julgest reddelit, kül
mina tedda finni pean. «Ennä imet! ütles Neinowadder
— „mis woolsad km kao teie ollete onole õtsa teggemas.
Õiguse pärrast peaksite mind suggulase
kombel kaitsema ja warjama ja äddas mulle appi
tullema. Mis armo pallumine siin mulle aitaks!
Kriimsilm- issand wihkab mind kõigest süddamest ja
kässib naist, ?m'nd ammastega kinni piddada, et ma
pakko ei peaseks. Kui eideke endist aega meele tuh
UtaU, cgga ta siis mulle raadsiks wigga tehha. O n
se mino wiimne tund, siis sowiksin rutto aega lõppetada. Mino kaddund issa wiimne tund olli ruttolisem, kui sesamasuggune willetsus tema peale langes;
egga olnud temal poolt ni paljo uhkeid saatjaid
kui minul. Tahhate weel kauemine mino peale
ellitades armo eita, se teeb teile abbi." Kas kulete, üidis Messikäp, mis optikult üllekohtune rägib ? tümmaft ruttu tedda üllesse! mehhikese ots
on praego käes. — Reinowadder mõtles: tulleks
mul snne kombel sures äddas middagi meele, mis
kumnga süddant saaks ligutama, et mulle ello kingiks ja mino kolm tuggewat waenlast ädda ja abbi

sisse
fabctft,
siis olleksin ma
mees. Targad
mõtteo ja kaw?
walus, tulge
appi! ohheliko
silmus on kõrri
ümber, äbbai
oht ning kitsik
käes ! kuddas
siin lahti peasen? Kõik kurri luggu wereb
uüikus mino
peale: kumngas on wihhane, sõbrad läksid pakko ja
waenlased mul
wägga
kanJ
külhääoteggin,
põlgasin awwalikult kuiiinga wotti ja nöumeeste
tarkust; kül ollen sellepärrast wõlglik ja süüdlane;
agga lootsin ikka weel õnnetusest woimust sama.
Kui weel ni paljo mahti saaks su lahti tehha,
ei nad siis mind ülles sa poma! lootust ma weel
ei jätta mahha.
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Nõnda mõtteldes kanas Reinowadder pä rahwa
pole ja üidis: „ S u r m seisab mul silma ees, mina
tema käest enam ci pease. Sellepärrast pallun kõiki,
kes siin kuulmas, aidake mulle kuninga käest nattuke acga palluda, et wõiksin weel enne surma inge
kergitades awwalikult tännini tehtud kurjad tööd
üllestunnistada, muido wõiks pärrast sedda mõni
ilmasüta miiio patto läbbi timbotust leida. Taewalis eldus sago mino wõlla i ramatust ni paljo
patto kustutama, kui ma tunnistuse läbbi teistele
kasso sowin." — Surema ulga meel läks ärdaks
sedda juttu kuuldes. Nemad räkisid iffekeskis: Egga
selle piffokese palwe täitmine paljo aega sa wiitma!
ja astusid Uhheskoos kuninga ette lubba palluma.
Kuningas lõukoer wõttis nende palweid kuulda;
seal läks Reinowadderi süddame koorm kergemaas,
ja silmapilgul kingitud armo aega endale kassuks
wõttes, akkas tema seddamaid räkima: „Issanda
waim tulgo mul appi! Mina ei näe ühtainust teie
ulgas, kellele ma kahjo ei olle teinud. Esmalt—kui
weel alles pissokene poisikene ema rinnast wõeroma akV
kasin, läksin kohhe imo järrel nori lamba ja kitsetall
lekesi tagga kihhotama, mis karjast eemale juhtusid
minema; nende mägimine olli mino kõrwale wägga
maggus p illike, sowisin nendega tuttawamaks sada.
Mängides lagistasin korra koggemata ühhe lamba
tallekese, imesin werre ja tundsin, et roog wägga
maitsew! Aega möda näppistasin norematest kitse-

tallekestest nelli tükki, pannin põesa tagga sallamahti
nahka ja õppisin surema ammeti peale. P«ä'w püt
wale julgemaks minnes akkasin lindo püüdma, egg
ei jätnud rahhul ei kana, parti egga ane; wötsi
kinni mis ette juhtus, ja mis enam kohto ei mah
tund, sedda matsin liwa sisse teiseks korraks. Juhtus ükskord pakkasel talwel, et Sirtso?soo peäl
Kriimsilm issandaga tuttawaks sain, kui tema parrajast põesa tagga kohhuli maas saaki olli lurimas
Kriimsilm tunnistas, kudda meie wanast liggisug«
gulased, kas lelle wai täddi poead piddime ollema.
Meie sobbisime kaupa ja töutasime teine teise wasto
sõbra kombel ellada, mis läbbi. Jumal parrako!
mulle mõnda kiusatust sündis. Sest aeast sadik lusisime ühheskoos maad möda, tema warrastas suri,
mina pissokest ellajaid. Mis ial püüdsime piddi wenna
kombel jaggatud sama, agga ei olnud ossad ial ühhesurused, waid tema wõttis parremad sutäied ja andis mulle, mis ülle jäi. Olli Kriimsilm wassika
ehk warssa röwinud, wai oina ehksikkokesekinni
wõtnud ja leidsin ma tedda parrajalt sagi kallal,
mis tema küsis sippeloas: seal ärritas ta ämmast
ja irmutas mind urrisedes ärra, mis läbbi mina
ossa temale jäi. J a kui kahhekeste ärga murdsime ehk lehma mahhakiskusime, siis tulli silmapilgul
ta naine seitsme lapsega ulgudes sögi kallale, ja
pelletasid mind metsa. Ei mitte küllekondikestki an<
tut enne mulle, kunni üsna paljaks olli närN'tud;
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foi$t$a piddin leppima. Täno Jumalale! ma siiski
nälga ei näinud. Kallist wana warra nosstdes toitfin ma sallamahti oma pääd, sest kulda, öbbedat
ja muud kallist naudi olli mul küllalti peidus; egga
jõuaks praego raud-wanker seitsme koormaga sedda
warra ärraweddada.»,
Kuninga kõrw sirgus pikkemaks, kui Reinowad,
deri warrandust kulis, tema astus liggemale ja
küssis: », » Kust teie kallist wana warra saite? kust
naudi endale pärrisite? Tunnistage awwalikult
ülles!"" Reinowadder wastas: ., Mis kasso sest
saaksin, kui warra akkaksin salgama, egga ma surres
.kallist warrast middagi kasa wõi wõtta. Teie sundining sowimist möda tahhan kõik awwalikuks ilmutada; ei tohhi ma armastuse egga ädda pärrast
middagi salla asja kauemine warjaba, kuulge siis:
se warra olli warrastatud! Mõningad ollid nõuu
piddanud ja wandega kinnitanud: teile, aus kuninga
issand, õtsa tehha, ja kui sel korral warra ni targal
kombel nende järrelt ei olleks warrastatud, siis
olleksite teie ammogi otsas. Pange tähhele, armoline issand \ mis ma ütlen: teie ello ja õn seisis
nimetud warra kulles. Mino kaddund issa sai selle
asja läbbi sure ädda sisse, langes enne aego surma
ja tulleb karta — iggawest ukkatusse! Agga kõik
sündis, armoline kuningas, üksnes teie kassuks.
Kui kuningana ehmatades Reinowadderi kolledat juttu olli kuulnud, mis surest warrast ja abbi-
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kasa surmast tunnistust andsid, ütles tema: » Mina
nomin teid, armas Reinowadder! tulletage meele,
mis pik tundmata teekäik teie jalge ees seisab! wähhendage kahetsemise läbbi rasket inge koormat ja
tunnistage meile tst möda sedda .mõrtsuka luggu
ülles." — Kuningas lissas jure "»-Iggamees olgo
wait! Reinowadder tulgo reddeli pealt mahha,
astuge liggemale; meie tahhame asja otsust pikkemalt läbbi kulata."" Rl'inowadderi südda taks \\xh
gemaks, tema tulli wis hameestele meelepahhanduseks
reddeli pealt mahha ning astus kuninga ning kunink
gasa liggemale, kes pikkemalt salla asja läbbi tahtsid
kulata. Nüüd walmistas Reinowadder enast ue
tuggewa walle juttu wasto, mõtteldes: kui kuninga
armo kätte saaksin ja tawwal nõu mul siggineks,
siis tahhaksid ukka ksik waenlased, kes mind wõlla
tahtsid pua, ja mina peaseksin korraga kõigest kimbotusest. Wallet on ülleliga tarwis, enne kui selle
mõtlemata kasso ossalisseks saan. Kuningana olli
wägga rahhota ja nõudis rebbase käest tunnistust:
andke teada, kudda kõik assi sündis? räkige tst!
mõttelge eesseiswa surma tunni peale ja kergitage
ilmast lahkudes oma inge koormat." Reinowadder
kostis: Tõrkumata tahhan ksik üllestunnistada;
surma pean Muidogi minema: surma wasto ei olle
rohto Maailmas. Mikspärrast ellootsas inge koorman ja iggawest nuhtlust endale peaksin saatma?
se olleks üsna pörase to. Parremine tunnistan ülle*
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kohhut selgest, ja ehk kül. Jumal parrako! suggu,
laste ja sõbrade peale kaebtust tõstan, siiski parrem
ilmlik tülli kui iggawene põrgo pün teises ilmas.,,
Kuninga südda olli sedda kuuldes nukraks läinud,
tema küssis: «„Kas rägite tõt?"" Neinowadder
iitles kahhetsewa näoga: „Ehk kül waene pattune
3oom ollen, siiski ragin selget tõt. Mis walle mulle
«enam aitaks? Armo maa pealt enam ei saaks ja
sng lähhäks iggawest ukka. Teie teate, et kohto
mõistmist möda surma pean minema; wiimne tund
«nul praego silma ees, sellepärrast ei wõi kurjus
egga häädus mind enam aidata." Wabbiftdes olli
Reinowadder sedda üttelnud, ja näitas kahwatand
kui surnu. Kuningana ütles kuningale: M u l on
alle meel tema ahhastust nähhes, wadake jälle
armolikult tema peale, kuninglik iffand! ja tulle,
tage meele, mitmest kiusatusest meie tema tunnis,
tüse läbbi peaseme. Pallun teid, wõtke lahkelt
tema juttu kuulda. Käskige iggameesa wait olla
fa tedda awwalikult tunnistada. Kuningas andis
sedda möda käsko, ja kõik koggodus jäi waiki kulama.
Reinowadder ütles: Teie tahtmine sündko! wõtkem
mino tunnistust kuulda. Mino jut peab tru ning
tõttelik otsekui käekirri ja pitser ollema; teie peate
kurja nõupiddajad otsani tundma sama, mina ei
akka salgama.

»

Wõtkem siin pikkemalt kuulo^ mis kawwalusega
Reinowadcer enast peästis ja teisi kimbutas. Põhjato wallega teotas ta oma kaddund issa põrmo aua
sängis, ja tõstis kurja laimo Irmabbeme peale, kes
kui tru söbber iggas kohhas tema eest kostis; agga
Reinowoddcr kelm ei piddand nüüd kellestki luggu.
„Mino kaddund iffa« — allustas ta juttu — »olli
ükskord õnne kaupa ennemuistese wäggewa kuninga
Kallew'i-poea warranduse salla tee peäl leidnud,
agga ei saatnud se koggemata õn temale kasso.
Sure warra jures läks tessla südda eneste sugguste
wasto wägga uhkeks, tema akkas oma liggemisi
põlgama ja surema suggu rahwa sõbrust otsima.
Seal satis ta issase kassi Hintsi Pohla-maale Messikäppa karrole sõnumid wima, pällus karro Tallinna tulla ja lubbas tedda kuningaks tõsta. Kiti
waria Messikcip sõbra kirja olli luggenud, läks tema
südda wägga rõemfaks, ja tõrkumata ning julgest
tõttas tema Tallinna, kus mino issa tedda sure
illoga wasto wõttis, silmapilgul Kriimsilm issanda
hundile ja targa Irmabbeme määrale kaarnaga
sõnumid läkkitas ja neid ruttust nõupiddamisele
senna kutsus; wies salla nõumees olli wennike Hints.
Mg weike kullake, penikoormad kaks lõune pool
Üllemiste järwe, wallitseb kokkotullemise paigaks.
Seal istusid pitkal pimedal ööl meie nõumehhed
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ühhe wabbatmehhe urtsikus, ei mõttelnud Jumala
peale, waid kurrat ja mino issa rahhapung kihhotasio nende süddamed kurja tööle. Wõeti siis ühhelmeelel nõuuks: meie armoliko^kuninga issandis tappa!
Messikäppa kuningaks üllendada, aujärje peale tõsta,
kuldkroniga ehhitada ja meie M a kuningaks awwalikult kulutada.
Selle peale mandusid wiekeste
kindlat wannet. Kui kegi wana kun'nga söbradest
wasto piddi tõrkuma, sedda lubbati libbeda keele
ehk rahhaga leppitada, ehk kui need kaks ei aitaks
söawäega ärrapelletada. Mina juhtusin koggemata
sallaasja kuulda sama. Irmabbe olli Merjama ladal
pääd wässitanud ja se läbbi rohke juttuliseks läinud,
kus tormlase kombel naisele sallaasja lobbises; pär,
rasi kinnitas mehhike köwwast naisele, suud kinni sulguda, ja mõtles sellega oma rumalust kahhantada.
Temma naine juhtus pühhapäwal kirriko teel mino
wanna moriga kokko, nemad akkasid maggusast juttu
westma, essiteks lastest, naabri naiste tannodest ja
muust tühjast asjast, agga lodud naisterahwa kombe
järrel: enne kui jännes kolmkõrd aewastas — olli
sallaassi mino naise kõrwus. Kül piddi tema pärrast sedda Irmabbeme eidele pühha kolmekuningate
nimel, enda auu ning truuse, ihho ning inge peale
tõutame sallaasja kinni piddage; agga nisama pikkalt kui Irmabbeme emand keelt oskas kaitseda,
seisis jut mino naisokese suus warjul. Koddo tulles
rakis ta mulle asja põhjani wälja, andis pealegi

mõne tunnistähhe, mis sallaasja piddi aw»aldama.
Mina akkasin asja süggawast läbbi mõtlema, kohhe
tulli mulle ennemuistene konnade kroksomine meele,
mis wimaks wana issa kõrwa taewa tungis. Konnad tahtsid kuningat sada ja waljo sundmise al
ellada, kellel tünnini lubba olnud iggas weeloigus
passita likuda ja kuddo tehha. Wana, issa wiskas
cssiteks naero parrast pakko neile jõkke, ja kui konnad selle maggawa kuningaga rahhul ei olnud, sea-'
dis wana-issa tonekurge neile kuningaks, kes neid
nüüd taggakiusab ning kurnab, ja kuskil rahho ei
anna. Armetomal kombel wallitseb tonekurg nende
ülle; kiil ohhiwad nüüd rumalad oma kaebamise
krooksonnst, agga mis õhkimine enam aitab: kuninga
pik nok on näppistaja."
Reinowadder rakis sure ealega koggoduse ees,
kõik ellajad kuulsid tema sõnu; tema nuuskas nina,
kõhhitas ja lissas siis nõnda juttule jätko: .-Wadake sõbrad! sähherdust wallitsust olleksime ka meie
sanud; nõnda õlleks ka luggu meiega olnud. Auus
kuninga issand! ma kandsin teie eest oolt ja lootsin
parremat palka, kui täna mulle wõlla sambas pakküte! — Mesfikäppa kawwalus, kõwwersüddamelik
ollemine ja kurjad tööd on mul wägga tuttawad;
sellepärrast akkasin kohkuma. Tõuseks tema meile
kuningaks, siis olleksime ühheskoos — kui rattas
sittaga — kimbus. Meie kallis kuningas — taewaissa jätkago tema elloigga! — on kõrgest soost sündi-

tou

nud, wäggew, wahwa ning armoline, mõtlesin omas
süddames: se olleks kurblik wahhetamise kaup, kui
Meffikäppa tema assemele paneksime. Mitto meie
suggune, kedda kubjas ehk aidamehheks seatakse,
on kolledam pinaja kui opmanid ja herrad; mis
kuningat nurjatumast karrust wõime lota ! Mõtlesin
mõne näddala ööd ja päwad selle asja peale, kudda
mõtted tühjaks piddin teggema^
L salla nõumeeste
Nipaljo tundsin selgest, et kui warra mino issa
kätte jääks, siis wõiks ta rahha läbbi paljo sõbru
leida, sõddides wõito sada ja meie armoliko kuningat ärraäwwitada. Nüüd püüdsin murrega sallakohta üllesleida, kus warrandust warjul peti, ja
tahtsin sallamahti wargust warga taggant warrastada. Läks issa, wana kawwal, mul nurme peale,
lippas ta metsa päwal ehk ösel, külma- ehk pattawäga, märja- ehk kuiwaga, ikka ollin sallamahti
terna kannul ja lurisin wana mehhe teekäikisi. Ukskord lamasin jälle mätta warjul peidus murre ja
mõttega, kudda warrandust ülles piddin leidma,
kellest ni paljo ollin kuulnud. Koggemata silmasin
seal issa ühhe prao wahhelt wälja puggema; paekiwwide wahhelt astus ta otsego süggawusest wälja.
Mina seisin kui pu-not warjul, ei ussaldand mitte
ingata; issa arwas enast üksi ollema, wahtis terraselt
iggale pole ümber, ja kui ei kaugel egga liggimail
keddagi ei näinud, allustas ta mängi, mis teile
tahhan kulutada. Auko täitis tema liwaga täis ja
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ttQqi ni ossawalt maaga ühhetaffaseks, et kes silmaga ei näinud, ial kohta ülles ei olleks leidnud.
Enne kui ärraläks, siblis jalla assemet sabba ja
ninaga sllledaks. Sedda kawwaluse tööd õppisin
sel päwal essimest korda wana kaddund issa käest,
kes igga kõwweruse ning kelmi to peale wägga
arrind olli. Kui issa asjatallitusele sealt ärra ruttas,
jäin mõtlema, kas ehk kena warrandus siin liggimail wõiks warjul seista! Aega wiitmata astusin
senna ja akkasin warmalt tööle; liwa alt leidsin
kohhe prao üllesse ja puggesin ahne süddemega sisse.
Dh, imet, mis seal leidsin! kallid asju, penikest ob?
bedat.ja selget kulda olli senna koorma kaupa kokko
pandud! Ei olle kõige wanemad lomad siin koggokonnas tõest weel ni paljo warrandust ühheskoos
oma silmaga näinud ! Kohhe selsamal õhtul, kui
ku olli tõusnud, tõttasin abbikasaga seltsis rahha
augule; meie nessisime ja weddasime ühtepuhko ööd
ja päwad kaks näddalal, ja sest et meil wankrid
egga karro ei olnud, teggi weddo meile suurt tuska.
Tõrkumata truuses aitas kallis Ermelina mul koormat kanda, kunni meie aega möda kõik kallist warra
ühte sallapaika kokko saime koggu no, mis selle tarbeks otsego lodud olli.
»-Wahhe aeal piddas mrno issa iggapääw ema
abbimeestega nõuu, kudda kuningale õtsa tehha.
Nende kolledad nõupiddamised peate allamal kuulda
sama. Messikäp ja Kriimsilm läkkitasid kässowijaid

iggale pole, kes neile inna eest sõamehhi piddid
tingima. Messikäp lubbas ossa palga rahha ette
maksta, kui rahwast rutto ulgakeste kokko tulleks.
Mino kaddund issa ulkus tük aega melitawa kirjadega maad möda ümber, arwas warranduse weel
maa al paigale ollema. Ei polgand ta waewa cgga
wässimust, waio torkis järko möda Allotaggofe,
Wirro,', I ä r w a - , Läne- ja Harjo ma läbbi, läks
talwel ülle merre Hio maale ja Kurresare, fus rohkest palgalisi leidis, sest et seal rahwast paksemalt
kui leiba kaswab. Suwwel tõttas ta Erna 5 jõe kaldale nõumeeste jure taggasi; ta oskas mõnda käw
sakat tükki juttustada murrest, irmust ning waewast, mis temale juhtund; isseärranis olli tema ükskord Sirtso soo peal kanges pussis olnud, kus küt,
tid ja jahhi-koerad tedda tagga kihhotanud, et waewaga ello ning kaffoka nende käest peastis. Rõemöga näitis tema abbimeeötele kirjalehti, kuhho
käerahha tõutuse läbbi tingitud palgaliste nimed
ülles olli pandud. Messikäppa südda olli selle sõnumi ülle rõemus. Kokko arwates leiti et kaksteistkümme sadda Läne issanda wapraid, tuggewa terrawa küündega suggulasi kokko piddi tullema; nisamoti seists kõik kassi, karro ning määra sugguwõssa Messikäppa poolt.
Kaup olli iggaühhega
nõnda leppitud, et werand aasta palk käerahhaks
ette piddi maksetama; palgalised tõutasid omalt kohhalt essimese kutsmise peale kokko tulla. Täno Iurna-

—

63

—

lale, et jõudsin nende nõupiddamised tühjaks tehha L—
Kui asjad üllemal rägitud kombel korralist said sea?
tud, tõttas mino iffa sallamahti ülle wälja oma.
warra watama. Jubba minnes teggid kurwad m6tt
teo ja murred tenia meele nukraks; agga midda
enam ta krapis, siblis ning otsis, sedda wähhemine
eidls tema endist naudi. Nõnda olli kõik nähtud
aew korraga tuulde läinud; kanges ingeahhastues kippus ta meelt eitma.
„Agga kõige oole, tarkuse ja murrega ei jõudnud ta ärrawidud warra enam kätte sada. Meelepahhanduse ning abbi pärrast poos mo õnneto iffa
ennast üllesse; se kolle mällestus pinab ööd ja päwad mino inge! — Seddawisi saatsin, kuningale
kasso püdes, nende kurjad nõuud tuulde ja lõppetasin
rna issa ellopäiwi. Ei wõi ma praego sedda tööd
ahhetseda, ehk mul kül kiusatus sest tõuseb. Kriimsilm ja Messikäp, kaks täitmata ahned, istowad kui
uustatud nõumehhed kuninga kõrwas. Agga Reinoadder, waene mehhike, kes oma issa kuninga peast/
mise innaks ärraandis, saab ohheliko silmuse ja
wõlla samba selle eest tänoks! — Kus weel teisi
nisuggust mehhi leida, kes teie kuningliko ellopäiwile jätkust enast ärrasalgawad ja hääl meelel surma
tahhawad kui mina?" —
Kuningas ja kuningana, mollemad liigrahha
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ahned, akkasid sallanõuu piddama, südda enne Neinowadderi surma kaddund Kallewi-poea ennemuistese warra endale wõiksid pärrida. Nemad astusid
teistest kõrwale, üiosio Reinowadderi enda ette ja
küssisid sallamahti: Tunnistage ülles, kus suur warrandus peidus seisab? Reinowadder wastas: «Mis
kasso kena warra juhhatamisest mulle tõuseb? Kuningas mõistab mind kohto läbbi surma ja mina pean
selle eest temale kasso saatma! Ussute ometegi kindkamast mino waenlast, neid wargaid ning rööwlid,
kes mind taggakiusawad, kui mino truust!"— »,„Ei,
armas Reinowadder!"" ütles kuningana, «"« se
pea ial mitte sündima! Mifio kuninglik issand kin?
gib teile ello ja lubbab möda läinud aega ärraunustada, kui meile rahhaauko üllestunnistate;
tema kuninglik südda pörab eldusele ja ei olle enam
teie ülle suggogi wihha ne. Ellage eddespiddi wõistlikomalt, piddage teiste ellajatega rahho ja' jäge
meile truiks sullaseks!»«, Reinowadder kostis: „Armoline emand, palloge kuningat, et wõttaks wandega teie tõutust mino wasto tõeks tehha, ja endised kurjad tööd ning eksitused õpis ärraunustaks:
siis lubban teile suremat warra kui praego kellelgi
kuningal on pärranduseks.,, Älrge uskuge, armas
abbikasa, tema walle juttu! üidis kuningas. Mis
tema wargusest, wallest ehk röwimisest tunnistab'
sedda wõite fui tahhate uskuda, sest suremat wal-

leliko Mailmas weel ei olle nähtud kui Reinowadder! Kuningana kostis: „Tõssi kül, et tema
endine ellokäik laituse wäärt ja tõwwerit on, mis
meile uskumist kelab; siiski peanle meeletulletama,
kui suurt kasso ta meile sellega satis, et õrna issa,
lelle ja teised liggi suggulased meie kassoks ohwerdas, ja nende kurjad nõupiddamised meile awwalikuks tõstis.», Kuningas ütles: Kui arwate et
elduse näkmisest meile suremat kahjo ei tõuse, siis
tahhan sekord Reinowadderi kurjad tööd andeks anda.
Ükskord weel, agga se on wiimne kord, tahhan
tema juttu uskuda! tulletage Reinowadcerile sedda
meele: et ma oma kurnngliko abbeme peale wannun!
kui tema eddespiddi üllekohhut teeb ehk mällestab,
siis peab tema mrno terrawaid küsi tundma sama,
ja kõik tema suggowõssa põlwest põlweni.
Kui Reinowadder kuninga teisiti mõtteid tähhele
pani, wõttis ta südda julgust ja tema ütles: »,Armoline kuninga issand l se olleks porase to, kui akkaksin teile wallet tunnistama, mis mõne päwa pärrast
awwalikuks tõuseks ja mind ukka sadaks!" Kuningas uskus tema sõna ja andis kõik wanad süüd korraga andeks. Reinowadderi rõem olli otsata, et ni
õlpsal kombel ellokitsikust ja waenlaste käest ärrapeasis. — »Kõrge kuningas, armoline issand!" ütles Reinowadder: «Jumal sago teile ning teie auuwäärt abbikasale ükskord tullewas ilmas kätte tas-
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joma, mis teie mino waesele siin armo näitate
,
teie eloust mällestades tahhan ello otsani teie wasto
tänolik olla. Ei olle kuskil Maailmas üht ellawat
looma, kellele ma kallist warrandust ni ha meelega
sowin kui teile. Sure armo eest, mis mulle praego
ollete näitnud, kingin teile Kallewi-poea kalli warranduse pärranduseks. Kus warra seisab, tahhan
teile tot möda tunnistada. — Wõtke siis kuulda
ja pange kohta hästi tähhele! Ommiko pool
Lätti maal on üks suur liwane nom, keskel nõmme
seisab paks kaddaka põesas, mis rahwas Narrika?
pVesaks kutsub, — piddage nime meeles. Põesa
liggimail on üks allikas, mis Tölp arro allikaks
nimetakse! need kohhad on liggistiko. Nimetud
paika ei lähhä aasta otsal ei mees egga naine;
surispä^kul ja nahkiir ellawad seal üksi. Senna
matsin Kallewi-poea warranduse mahha. — N a r rika põesa ja T ö l p a r r o allikast, neid kaht nime
teie ei tohhi unustada. Minge abbikasaga seltsis
isse senna, teil ei olle ni ustawaid süllasid, kelle
oleks asjatallituse wõiksite jätta; parrem on kui
isse senna lähhäte, sest warrandus on wägga suur.
Kui Tõlparro allikast möda säte, siis näte kohhe
kaks kähhara ladwaga männi puud, sedda mis liggemal kaewo pool seisab pange tähhele, et teie ei
eksi. Minge siis, armoline kuningas, otsekohhe selle
essimese männi peale, männi põhja pool juurde al.
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Pissut omikut wasto, maggab liwa sees ennemuistene Kallewi-poea warrandus.
Aklage seal kae?
wama; teie leiate essiteks juurde al samblaid, kui
samblaid nattoke kõrwale lükkate, pudub rikkas warra
kohhe teil silma: paatrid, ristid, wanad taalrid ja
rublatükkid, kuld presio, sölled, sõrmuksed ja muud
kenad ehte asjad. Nattoke süggawamas augo pshjas seisab wimaks weel Kallewi-poea kuninglik auukroon, mis Messikäp praego kannaks, kui nende
kurri nou olleks sigginend. Muid illo? asju ja kallid
kiwwisi, mis teie kulla ning õbbeda kõrwas pikkemalt
weel leiate, ei jõua ma üllestunnistada; egga tehta
ka meie päiwil enam nisuggust asju, ehk kui neid
tehtaks, keddagi ei olleks, kes osta jõuaks! Kui
teie, armoline kuningas, kõik sedda kallist warrandust
oma silma ees näte, siis mõtlete lahkelt mino peale:
Oh Reinowadder, õiglane rebbane! kelle kappad
kallist warra sambla sisse liwa alla matsid, sago
sino kassi hästi käima, kus sa ial seisad ehk ligud! —

mõtleb teie kuinnglik südda.« —
Nõnda lõppetas wallelik juttu, ja kuningas ütles:
Teie peate mul isse teejuhhiks kasa tullema, kudda
muido senna oskan? M a ollen kül mõnda Lätti?
maast kuulnud, ka Kura- ja Littuse-maa nimi,
Tarto- ning Tarapaik mul mõnikord kõrwa kostnud, agga Narrika-põesas ja Tõlparro-allikas on
mul alles teadmata; kas ehk ollete jälle wallet mull

luiskanud? — Reinowadder kostis: „ W a i ma teid
kaugele juhhatasin? Olleksin teid Inglis- ehk Türgimaale otsima läkkitanud, siis wõiksite kahhewahhel
olla. Mikspärrast teie ni uskmata ollete? Koik,
mis tunnistasin, on tõest liggimail Lätti-maal leida.
Küfsige koggokonnas ühhe ehk teise ellaja käest, kas
nemad nimetud kohtast ei tunne?" Seal kutsuti
jänes Argpüks kuninga ette, kes kui awa leht wabbisedes senna aetus. Reinowadder üidis: „Astuge
julgest liggemale, teie peate kuningale wandega tunnistama, kas teate kus Narrika põesas ja Tõlparro
allikas on? Jänes kostis: Tean kül; need kohhad
on' sures liwa nõmmes, Tölparro-allikas seisab Nar,
rika-põesa liggimail. Narrilast kutsutakse sedda
kaddaka põesast, kus wanal aeal oinas Kohheketta
iffa sallamahti klubbimarki rahha teggi, kunni tedda
kinni wõeti ja Ria turrul kaaki pandi. Ollen seal
paljogi külma ja nälga kannatanud, kui mõnekorra
karjakoera Krantsi eest senna pakko putkasin. Reinowadder ütles Argpüksile: »Teie wõite ärraminna;
kuninga iffand on teie teejuhhatamisega rahhul.« —
Armas Reinowadder! ütles kuningas lahke sõnaga:
ärge pange pahhaks kui äkkilisel meelel teie juttu ei
uskund, ja tulge mulle isse teejuhhiks kasa. Kawwal
rebbane wastas: „Wägga õnnelik olleksin, kui mul
wõimalik olleks täna teiega seltsis Lätti-maale minna
agga ei tohhi sedda tehha. Abbenedes pean teil
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tunnistama, kudda ükskord paadto aeal eksisin ja se,
läbbi kirriko nuhtluse alla langesin, et mind koggodusest wälja lükkati. Omme enne walget tahtsin Kusalusse minna, kirja ning muid patto andeks palluma.
Jõuan sealt wabbandatud taggasi, siis tohhi« julgest
teie kõrwas kõndida. Tahhaksin täna sedda tehha,
wõiksid mõningad lorriseda: mis pörane luggu se
on, meie kuninga issand peab Reinowadderiga söbrust, kedda isse ilja aea eest surma mõistis, ja kes
pealegi kirriko wande al seisab. — Teie näte, armoline kuningas, mõnusam on, kui täna teine teisest
lahkume.« — Tõssi kül! ütles kuningas: mul ei
tulnud sedda meele. Sõbruse piddamine teiega ei
lähhä mul enne korda, kunni ennast kirriko nuhtluse
alt ollete peästnud. Jänes ehk mõni mu ustaw
mees wõib mulle teejuhhiks tulla. Ma annan teile
armolikult lubba, ommiko warra teele minna.
Taewas sago teie wagga teekäiki iggapiddi onni
tämä, ja aitko teid meeleparrandusele!

Kuningas lõukoer istus künkale sure kiwwi otsa,
käskis rigi-allamad murrule mahha kükkitada, suurtsuggu nihästi kui allamad — iggamees oma paika,
kõrwad lahti tehha \a suud finni sulguda; Reinowadder seisis kuningasa kõrwas ja libbitses sabbaga.
kuningas turtsatas paar kordaja ütles siis: **Ol*
ge wait ja kuulge minno juttu, linnud nihästi kui
ellajad, kehwad ning rikkad, weiked ning sured, kõik
kuulge nüüd mino sõnu! Teie, mino sured issan,
dad, ja kõik teised kuningliko auu ning wolli ka-allamad: Reinowadder rebbane seisab siin mino wolli
al: ürikese aea eest peeti nõuu, tedda wõlla pua ; agga tema on meie kuningliko au-järje ees paljo
sallaasju üllestunnistand, sellepärrast kingime temmale uestc oma kuninglikko arno ja wõttame
tema juttu Uskuda. Peale sedda on kuningana,
meie auuwäärt abbikasa, tema eest wägga pallunud,
mispärrast Reinowadderiga leppin ja kerre ning
ello priuse temale tõutan.
Meie kuninglik ool
ning wolli saab eddespiddi ka Reinowadderit kaitsema ja tema ülle warjama; siis käsnu mina teid,
fui ello teil armas on: auustage Reinowadderit,
tema naist ja lapsi iggas kohhas, kus teie — o!go
ösel ehk päwal — nendega kokko juhtute. Mina

ei wtitta pikkemalt kaebtusi Reinowadderi peale ennam kuulda, mis kaddedus ning kurjus tema peale tõstab; tema endised kurjad tööd jägo unustusse, sest tema akkab tõttelikult meelt parrandama. Ornrne ommiko warra wõttab tema pauna
selga ja keppi kätte ja lähhäb wagga mehhe kombel
Kusalusse endisid pattu kahhetsema, egga tulle enne
taggasi, kunni ksik wanad wõllad andeks on sanud."" — Hints ütles tullise wihhaga suud möda
Kriimsilma ja Messikäppa issandale: meie to ja
waew läks üsna tuulde, oh olleksime kaugel — kaugel siit, ehk neelaks maa meid alla l Kül armo leidnud Reinowadder meid kolmekeste nüüd ukkatusse
sadab. Üks silm mul lõppes, nüüd kardan teise eest l
Messikäp kostis: Ma näen, mõnus nõu on meil kallis
assi! Agga Kriimsilm ütles: Se assi on kül kantsakas, siiski lakki jalla pealt kuninga jure. Tema
astus Messikäppaga seltsis wihhaga kuninga ja
kuningasa ette. Seal tõstsid nemad kahhekeste paljo
kaebtusi Reinowadderi peale ja räkisid äkkilise sõnnaga; agga kuningas ütles: "Kas teie mino
juttu ei olle kuulnud? Mina ollen Reinowadderi
uest armoga wastowõtnud. Mis teie, tolwanid,
weel tahhate?« — Kui kuningas nõnda wihhaga
üttelnud, käskis ta mõllemid kmniwõtta, sidduda
ja wangitorni eita; sest Reinowadderi jut nende
sallakurjusest tulli kuningale meele.
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Akkitselt olli Reinowatden'ga luggu õpis teisiti
läinud; tema 'peasis kimbust ja tõukas oma peale,
kaebajad äbbi ning willetsufe sisse. Kawwalal kombel oskas tema asja n8nda tallitada, et tük nahka
karro turja pealt — piffutt ning laiuti üks jalg —
mahhanülliti ja temale tee paunaks tehti. Kuningasa käest pällus Reinowadder weel pastlid, ütteldes:
Teie wallitsesite mind, armoline kuninglik ernand,
armo teekäijaks, aidake mind nüüd teele walmiötada.
Kriimsilma issandal on kaks pari pastlid, egga se
paljo õlleks, kui teise pari mulle annaks. Tallitage,
armoline emand, sedda asja kuninga, meie issanda
läbbi.
Ka Kriimsilma emand »võiks oma kingäbest ühhe pari mulle anda, tema istub enamist
koddo lee-paeal; mis ta seal kingadega teeb?" Kuningana kostis naeratades: „Nemad wõiwad möllemad teile pari kingi anda!" Reinowadder tänas
wisakast elduse eest ja .ütles kumardades: „ M u l
on nelli uut kinga, nüüd ei tahha ma pikkemalt
aega wibitada. Kõige õnnistuse ossaliseks, mis wagga
teel nõuan, peate teie, auus emand ja kumngas,
sama; teie mõllemate eest tahha nkolmkorda iggapääw
palwet piddada. Jumal sago teile ükskord kõik
armo rohkest kättetassoma, mis mulle waefele ollete
näitnud."
Kriimsilma issandal wõeti kingad essimese jalga,
dest keddre luuni mahha, emandale nisamoti taggumise
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jalgadest. Mollemad waesed kautasid jalgade kullest nafy
ha küüntega, lamasid sures wallus wingerdades
Messikäppa kõrwas maas, ja ootsid surma; agga
Reinowadder olli kingad ja pauna wõtnud, astus
nende jure ja ütles pilkades Kriimsilma emandale:
„Kulla, pai eideke! näete, mis kenast teie ued fin*
gad mino jallas istuwad, otsego olleks mulle tehtud;
ma lodan kaua neid piddada! Mõnda waewa näggite kül mind ukka sates, mina näggin nisarnoti
teie pärrast waewa, agga wata õnne: mino töwaew
akkas parremine sigginema. Teie rsemustasite enne
ftdda, nüüd on rõemustamine mino käes l se on
Mailma wiis. Teed käies tahhan iggapääw teie peale
mõttelda ja meeles piddada, et teie mulle mehhega
kaks pari tubli kingi, ja Messikäp hä pauna andis.«
Kriimsilma emand ülles wallosast õhkades: Meie
patto nuhtluseks lasseb Jummal teie kurjad tööd
siggineda, agga ükskord saab ka teie möet kuhjaga
täis. Messikäp ja Kriimsilma issand ei lausund sõna;
Reinowadder piddas mötteö nõuu, mis pussi Hint?
sile piddi teggema, kes üksi sekord teotamata olli
jänud.
Teisel ommikul wõidis Reinowadder ülge ras?
wäga. kingi, enne kui jalga panni, wõttis pauna
selga, keppi kätte ja tõttas siis kuninga jure jurna-laga jätma.
Terretades ütles tema: „Teie
allam sullane on praego minikul; sIutsuge oma
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pappi ja sundige tedda mind õnnistama, et mino
wäljaminik ning sissetullik õnnistatud olleksid.« Oinas Kohhekel olli kuninga koas pappi ametil,
tedda laskis kuningas silmapilgul senna kutsuda ja
ütles: „Luggege mõni kena palwe Reinowaoderi
issandale ja õnnistage tedda teele, tema lähhäb
kaugele rändama, ja tulleb kui pühha mees ükskord
taggasi." Oinas kostis allandlikult:.. Armoline
kuninga issand, eks teie olle kuulnud, kudda Reinowadder kirriko wande al seisab ? Õnnistaksin
tedda täna, siis langeks praust ning piiskop ühtlase
mino kaela peale ja kissuksid mantli mul seljast.
Wõiks asja sallamahti toimetada, et Kurresares ja
Kusalus teadmata jääks, siis täidaksin röemoga teie
kuningliko tahtmisi."
Kuningas ütles äggedaste:
«Mis pik lorrifemine se on! Tahhate Reinowadderi
issandat õnnistada, siis õnnistage; kui ei tahha:
siis minge oma prausti ja piiskopiga seltsis põrgo.
W a i kas ehk akkan teie suggust essiteks weel pälluma? Kas sa imet näad! teie julgete mino wasto
tõrkuda!" Kohhekel otsis kõrwa tagga süggades nõun,
tema kartis kuninga wihha, agga ei tahtnud
siiski mantlid kautada. Siiski wõttis ta ramato
taskust, akkas palweid Reinowadderi ülle luggema.
Pärrast õnnistamise suitsetamist andis oinas teemehhele pauna ja keppi, ja teekäia olli walmis.
Tema ütles petliko silmaweega: «Palloge mino

eest iggapäaw künni taggasi jsuan."
Kuningas
küssis: Miks teil ni suur kiir tagga? Iäge täna
mulle weel wöersiks, teie ollete mul wägga armas.
Neinowadder wastas: „Armoline kuningas! ärge
wiitke pikkemalt mino aega; mina tõttan pühha
teekäigile, sellepärrast andke mulle lubba lahkuda."
Kuningas andis kohhe pallutud lubba, ja käskis, et kõik furemad issandad Reinowadderit saatma
lähhäksid. — Käsko täites sadeti Reinowadder sure
auu ning illoga linnast wälja, mängi- ja laulo-mehhed käisid ees. Messikäpp ja Kriimsilm emandaga
watasio ohkades wangitorni aknast Reinowadderi
uhket minikut. Minnes ütles Reinowadder kuningale: „Kandke oolt, et need kaks kurjateggijat
pakko ei pease! piddage neio wangitornis ööd ja
päwad ahhetas.
Peaseksid nemad lahti, siis olUU teie elloots liggidal.
Mottelge mino ssna
peale, aus kuningas." Seddawisi räkides läks tem,
ma wagga näol, agga kurjad mõtted süddames teele;
kuningas tõttas surema issandatega linna taggasi.
Kohhekella ja Argpüksi meel läks ärdaks Reinowadderist lahkudes. Rebbane ütles nende silmapissaraid
nähhes: „Mino kõige armsamad sõbrad! jänes
Argpüks ja oinas Kohhekel! kuis raadsime meie üksteisest siin jubba lahkuda? Wõtke armastuses waewaks weel tük maad minoga eddasi minna! Teie
saatmine on mulle üks armo kingitus. Teie ollete

mollemad waggad õiglased mehhed, kedda iggaüks
auustades kidab; teie saatmine tooks mulle snne. Teie
föte üksnes paasto toito, ei wõtta lihha aiso ial
oma suhhu, sellepärrast on teie südda ni wagga.«
Nisugguse suud möda juttuga pettis ta rumalaid,
kes tedda saatma läksid kunni Kurjasünnitus möisa.
Tee peäl oskas Reinowadder neile kena föbraliko
juttusi räkida.

SDue wärrawa tagga ütles Reinowavder oinale:
„ I ä g e , armas Kohhekel, ni kaua ukse ette otama,
kunni jänes mino kurwastana ablikasale nattoke
trosti saab andma; meie öue al kaswab wägga mag*
gus arrv-ein, leppige ni kaua sellega kunni meie
taggasi tulleme." Argpüks astus temaga tuppa,
kus Grmelina lastega sures ahhastuses ollid, sest
nemad ei lootnud perremeest enam taggasi tullema.
Kui Ermelina abbikasaa pauna ning keppiga näggi,
4

üdis ta rõemoga Reinowadderi kaela langedes:
«Reinowadder, mino kallis silmaterra! kuddas teie
kassi ni õnnelikult käinud, et elloga waenlaste käest
peasite?" Reinowadder kostis: „Jubba ollin ukka
mõistetud, wangis kinni köidetud, wölla^reddeli peäl!
agga kuningas allastas mino peale ja peästis mind
surest äddast. Mind sadeti pealegi auo ning illoga
linnast wälja, Messikäp ja Kriimsilm emandaga,
jäiwad mino eest käemehheks. Jänesse )lrgpüksi
kinkis kuningas mulle armoandmife tunnistähheks
ja andis lubba temaga tehha, mis ma tahhan, sest
kuningas ütles: Argpüks on kõige enam teie peale
wallet tõstnud. Sedda peab ta mulle kohhe wastama,
mia tahhan temale wõlga kätte tassuda."
Jänes
kulis ehmatades sedda juttu, seisis kui küpsetatn ja
pudis põggenemise läbbi enast peasta. Reinowadder
põrkas ukse peäle wasto, asmas jänesse körrist küündega kinni ja akkas tedda kägistama; Argpüks
kissendas ellokombel: Kohhekel, tulge appi! tulge
appi I wagga mees
Pikkemalt ei sanud ta
räkida, rebbane olli tema kõrri ärrapurretand ja toöso
wälja wõtnud. Siis kutsus ta naise ja lapsed sagile, ütteldes: „ Tulge jänese lihha söma, mis wägga
maitftw on; essimest korda saab temast tühjast meile
kasso." Nemad nülgisid jänesse ja panid nahka.
Ermelina ütles mittokõrd sües: Täno kuningale ja
kuningasale kalli roa eest! »Täitke agga priskest
kohto,« ütles Reinowadder: »sest korrast on meile
küllalti, kül murretse« omseks jälle wärskit toito.
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Aega möda lodan kõigele waenlastele sesuggust palka
anda, kui jänes täna sai. Ermelina ütles: Tahtsin
ammogi küssida, kuddas ni ölpsast nende käest peasite?
Reinowadder kostis: .,Iut wõttaks meil wägga
paljo aega, akkaksin kõik pettust üllestunnistama^
mis läbbi kuninga käest pcasin. Ei meie sõbrus
kuningaga kaua sa kestma; kui tenia tõt kuled,
siis lähheb tulline wihha temal mino wasto põllema.
Saaks tenia teistkorda mind oma wolli alla, ei siis
jõuaks enam õbbe egga kuld mind peästma. Armo
ei olle n n i lota, sedda ma tean; tema lasseb mind
üllespua; — meie peame füt ärrapõggenema. Lakki
ülle merre Söme male, ehk Rootsi! seal ei tunne
meid keddagi; meie ellame tassaillokeste sealatse Ma
ärritud kombe järrel. Taewas sago meid aitamas
Somes on maggusat toitu küllalti : kanu, ani, parta,
jänesid ja muid puddu-ellajaid karja kaupa. Seal,
on kenad kõrged mäed, sured järwed ja suwwel
illusad ilmad. Söme merri ning järwed on kallo
täis, kuhho sabba sisse pistad, tulleb neid tossina
kaupa külgi. J a h , armas naisokene! kui rahholist
ello iggatseme, peame Söme male põggenema. —
Pange, armokene, tähhele, mis teile ütlen: Sel
korral peasin walle läbbi kuninga Püsist; lubbasin
temale kuninga Krllewi-poea warranduse pärranduseks:
juhha tasin kohta, kus rahhaa auk peab seisma. Lähwad nemad juhhatud kohta otsima, kust middagi ei
leia, ja saab kuningas märko, et tedda petsin, siis.
süttib tema tulline wihha põllema. Sedda wallet
4*
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ei $M kegi mõttelda, mis kuningale luiskasin! Ei
olle ma weel ello ilmas suremas äddas olnud;
jubba ollin, ohheliko silmus kaelas, wõlla al reddeli
peäl! ei tahhaks ma teistkorda sesuggust tempo enam
nähha sada; ei lasse ma enast teistkorda kuninga
linna petta, kust waewaga peasin." Ermelina kostis nukral melel. „»Mis meist nüüd peab sama?
Kehwad ning waesed olleksime wõeral maal; siin
on meil kõik parrem ja tahtmist möda. Kes tohhib
teie käest, armas Reinowadder, pärris mõisa ja
walda wõtta! Mikspärrast tahhate omalt maalt
põggeneda? Meie ellame siin rahholist, mõisi on
kindel; — tulleks kuningas söawäega seie, meil on
sallauksi ning urkaid iggas kohhas, kust wõime sallaja
peasta. Teie teate selgest et meid wäekaupa keddagi
katte ei sa. Teie tõutamine Söme maale minna,
teeb mino süddamele ahhastust."" "Armas naisokene!" kostis Reinowadder, »ärge akkake enne aego
kurwastama! mina ei olle weel läinud." Pange
tähhele, mis ma ütlen: ölpsam on wandega tõutada
fui surma minna. Sedda koormat, mis wande
tõutamine mino süddamele teeb, wõiks kas sabba
otsas arrakan^da. Kuddas praego räkisite', nõnda
tahhan tehha: ma jään koeo, mingo Kurrefare kes
tahhab; mul ei olle seal middagi tallitamist; mina
jään rahholist teie jure ellama, kül same aega möda
nähha, mis kuningas teeb; mino kawwalus saab
tema tuggewuse ülle wõimust wõtma.
Dinal läks wärrawa tagga odates aeg iggaweks.
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terrn akkas nurrisama : „Argpüks, wennikene! akkake
lahkuma! Tulge ja lakki minema?!" — Reinowadder ruttas sedda kuuldes toast wälja, ja ütles:
„Armas södber, jänes Argpüks pallub andeks, et
jalla pealt ci wõi teie kasa tulla, tema on mikio
naisterahwaga maggusal juttul, minge nattoke maad
samesammo eddasi, kül jänes tulleb üppates tagga
järrel." Kohhekel küssis: Mis kisja teil olli? ma
kuulsin otsego õlleks jänes mind appi üdnud? egga
temal midoagi willetfust ei õlle sündinud? — Kawwal rebbane kostis: .,Se luagu juhtus nõnda:
mina räkisin toutatud teekäigist^ seal läks Ermelina
südda ärdaks, tema lauges minestades kui furno
meie kätte. Argpüks kohkus sedda nähhes ja akkas
kiffendama : Kohhekel, tulge appi l tulge appi! täddi
tüttar on surremas! Tema kiffa ärratas Ermelinaminestusest." Oinas uskus kelmi juttu, ja Reinowadder lissas weel jure: » Lahkudes pällus mind
kuningas mõnda salla asja parrast weel teadust anda.
Mino kirjad on walmis, olge ni hä, armas lellepoeg, wötke kirjatasko kasa. Et pitserile rikkomist,
ja kirjad te peal märjaks ei sa, ollen neid Messikäppa nahhast tehtud pauna pannud. Kuningal
saab suur rõem mino kirjade ülle ollema, tema saab
teid auoga wastowötma." Reinowadder läks tuppa,
wöttis tappetud jänese pa, mässis nartso sisse ja
pistis pauna; pauna su silmis ta kindlast kinni.
Wälja astudes ütles terna oinale: „Ripputage paun
rihmaga kaela ia piddage volt, et teel kirjatasko

suud lahti ei te, mina ollen oma käe järrel tabko
kinni pannud, kuningas tunneb mino sõlmed. Säte
kuninga jure, siis nimetage mõisto kombel, kui olleksite mulle hääd nõu annud ja mind kirjotamise jures
aitanud; se toob teile kasso ning au.« Kohhekella
südda lass röemsals, tema üppas logeti ühhest kohhast teisi ja ütles : Reinowadder, armas kaim, nüüd
näen selgest, et teie Nlind armastate ja mulle au
tahhate sata. Koik issandad sawad mind kiitma, et
oskasin tarka mõtteid ja sönnu teile juhhatada. Teie
saatmine juhtub mulle õnneks. Kas jänes ei tulle
mmoga seltsis? .,Ei weel," kostis Reinowadder:
„meil on Argpüksiga weel mõnda räkimist, mis tema
susinaga mino kirjale lissaks kuningale peab selletämä." — Jumalaga, kallis lellepoeg ! ütles Kohhekel
lahkudes. Lõuna aealjõudis tema kuningakotta taggasi..
Kuningas küssis, kui tedda paunaga näggi:
-Kohhekel, kust teie tullete? kuhho Reinowadder isse
j ä i , et pauna teie kätte andis?" Oinas kostis:
Tema pällus mind, armoline kuningas, sallakirjad
teie kätte tua, mis meie ühheskoos wäljamõtlesime
ja ülleskirjutasime; mina ollin tema tru nõuandja
ning abbimees. Paunas leiate kirjad, mis ReinoWadder kinnipannud ja pauna su kunstliko sõlmedega siddunud J a kuningas käskis, et kobras, kes
mitto wõerast keelt mõistis ja kuninga koas kirjutaja
ammetit piddas, pauna lahti teeks ja kirjad wäljawõttaks. Kobras peästis Hintsi abbiga pauna su
lahti, agga mollemad kohkusid, kui tappetud jänese
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werrine pä paunast wälja tulli. Kobras üdis:
Wägga imelikud kirjad needl kes neid kirjutawad,
ehk need oskawad ka luggeda." Siin on Argpüksi
pä, kudda iggamees wõib tunnistada. — Kuningas
ja kuningana ehmatasid wägga, ja kunningas ütles
pääd wangotades: <OH, üllekohtune Reinowadder!
saaksin sind kätte! kuddas mind petsid l oh et Mo
wallet akkasin uskuma." J a kuningas, kuningana
ja kõik ellajad jäixoab kohkuma ning murretsema.
Agga Lõupard, üks kuninga liggisullane, ütles:
»Tõeste! mina ei mõista miks teie ja kuningana
selle ülle ni wägga kurwastate. Jätke tühjad murred mahha ja olge julged! Eks teie olle rigiwallitseja
iffand, kelle sundi kõik lomad peawad kuulma? <•
Kuningas kostis: »Sellepärrast ei tohhi teie imeks
panna, et mitto südda kurb on. Mina eksisin raskest, et üllekohtuse walle peale oma trui sõbradele
kahjo teggin. Messikäp ja Kriimsilm emandaga on
kolmekeste teotud sures wallus. Et ühhe walleliko
juttu peale üllema riginssandaile teotust teggin, fe
kautab mino nime kuningliko au. Mina kuulsin
kuningasa palwet, kes Reinowadderi wallet ölpsast
akkas uskuma; agga nüüd tulleb kahhetsemine ilja,
ei aita siin enam ükski nõu." Lõupard kostis:
«Kuninga issand! wõtke mino söbraliko palwet
kuulda; jätke leinamist mahha l tehtud üllekohhut
wõite jälle hääks tehha. Andke karrole ja hundiparile oina leppitusseks, kes isse kitis, kudda tema
Reinowadderile nou annud ja abbimehheks olnud;

sedda kurjust ycab tema meile nüüd kätte tassoma.
Parrast sedda lähme ühhet'koos söawäega Reinowadderi kerre peale, püame tedda ellosalt ja pome,
kui assi siggineb, tcdda scddamaid wölla, enne kui
aega saab uut wallet wälja inöttelda."
Ee nõu elli kuninga mele jarrelj tema käskis
silmapilgul mõllemad ilmasüta teotatud issandad oma
ette kutsuda ja neid auoga wasto wötta. Siis kutsuti
kõik ellajad aujärje ümber kokko ja kulutati awwaliftilt, kudda Neinolradder walletanud ja oinaga
seltsis wagga Argpüksile otsa teinud. „Wölke!« ütles
kuningas, ohunti ning karro auoga waöto, leppiwseks
töutan neile oina sugguwössa iggawescks aeaks
pärrandnscks." — Löupard tõttas wangi * onesse,
peastis Messikäppa ja Läne-iffanda ahheladcst, ütteU
des : »Mina kulutan teile roemsaid sõnumid ! kuninga
rahho ning priust! Kuningas kahhetseb süddamest
sedda ädda, mis teile tehtud ja lubbab teile leppituseks oina kõige tema sugguwössaga Maailma otsani.
Teie woite neid iggaskohhas püda, olgo metsas ehk
laggedal. Pealegi antakse teile weel lubba, Reinowadderile iggal kombel kahjo tehha, nisammoti tema
naise ja lastele. Sedda kulntan teile kuninga nimel.
Tema ja kõik, kes eddespiddi tema järrel wallitstmas,
jamad sedda lontust piddama l Unustage nüüd willetsust
ja wanocge su ning sõnaga kuningale ueste truust."
Leppitus otti tehtud; oinas piddi elloga tõutust
kinnitama, ja seisab weel tänapaäw tnxxa suggowossa hundi ning karro wolli all. Sealtap st igga?
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wene wihkamine ja taggakiusamine tõusis. Hun
tükkiwad nüüd julgest lainmaste peäle, sest et wanast
õigus nende käes. — Mefsikäppale ja Kriimsilmale
auustustks walmistas kuningas uhke wõeraspeo, mis
kaks näddalat peti, ja kõige ilmale awwalikult näitis,
kudda hunt ning karro ueste kuninga sõbrust leidnud.

Õh, sedda ello ja õnne! oh, sedda piddu ja
põlwe! uns kuninga koeas peti. Ahjo kerriksed
ohkasid maugo koormade, lauad seppiko ja käkki
kuhjade al. Torro,- pil ja wiol kergitasid murrul
nore rahwa jalgu. Messikäp istus Kriimsilmaga
kuninga kõrwas, suitsetasid kartuse^tubbakat ja westsid maggusat juttu; kuiiingas pudis neid awwalikult
auustada. Ei olnud wanema rahwa mällestusfel
uhkemat piddu nähtud, kui praego kuninga koas olli.
Arrakas ja noor sik ollid ossawamad tantsimehhed;
orraw, kas ja rähn ronisid wõidu ridwa möda
üllesse, kuhhu iiri, pähklid ja tõukusi õtsa olli pandud, mis wõitjale palgaks lubbatud. Üksteisest wäggise möda püdes libbisesid ronijad ühheskocs mahha.
— Mõningad teised wiskasid kurni, weddasid wäggipulka, kaöwatasid tamme, lõid kukkerpalli, ehk teggid
muud nalja. Linnu - pigad ja neljajalgsed neiod
õiskasid kigel Arjo- tralli, üks wana tuddipä arrakas
westis ennemuistest juttu. Õllekannud ja winakrusid käisid saggedast ümber, su iggamehhel süddame mõeduks. Ehk kül wõeraöpeolisi küNalti koos

olli, fiiS?i sadeti iggale pole ueste pallojaid, et rohkem
mine »ahwast tulleks. Maanteed ja kõrtsid ollid terahwast täis, otfego olleks kuskil liggimail lata likumas.
Wana wend Reinowadder seisis koddu ahjo peäl
ja ei ussaldanud wõeraspeole tulla, kuhhu mehhike
nähha eht olleks münud. Tõutatud tekäik ei tulnud
temale mele, waid mõtted käisid ue üllekohtuse to
peale. — Kuninga kotta olli neil päiwil üks wana
knlus laulik ja kandlelöja tulnud, kes mõnda kentsakat luggu Reinowadderi issa^issast rahwale kulutas.
Neid laulust kuuldes läks ellajate selts wägga rõemsaks: wõitles, üppas, kõpsis päid ja sarwi kokko,
laksatas nokka, ehk M i s sulgi ja karwu silledaks.
poisikesed puhhusid sarwe, lõid supilli, ajjasid lehtpilli ja pao-willet, et mets laksas. Tüttarlapsed
teggid kassi-märssisi, kasteheinast sanikesi ja punusid
lillesi lindi wisi kokko, mis pärja peale pannid.
Kriimsilma emand olli kuningasa käest ue saksawärki
tanu sanud; uhkus ajjas wanamori nina kõrgeks.
Mefsikäppa wanem lellepoeg, Wändra ^ päts, üks
naljakas koera* ämmas, oskas Pohla ja Mustlase
tantsi, mis kõikidele kena olli wadata.
Jubba ollid kahheksa peo - päwa üllemal lustis
möda läinud, seal astus pissoke koddojänes, K a n i n ken n i m i , kuninga ette, kumardas werrise päga
allandlikult ja ütles nukral melel: "Issand! kuninglik issand! ja üllemad rigi. nõuomehhed.' allastage
mino wäetikese peale. Mina waene ollin mõrtsuka
Reinowadderi küsis, et waewalt elloga peasin. -=-
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(Kile weike keskommiko aeal juhtusin teed käieS
Kurjastinnitus mõisa wärrawasse, lus Reinowadder murru pingil köhhuli maas olli; ramat seisis
tema nina eeö. Ma astusin tassase sammuga
temast möda. Lipsti! kargas ta korraga maast üllesse
ja astus lahkelt terretades mulle wasto. Enne kui
aega sain terretamist wastowõtta, tundsin ta mõrtsuka küned jubba kuklas. Ruttust kõhhuli eites pea?
sin waewaga tecka kaest, pistsin kui tuul punuma.
Reinowadder ähwardas täie suuga: kül ma so raipe
kassuka teinekord parrin.' Mina andsin jälgile lõhna,
et kannud wälkusid; ei ehmatus annud aega tähhele
panna, kudda üks kõrw mõrtsoka kätte jänud. Werriseks kriimuötatud pääst näate tema rabbamise
jälgi. S e on awwalik kangekaelus ja kuningliko
wolli põlgtus, kui nisuggune rõwel ja mõrtsokas
waggaid tekäijaid kiusab ja neile — «
Koddojänese juttu lõppetas sõnakas Warres,
lianimega W a r g a s i l m , kes kuninga ees nokka
kuniardades ütles: „Auorikkas issand, wäggew knningas.' wägga nukraid leina sõnumeid pean teile kulutama. Adda ja ahhastus tõmbawad kelepaelad
kangeks! Si jõua ni pikkalt willetsust teile kulutada
kui tarwis tähheks. Iuttustamine lohhub uest mo
kurwa süddame russukö: oh willetsal luggu! Kes
muna korest ilmale tulnud, kaewago mino ahhastust!
— Ommiko essimese kukke aeal wõtsime käo pet,
mise wasto mõne wihm-usfikese surufeks, panime
kingad jalga ja akkasime koddunt tullema. T e r r a w a
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ttof, kallis naijoke minuga ftltsiö; kes õnnetust ette
teadis! Wersta kaks siin pool Rabba kõrtsi lcidsime te äres Reinowadderi surnu kehha; silmad
taggurpiddi, keel rippus pikkali suust, mehhike olli
walmis.
Ehmatades tõstsime leina kissa! Reinowadder ei tõstnud kõrwa egga sabba. * D h ädda
ja õnnetust,« üüdsin ma kurtes : » tema mehhikese
tos on läinud.'" Mollemad kurtsime tema surma,
naisoke pühkis põllega silmi. Ellast nokkisime tema
kohtu ja pääd; Terrawnok kulas, kas südda tuksus?
Koik olli waik; meie olleksime wõinud selle peäle
wanduda, et ingekest enam ei olnud. — Agga kuulgem, mis sündis! Terrawnok waotas kadduno silmad kinni, pudis laiale jänud suud kokkolitsuda —
seal pigistas wollaroog äkkitselt ambad kokko ja ammustas karnapsti.' mo uaisokese pä nokkaga tükkis
otsast; werri purtsataö kaugele. Kolle luggu sündis
silmapilgul; ehmatust ei jõua ma räkida. M o südda
wärriseb praego kui awa leht; oh õnnetust! Reino,
wadder ahmas mind; õnnelt peasin lendu, muido
olleksin tema kõhtu läinud. Toho! kurri loom, mis
nüüd nähha sain. Ta õggis mo kalli naisokese luie
ja sulgiga tükkis nahka. Mina willets mehhike näggin kolledat tööd ja ei wõinud appi minna. Südda
ei annud mahti ärraminna, ma istusin kõrge kuse
ladwas klmni wollaroog ärraläks, siis tõttasin werrise to ajzet watama. E i olnud suremad järrele
jänud kui mõned werre pisad ja kaks, kolm liwa
sulled. Ühhe werrise sulle wõttin nokka, mis alland-

lifo palwega kuninglike auojärje ette passen: oh
allastage mino waese peäle ja andke mvrtsokale
jälledat nuhtlust, et wagga werri teie peale ei lähhe
kaebama. Tahhate teie temale andeks anda ja nuhtlufega wibida, siis — ärge pange pahhaks, kui
järsko wälja ütlen: siis ei maksa teie kohto õigus
mitte kassi s—a!
Kuningas lõukoer kissendas mõurades: "Reinoa
wadderi nuhtlus peab põlwe põlwele mälletztusscks
jäma. Ma tahhan oma kuninglike abbeme ja ter;
rawad küned mahha eita, kui tedda nuhtluseta jättan.
Kergelt uskusin ta luiskamist ja peastfin tedda wimati wõllast, kuningasa palwe peale. Egga ma
siiski wiimseks kahhetsejaks jä, kes naise nõu läbbi
õigelt teelt eksis.«
Messi kap ja Kriimsilm nälpasid keelt, otsego
olleks jubba Reinowadderi mauk kerriksel olnud;
agga kuninga põllema wihha pärrast ei uffaldanud
nad räkida. Nattokese aea pärrast ütles kuningana:
„Ärge wihhastage ülle liga, armoline issand. Saage
wande tõutus teeb teie wäewalla ja sõna wolli wimaks rahwale naeruks. Wanne ei olle karjapoisikeste mängi assi. Mis tarwis teie wannute? Andke
ennemine käsko, et mõningad wälja lähwad, Reinowadderi käed selga seuwad ja tedda seie towad.
Õiguse põhhi on mõnikord paljo süggawam kui ar;
watakse. Essiteks pange kaebajad Reinowadderiga
suud su wasto. Seisaks ta siin, kes teab, kas mõne
kaebaja su ei lähheks lukku? Mitto püab teist peale

kaebades oma kurjust kinnikatta. Reinowadder on
mino arwates wägga tark mees, seNepärrast pällusiu tema eest. Olgo ellokäik kudda lahhes, tema
nõu olli iggaSkohhaS mõnus. Kes kõik ette wõib
teada? Ülleliig kirus on meleto asja^tallltaja, agga
mis pikka mõtlemisega ette wõttate, sedda tehke.«
Lõupard ütles: „Kuningasa nõu on dä! Wõtkem tema wabbandannst essiteks kuulda. Kutsuge
tedda kohto ette; mis seal õiguseks mõistetakse, sedda
täitkem silmapilgul.«
Kriimsilm issand kostis: „Wabbandago Reinowadder ennast, kudda lahhes, mina mõistan tedda
siiski ukka. Wai kas unnuötasite jubba, kuidas ta
salla warrandusega kuninga pettis, mis Tölparroallika liggidal Narrika põesa al seisab! Tema wallekeel on kõiki petnud, meid Messikäppaga abbi ja
teotuse sisse saatnud. Tema kurjateggija lusib nüüd
möda nõmme ja räggastikusi, wagga tekaijaid tagga«
kiufates. Tema nahk peab õrrele sama. Miks ta
seie ei tulle, kui ta süta on?"
Kuningas üdis: » Löppetagem lörri.
Koik
walmistago ennast sõa wasto, et kuendamal ommikul
walmis ollete, minoga wäljaminna. Teie, suremad
issandad! tulge raudrides ja kilpitega! teised allamad
wõtko wibbud, lingud, nuijad, oddad ja tappend
kätte; küned ja ambad olgo pealegi iggalühhel terrawad. Wapramad mehhed tõstame sõawäe pea«
likuks. Meie wFttame wäe kaupa Kurjasünnitus
mõisa kõige warraga."

Koggokond tõ$ti$ ühhest suust rõemo kissa sedda
kuuldes.
Parrast nõupiddamist pugges Irmabbe määr
sallaja teiste ulgast ja tõttas Neinowadderile sõnumeid wima. Teel rakis ta isscennesega: Nüüd on
wana lel leilis! muido seisis ta iggaskohhas meie
eest, kes nüüd temale abbiks tullcb? Ello, mõisi
ja warra loppetakse korraga.
Kui ta weike widdewikul Kurjäsünnitus mõisa
jõudis, tulli Reinowadder wärrawas temale wasto
ja ütles lahke sõnaga: „Terre tullcmast, kallis UU
lepoeg! Mino meel mõlgub rõemo teid nähhes.
Miks te ni kirest jooksite, et rinnad loetsuwad ja
kassukas suitseb? Mis udise haäd teie keleke mulle
siis kulutab?"
„Mino kurjad sõnumid ähwartawad willetsust",
kostis Irmabbe. .,Waewaga peasin feie! Teie auo,
ello ja warra, köik on kimbus. Ma naggin kuninga
tullise wihha, — tema ähwarduse mõur ümiseb praego
mo kõrwas. Kuendamal ommikul tulleb kuningas
sõawäega teie kallale. Andke jälgile tuld, enne kui
õnnetuse rahhe pilwe teie kaela langeb. Messikäp
Kriimsilmaga on kuninga sõbrad, iggamees peab
nende pilli järrel tantsima. Teid sõimatakse rööwliks ja mõrtsukaks. Koddojänes ja warres tõstsid
uut kaebtust teie peale. Sõawaukrid, wibbud, od?
dad ja tappend, ambad ja terrawad küned on teie
wasto walmis, kuhhu waene peasele?"
Reinowadder küssis naeratades: "Kas teil mid*
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dagi suremat posti - taskus ei olle *? Se tühhi assi
ei pane mind kohkuma! Wandugo nemad saddakorda mulle ukkatust: ma sadan nende wanded
tuulde. Saatke tühjad murred tuulde, armas lellepoeg, nemad ei wõi mulle middagi tehha. Astuge
tuppa, leiba wõtma. Teile õnneks püüdsin täna
kaks nored meikad, mis teile wistist maitfewad.
Ärge nimetage Ermelinale sest sõna, mispärrast seie
tullite; naisterahwas teeb parmust wärblas.'. Omme
lähhen teiega seltsis kuninga kotta."
Irmabbe tõutas ello ja warra rõemoga sõbra
lunastuseks anda; Reinowadder tänas lahke lubbamise eest, ütteldes: »Kui nab mulle mahti annawad
wabbandada, siis pettan libbeda kelega kuninga ja
teised issandad.«
Tuppa astudes leidsid nemad maggusa roa jubba
laual. Nored meikad maitsesid iggaühhele mokka
möda. Söma laual ütles Reinow«dder märale:
., Wadake mino wisakaid poegi! Rössel ja pissoke
Rein sawad mollemad ükskord meie sugguwõssale
auuks. Weiked kelmid akkawad jubba isse toitu
püüdma ja tewad mulle iggapääw rõemo; üks napsab
kana poeokese, teine tuikese ja pardi poea. — Metsas
lusides õppetan neid, kuida küttide, koerte ja lingude eest nahka peawad oidma; mõne näddala pärrast wõin neid üksi sagite läkkitada. Mängides sassiwad kohhe teine teise kõrrisi kinni, ja on nõnda
õppinud, et kohhe küned turja peale ja ambad kör-

risse akkawad, sellepärrast ükski loom nende küüsis
kaua eisippelda.<<
Irmabbe kostis: »Nisuggused lapsed tewad
wanemale rõemu ja meie sugguwõssaa auo."
Reinowadder pällus juttu lõppetada ja puhkama
eita. Perrenaine olli põhku põrrandale pannud,
kuhhu peale kõik ühheskoos puhkama eitsid. Reinowadderi issanda püksid sõelusid püüli, ei tulnud
ö otsal uni tema silma. Enne koitu tõusis ta
assemelt ia ütles silmi lakkudes naisele: Olge murreta, kallis ing! ma lähhen leUepoeaga kuninga
kotta mõnda tühja asja selletama. Pange illusast
majja ja lapsi tähhele. Peaks keddagi mino järrele
küssima, sellele andke lahkelt lühhidelt wastust, pitkemat lörri ehk kõrwa sossimist ei olle kuskil tarwis.
Piddage wärrawad ja uksed lukkus; tühjad murred
saatke tuulde!
Ermelina wastas: „Armas mees! mis teid
kuninga kotta sunnib minemal Wai kas unnustasite wimast luggu, kus waewaga wõllast peasite?«
„Tühhi tuul.'" naeratas Reinowadder. „Kannepid on alles külwamata, kust mulle wõlla ohheliko tehhakse. Ma ilmas juhtub mõnda: üks kautab
sutäie ammaste wahhelt, teine leiab odetud kassust
koggemata kahju! Tühja asja tallitusele peau kuninga
ette minema; waenlaste ulk ei tohhi minusse putuda. Nende rumalad nõuupiddamised lähwad tühja.
Jumalaga, armoke!" — Sedda ütteldes astus ta
märaga uksest wälja.

Nattokese aea pärrast tõttasid nemad ülle nõmme
linna pole. Reinowadder ütles: »Sago meie
käigist, mis saab, mino südda lodab õnne. ArmaS
lellepoeg ! Pärrast wimist pattude tunnistust juhtus
mulle jälle mõni piffoke eksitus, mis teile tahhan
tunnistada. Wana Messikäppa kerrelt nülgisin tükki
nahka, ja wõtsin Kriimsilma issanda ja emanda
kingad jallast. Wallega teggin ennast pai-lapseks
ja saatsin teised kuninga wihha alla. Kuningale
luiskasin ühhe pikka ennemuistese juttu, mis tedda
Kallewi poea wana. warrale piddi juhhatama. Siis
näppistasin Argpüksi, panin ta werrise pä pauna
ja läkkitasin Kohhekellaga salla-kirja nime al kuninga
katte. Kohhekellale makseti mõrtsuka palka. Ka
koddojäneöse kõrwa krimuötasin werriseks, egga olnud mino sü, kui ta elloga peasis. Warrekse kae,
bamine on tõssi: tema naisoke laks mino walsa.
Suremad ei olle pärrast wimist tunnistust juhtunud,
agga üks wana luggu hundiga jäi mul wimati un«ustusse, sedda pean teile räkima. Ükskord leid?
sime teet käies musta märra warssaga karja maal.
Priske wars wõis ehk nelja knne oÜa; Kriimsilma
sögi-issu süttis warssa nähhes põllema, ta pällus
mind kulata, kas wars müa ja mis ind piddi ollema?
Ma astusin liggemale ja ütlesin lahkelt terretades:
"Armas märra^emand! kas ehk wars teil müa on?"
Märra wastas: Kui küssitud inna taielikult mulle
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maksate, siis olgo warS teie oma. Warösa ind
seisab mul taggumise jalla kabja al. Ma mõistsin
märra pilkamise juttu ja koftsin allandlikult: ^Lug,
gemine ja kirjutamine jäi mul lapse põlweö õppi?
mata; egga õlle ma iffe warösa ostja, waid Kriimsilma issand nõuab warösa inda. Märra ütles -.
„Tulgo ta küssima!« — Ma räkifin taggasi tulles
luggu hundile, kössides: kas ta piddi oskama luggeda?
Tema wastas: »Kül sellega korda same! M a
käisin poisikese põlwes liggi aasta kreis? kolis, kus
Wene? ja Saksakele kirja luggema õppisin.« Sedda
ütteides läks ta märra jure ja ütles: Näita mulle
kabja alt warssa inda, waila moor? .,Seal ta on!«
ütles märra, jalga üllestöstes, mis eile seppal uest
olli rautatud. Märrake lopsatas ni ossawalt Kriim?
silma kulmo peale, et wana mees uimaselt mahha
langes; märra ruttas warssaga tullist nelja koeo
pole. Rabbatud hunt seisis tük aega kui surnud,
enne kui pääd tõstis ja hundi tänni laulma akkas.
Mina küssisin liggemale astudes: „Dno?issand!
kuhho märra läks, et te üksi laulate? Selletage
mulle, armas kolitatud mees, warssa inda?" » Oh,
Reinowadder, wennikene.'" oigas huut: "ärge tulge
pilkama, mul on kibbe luggu käes. Oh, sa kõrgejalgne märra-lits! Tühhi sago sulle kätte taffuma!
Kabbi olli waenlasel rautatud kue terrawa naelaga,
misga kuus krammi mino kulmo peale lõi, se olli
tema kuri. Õnneks et ellama jäin." — Ni, armas
lellepoeg! olli luggu Kriimsilmal märraga. Andke

mulle wanad pattud andeks, enne kui kohto ette
lähheme.
Irmabbe ütles: ., Teie eksituste wõlg on suur,
egga kaswa surma wasto ma peäl rohtu! Hä olleks kui jänes Argpüks ja Warres Terrawnok alles
ellaksid. Teie liggiseiswa surma tunni pärrast annan pattud teile andeks. Waenlased kippuwad
wäekaupa teie kerre peale! ja Argpüksi tapmine
teeb teile kõige suremat pussi. Miks te kuningat
surnud jänekse päga läksite narrima? Sedda luggu
ei jõua teie wabbandada.»
«Ei olle wigga!" ütles Reinowadder. »,Uskuge,
mis ma teile ütlen. Kes Ma-ilma karrast õlpsalt
läbbi tahhab sada, se ei wõi iggas kohhas ni wag<
gaks jada kui need, kes pühha one warjul peidus
ellawad; meekaupmces takkud mõnikord ka waggusaid sõrmi. Jänes olli surem süüdlane kui mina;
miks tal ni lihhaw ümmargune kehha olli? Kuis
jõudsin sedda nähhes sögi-issu kustutada? Sõbrus
on hä kül, agga ma armastan isseennast enam kui
teisi. Argpüks ja Kohhekel ei olnud mino sobrad,
nende sõbrus olli silma kirjaks rahwa ees! P a t on
nüüd mino, kahhi nende pärrandus. Mollemad
rumalad leidsid oma rumaluse läbbi õtsa. Teate
isse, armas lellepoeg, mis irnlo ja äddaga sel korral
kuninga käest peasin, ohhelik olli mul jubba kaelas;
— ei olnud mul seal nalja. Kes neid sundis mind
saatma tulla? Eks nad teadnud, et ma neist tug<
gewam ollen? — Wõttan mina waene mees kuss
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kilt kana-poea kinni, siis tehhakse suurt kärra ja
kissendatakse: „poge Warras wõlla l« Weiked wargad
puakse wõlla, sured tõstetakse tõlda. Sedda ollen,
armas lellepoeg, iggaökohhas tähhele pannud, ja
kui mul inio peale tulleb, siis teen nisamoti. Mis
sestki kassu saab, kui kegi parrem tahhaks olla, kui
teised; parremad ei jä meie päiwil rahwa snuö ka
laitmata."
„Annas lellepoeg! rahwa nuuskur uina oskab
iggatthhest nurjato asja ülleslullda, egga wässi kellegi
keel sedda räkimast, mis teisele laimo ja kahjo teeb.
Nemad laulwad ja lorrisewad ühtepuhku kurja, ja
ehk kül ka mõnda hääd suremist ja weikennst issandist neile teadawaks saab, siitzki ei tehta sest ial
pikkemat juttu; tulleb üsna õnneks arwata, kui
sedda õpis ärra ei sallata. — Naerowäärt on mino
arwates rumaluse uhkus ja tühhi kõrkus, «uis ellajäid allati taggaklhhutab, et üks teise ülle wallitsejaks
püab tõusta. Oskaksid nad koddu naisi ja lapsi
karristuda, ehk kangekaelust perret wallitseda ja oma
pissukesi warrandust kokko oida, siis olleks ni paljo
hääd; ag^a nimetud piffokesi tallitust ei jõua nad
täita ja kippuvad siiski surema ammeti peäle,..kus
enam oido ja tarka arru tarwis lähhcb. — Ükski
ei tahha omas seisusses rahhul olla; iggamees püab
issanda nime ja õlpsamat põlwe l Kuis peab luggu
Ma - ilmas parremaks minema, kui walle, pettus,
wargus, walle - wandumine, röwimine ja tapmine
iggalpool sigginewad? —
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Rahwas ussub õlpsamalt wallet kui tõt, wõttab
ennemine kurja kui hääd õppetust waSto. Kes nende
suud möda oskab lorriseda, se on nende mees.
Mõni pardi-issand tõusis meie päiwil ramato-kir?
jutajaks; issa-ani kitis pealegi pilo?pappa laulu ja
pilo-pappa nok tõusis kõrgele. Lorrikandjad ja
Metsalakkud pandi ramatutele nimeks, mis rvuna*
läte ellajade rahhataskud tühhendasid ja waimoliko
kirjutajate kukrud mammonaga täitsid. Linnud ja
neljajalgsed! kui kaua tahhate petjatele rumaluse
tolli maksta, kes teie raswaga endaid numawad?
„Wai kas arwate neid parremaks, kes allati
kaed ristis ja silmad pörite ohkades ümberkäiwad,
ennast warjule pandud waimoliko annete offaliftks
kiitwad ja teistele jutlust lähwad teggema? Mõne
sesuggufc wagga ellajale juhtub koggemata ka ilm?
liku tülli, kui wõera põldu sallamahti külwatud
seme päikese paistel iddanen-:a tõuseb; wõfsuke saab
teistele nähtawaks. Agga mis meil siin pikkemalt
keeldud armastuse külwist räkida, se on üks kõik,
kudda idduke tõusis; ükski ei wõi selle eest, kudda
ta ilmale tutti. — SallaMluS iddanenud wössul
kesed ellago wisakast teiste ellajate ulgas, ja ärgo
mingo koera kutsikas ial sellega sureldama, et issa^
poolt rebbase chk hundi suggu temasse putunud.
Risuggune sureldamine sadab iggakord äbbi.»
„Lel!" üdis Irmabbe määr: »teie tahtsite oma
pattu tunnistada, ja akkate teiste peale kohhut
mõistma! Teil on endal Wolga küllalte; jätke teised
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rahhule. Igga mees kandko oma koormat ja püüdko
ükskord tehtut tööst wastust anda. Sellepärrast et
teie Ma-ilma luggu ni põhjani ärratunnete, peaksite isse teistest parrem ollema. Tarkust on teil küllalti, õigusest on pudu. Teie ollete üks künal, mis
teistele walgust näitab, agga isse pimedas ellab.
Teist saaks hä lammaste koolmeister."
Maggusat juttu westes ollid nemad kuninga
koea liggi jõudnud, kus kawwala Reinowadderi
püksid jahwatama akkastd. Seal jõudis perdik Martin neil wasto Tema ütles rebbasele: "Olge julge,
<armas täddi-poeg!" ja nõudis pikkemalt asja otsust.
Reinowadder kostis: „Mulle juhtus jälle koggemata pissokest tülli, kaks waenlase kerre, koddojänes
ja Warres, läksid tühja asja kuninga jure
1
kaebama, et ühhel kõrw, teisel naine mino kätte
jänud. Saaksin kuningaga räkima, siis tähheks
nende kaebamine tuulde. Õnnetumal kombel ollen
praego Kriimsilma sii pärrast wande a l , siiski ei
ussalda ma pikka teed ette wõtta, kus naine ja lapfed warjajata koeo jäwad. Peaseksin nuhtluse alt,
siis wõiksin julgest kuninga ette astuda ja pissokest
tülli seal waigistada..,
Martin ütles: " M a lähhen praego Kurresare,
seal tahhan teie wõllad ühhes ärratassuda; wenna
kombel seisan ma teie eest.
Mina ollen kohto
kirjutaja, tean selgest kõik kohto - seadused ja saan
teie asja õlpsalt toimetama. M u l on seal suggulasi ja sõbru küllalte. — Minge julgest kuninga
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kotta, Mino abbikasa S u u d m ö d a on seal, kes
kuninga ja kuningasa jures wälleda mõistuse pärrast
armo leiab. Kül Suudmöda tarkus teile seal abbi
saab andma. Kes õigust otsib, peab sõbru nõudma.
Misso kaks kalli, kolm poega ja paljo teisi suggulasi
on ka kuninga koas, kes ksik teie poolt seisawad.
Olge murreta, wana sõna ütleb: kel'l knkkur,
sel'l kohhus."
Reinowadder tänas hä lubbamise eest ja tõutas
ükskord Martina sugguwõssale kätte tassuda. Siis
lahkusid nemad. Reinowadder ja Irmabbe läksid
kuninga jure, kus waenlast ulgakesti koos olli.

Kuninga kotta astudes näggi Reinowadder perrekac waenlaste nlka, kes otsego kaarnad raisa urn?
ber tema surma peale walwasid. Seal läks ta
meel kahtlaseks ja julgus olli lõppemas, siiski tungis
ta kartmata näoga issandade keskelt läbbi kuninga
auojärje ette, Irmabbe tema kannul. Määr sossis
sallamahti Reinowadderile kõrwa: »> Söbber rebbane,
nüüd ei olle aega arglaseks minna! Arwast õnne
arglasel, õn on wapra abbimeeö!" Rebbane wastas:
«Tõssi kül!"— Ümberwadates näggi ta mõningaid
suggulasi rahwa seas, wägga wähhe sõbru, agga
sedda rohkemine waenlast. Tenia langes kuninga
auojärge ette põlwile ja rakis siis pitkamiste:
.-Se, kelle silma ees kõik awwalik ja kellel
wolli iggawest on, sago kuningliko issandat ja eman,

bat kaitsema, mõllemite tarkust ja häid mottcio andma,
et pikkal melel õiguse ja üllekohtu wahhed ärratunneksid; sest wägga paljo walleliko asja on rahwa
seas likumas. Surema ossa tiggedus seisab, wagga
wäljaspoolse warjo al peidus. Seisaks iggamehhe
süddame mõtted tema õtsa ette kirjutatud,, et fußin*
gas neid näaks, mino külmo pealt loeksite teie siis,
et mul wallet ei olle, kui ütlen : teie sund ja tenis?
tus on mino surem rõem. — Mõned tiggedad on
julgenud mino peäle walle juttu tõsta.' nemad on
kaebtusi teie luningliko kõrwa tõstnud ; agga ci ioua
nemad mulle kah.o tehha egga kuniuglilo eldufe
allikat mino eest ärrapeita. — Mina ollen iggast
• süüst prii! J a h , armoline issand! t«a tean, et
teie tarkust ja õiguse armastust keddagi teelt ärra ei
jõua eksitada; olgo waenlased kangemad kui kanged."
Sedda juttu kuuldes tungisid kõik ellajad lig^
gemale, iggamees pani Reinowadderi julgust imeks;
tema üllekohhus olli awwalik, peasmist ei olnud
lota, sellepärrast iggaüks kohto mõistmisi' otsust
kuulda ihhaldas.
Kuningas ütles : "Täna ei sa lai su siud peästma;
ireke on lõksus! Mittokõrd said walle ja kawwaluse
läbbi kohto alt priiks, täna wiakse nahk sul õrrele!
S a kidat enda truust? Wata, pois! koddo-jänes
ja Warres tunnistawad sino truust. Sest a in olesest
tükkist olleks küllalte, agga igga sammu näitab uut
kurja üllesse. Sino wak on kuhjaga täis; walle
ja pettus ei aita. — Miks ma augutades sino raipe
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pärrast suud kulluta« ? Kohhus wõtko sind kassile,
siis ohhelik kaela ja wõlla.'«
Reinowadder mõtles: Olleksin parremine koeo
jänud; kudda siit peaftn? Sago, mis saab: ehk
leian mõrra Põhjas auku, kust läbbi peastn. Katsume õnne! Siis ütles ta kuningale:
„Wäggew kuningas, körgetjohki würst! kui teie
käst mind surma mõistab, siis ollen surma wäärt.
Agga, armoline iffand! andke mulle nattuke aega
asja ärraselletada. Waenlaste walle keel on teid
petnud, muido olleksite asja läbbi arwates parremat
otsust leidnud. Teie wõtsite enne mittokõrd mino
sõna ja nõuu kuulda, kuulge ka täna mino juttu.
Kes tohhib teie armo ja mino wahhele oma nina
pista? Nemad tullewad kaewama, kui mind kaugel
teadwad; pange neid minuga suud su wasto! —
Parrast wõite kohhut mõista, kudda tahhate. Arwast
seisin teie meles, kui teie ello ja õnne pärrast möda
maad ümber käisin. Kuis olleksin julgend teie kotta
astuda, kui mul middagi süüd inge teadawal olleks
olnud? Seal olleksin ma pakko puggenud. W a i
kas Ma - ilma kuld ja warra mind kindlast mõisast
seie olleks jõudnud petta? M u l ei olnud mingi
eksitust, sellepärrast tullin kutsumata seie. Täddipoeg Martin läks mino assemel Knrresare, sellepärrast wõisin teie ette astuda. — W a i pissoke silmateender koddojänes mino peale luiskanud? Astugo
mehhike seie, siin ma seisan! Agga õlpsam selja
tagga räkida, kui silma ees! Enne läbbikulamist
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ei tohhita kohhut mõista. Mollemad kawwalad kelmid — Warres ja koddojälies — on mino käest
mõnda hääd sanud. Tonaeile ommiko aötus koddojänes lahkelt terretades meie ukse ette, olli mässinud
ja pällus nattoke siia. Pallusin tedda tuppa astuda
ja meiega surust wõtta. Perrenaine tõi leiba ja
marju lauale, meil olli paastopääw. Kui wõeras
kõhtu täitnud, astus mino norem poeokene laua
jure ja kappas ühhe üllejänud leiwa korokese laualt.
Söbber koddojänes andis poisikesele kõrwa lopsu, et
werri suust ja ninast wälja purtsas. Seal sassis
mino wanem poeg äbbemata w3era tuttist kinni ja
rapputas mehhikeft kassokat. Mina ruttasin taplejäid lahhutama, karristasin poega, miks ta wõera
kallale olli läinud, ja sellega olli assi otsas. Leidis
koddojänes riust kahju: leppigo sellega; ta olleks
enam malka sanud, kui mina appi ei olleks läinud.
Se on mulle nüüd tänuks, et kaebama tulleb. —
Warrekse luggu sündis nõnda. Tema tulli ohkides
mino iure, rakis: kudda naine sure ablusega kiiska
sües lu kurko olli ajjanud ja selle kätte lõppenud.
Kus se õnnetus juhtunud? jäi mulle teadmata.
Ehk tappis rieldes isse oma naise ja püab süüd nüüd
teiste peale tunnistada. Warrekse tiwad ullatawad
kõrgemale kui mino üppamine, kudda olleksin ma
Terrawnokka katte wõinud sada?
Tahhab keddagi mino peale süüd tunnistada^
se astugo ette ja tehko tunnismeeste su läbbi asja
tõeks, kudda kohto seadus. Kellel tunnismehhi ei
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olle, se tulgo wõitlema. Siin ma seisan.' Nimetago nemad päwa ja kohta, millal ja kus rammo
akkame katsuma. Andke mulle armolikult lubba,
wana muistest kombet möda tülli lõppetada." —
Rahwas pani sedda kuuldes Reinowadderi julgust imeks; mollemad pealekaebajad — koddajänes
ja Warres — ei usial da nud üht sõna enam räkida,
waid läksid ehmatades kuninga koast wälja. Minnes
räkisid nemad issekeökis: "Pahha luggu, et keddagi
näggemas ei olnud. Kuis jõuame temaga wõidelda?
Jägo assi parremine nisammoti; kül ta ükskord ka
oma tenitud palka saab leidma."
Messikäp ja Kriimsilm näggid nukral melel kaebajate minikut.
Seal üdis kuningas: » Kellele
Reinowadderi peale kaebamist, se aötugo ette ja
tehko su lahti? Eile olli kaebajaid küllalte, nüüd
seisab süüdlane meie ees! kus ähwardabad jänud?"
Reinowadder ütles : » Se on kurri M a - ilma
wiis; selja tagga sossitakse ja mõistetakse süüd mitmele, agga kui mehhed isse kuulmas, siis lähwad
wallelikude suud kinni. Warres ja koddojänes olleks
koeo parssile jänud, kui nad mind siin olleks teadnud ollema; nüüd põewad mollemad peito ja pälluwad sallamahti süüd andeks. Ma leppin nende äbbiga! Sest näate selgest, armoline kuningas! mis
seal tõuseb, kus kelepeksjatele lubba antakse trui
teenrite selja tagga körriseba. Mina kül neid ei
karda, agga teiste kassuks pean sedda nimetama."
.»Kule, wörrvkael! mis ma sulle ütlen," kar-
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garas kuningas. » Sina mõrtstlkas ja Warras! Mis
kurriwaim sind taggakihhutas, et mino ustawa
kirjakandja Argpüksi ärratapsid* Mis kurja olli
wagga loom sulle teinud? Eks ma annud sulle
wanad süüd andeks? pealegi weel pauna ja kingad,
misga wagga teele piddid minema? Sino meleparrandamise essimene to tappis wagga Argpüksi;
Kohhekel piddi lirjataskus tema werrise pä seie
kandma; tema tunnistas sure kohto ees: Reinowadder sadab teile kirjad, mis meie ühhel nõul
kirjutasime. Paunas ei olnud muud kui jänese werrine pä. Selle teotuse pärrast käskisin Kohhekella
ärraukkata; sedda sama palka peab ka sulle sama."
Reinowadder küssis kui ehmatades: ..Kas Argpüks ja Kohhekel surnud? Oh, mina waene, mis
minust nüüd peab sama? Mino kallim warrandus
on nende kelmide läbbi ärrakaddunud. Nendega
saatsin teile, armoline kuningas, wägga kallid annid,
et kenamaid Ma-ilmas kuskil ei leita, Kes wõis
ial uskuda, et Kohhekel Argpüksi mõrtsukaks ja
mino warra rööwllks plddi sama? Wata imet!
mis süggaw põhhi waggast jookswa! weel on."
Kuningas astus wihhaga toast kambrisse, ei
wõtnud Reinowadderi juttu otsani kuulda, waid
Piddas nõuu, temale mõrtsuka palka anda. Küssingana olli perdiko emandaga maggusat juttul, kui
kuningas ülle läwwe astus. S u u d möda olli
kuningal ja kuningasal armas; sellest tõusis Reinowadderile kassu. Suudmöda olli kolitud, tark ja
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offaw juttu peale, iggamees näitas temale a
Kuninga wihha nähhes, ütlcs Suudmöda tõssise
sõnaga: "Iubba mõnekorra wõtsite, arnwline issand,
mino juttu kuulda, mis ial teile kahjuks ei olnud;
kuulge ka täna mino leppiliko fonasi, mis armsa
suggulase kohta ragin. Sugguwõssa ei wõi ükski
saUata; werri on paksum kui wessi. Sel korral
ussun pealegi, et Reinowadder süta on, — muido
ei õlleks ta ussaldanud seie tulla. Tulletage mele
mis tühja lörri ja walle kaebtust rahwas Reinowadderi iffa peale tõstis, kes teie tru sullane olli.
Kurn kaddedus pudis ühtepuhko tema häad tööd
laita, siiski jäi õigus tema pole; tema seisis suremas
auus kui Meffikäppa Kriimsilm, kes kui rumalad tob
wann id ci lchloscadusi egga warjoliko asju ei tunne."
Kuningas wastas: »Tohhite imeks panna et
Reinowadden peale wihhane ollen? Tema röwel
ja mõrtsukas tappis iljaaego wagga Argpüksi, eksitas Kohhekella kurjale teele ja salgab nüüd luggu,
kus kõik ühheskooö tema peale tunnistswad, et ta
warguse, röwimise ja mortsoka tö läbbi mino alla?
maid pinab."
Perdikana kostis: „Arwaks leitakse Ma-ilmas
neid, kes targa arroga iggas tükkis mõistlikult oskawad ellada. Surem ulk wihkab nisuggusi mehhi,
nõnda ka Reinowadderiga luggu. Siiski ei jõua
sallakaddedus ial meie mällestust kustutada, mis
tema tarkus häad on teinud. Tulletage mao ja
mehhe tülli mele, kes ükskord teie auojärje ees õigust

otsisiwad, — Reinowadder Ütsi oskas seal mõnusat
nõuu anda.".
Kuningal ei olnud nimetud juhtumist enam selgest mällestusses, sellepärrast käskis, et Suudmöda
piddi räkima.
„Auoliko issanda käsko täites juttustan luggu,"
ütles Suudmöda kumardades. .,Paar aastat teed
tulli üks suur lendaw maddo ühhe tallomehhe peale
kaebades teie ette. Maddo om aia mulgust läbbi
puggedes koggemata lingu langenud, midda enam
ta sippeldas, sedda tuggewamast pigistas silmus
tema kehha ümber kinni. Üks teed käies tallomees
juhtus senna; maddo aine kelil tallomeest palluma-,
et mees tedda paelust peaötaks. Mees lubbas peasta,
kui maddo enne wanne kombel olli tõutanud, et ta
temale wigga ei piddand teggema. Lingust peästetud
maddo läks mehhega seltsis eddasi, kunni ta nälga
tundis ja mehhe kallale kippus. Õnnekaupa peasis
mees, kõrwale põrkades, tema käest. „Kas fe on
minno palk ja sino wande tõutus?« küssis mees.
»Adda ajjab ärja kaewo!" kostis maddo: „mul
on nälg käes.« Mees pällus ni kaua kannatada,
kunni nad teistega kokko saaksid, kes õigust piddid
mõistma. Mõned waod maad eddasi minnes leidsid
nemad wana kaarna poeaga jõe kaldal. Maddo
kutsus kaarnaid kohhut mõistma. Wana kaarn ütles,
kui tülli olli kuulnud: »Sina wõid mehhe ärra
süa!" sest ta lotis endale sagist ka ossa sama.
Maddo olli sellega rahhul, agga mees ütles: »Kes
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isse Warras ja röwel, ei tohhi mino peale kohhut
mõista! Meie tahhame pikkemalt õigust otsida."
Maddo olli sellega rahhul ja nemad läksid ühheskoos eddasi. Seal tullid hunt ja karro wasto.
Nemad akkasid kohhe nõuo piddama; mees seisis
kanges irmus kiskjate keskel. Hunt ja karro ütlesid
kaarna wiisi: „Maddo wõib mehhe tappa, sest temal
oll^nälg." Agga meeö kargas kõrwale, kiffendades:
„Ärra te üllekohhut! — Need mßrtsokad ja rööwlid
ei tohhi mino peale kohhut mõista; lakki kuninga
jure. Mis kuningas õiguseks arwab, sellega tahhan
leppida." Hunt ja karro ütlesid naeratades: „ S a
wõid onne katsuda, siibli jääb õigus maole." Nõnda
tullid nemad ühheskoos teie kuninglike kohto ette;
Kriimsilmal kaks poega Laiwa t s ja T ä i t m a t a
kasas, kes ka mehhest offakest lootsid sada. Äbbemata ulgumise pärrast aeti neid kuninga koast wälja.
Mees juttusias oma willetsat luggu ja pällus teilt
õigust ja armo. Maddo ci salganud mehhe abbi
egga enda wande tõutust, agga nälg olli suur, selle*
pärrast ei wõinud ta mehhe peale allastada. —
Teie ollite, armoline kuninga issand^ sures murres,
sest mõllemil nälö õigus ollema. Uhhelpool seisis
mehhe häteggo, teisel pool mao pinaw nälg: kellele
piddi õigust mõistetama? Nõumehhed kutsuti kokko;
surema ossa arwamist möda olli surem õigus mao
poolt. Seal tulli Reinowadder senna; teie andsite
kohtomõistmist tema sleks. Kui Reinowadder tülli
olli kuulnud, ütles ta targa sõnaga: ,>Enne kui

fohhut mõistan, pean mao seal aia mulgus lingus
näggema, kuS tallomeeö tedda leidis." Maddo
seuti siis jälle aiamulko lingusse; Reinowadder ütles:
„Nüüd on mõllemad endises seaduses, kudda nad
enne tülli olnud; kasso ja kahhi on alles endine;
mino arwates näitab õiguse otsus selgest wälja.
Dn tallomehhel imo, siis wõib ta teistkvrda mao
lingust peasta; Fui ta sedda ei tahha tehha, siiö
jägo maddo lingu; mees wõib oma teed minna.
Kohhus on otsas."
Teie ni hästi kui teised ollite Reinowadderi
targa kohtomõistmisega rahhul, tedda kideti iggat
pool ja tallomees läks sure tänoga ärra. Parrast
sedda rägiti kuninga koas: "Karro ja hunt on sõaö
waprad mehhed rammo parrast, agga targaks nõuoandjaks nemad ei kõlba. Pealegi tewad nemad
rigile kahju, kui rahho aeal oma rammo teistele
kahjuks näitawad, ja seal kus tubba põlleb, kassokat
lähwad soendama. Iggas kohhas peab muna,rebbc>
walgega neile jama ja muna koor antakse teistele."
Armoline kuninga issand! andke Rernowadderile
sekord andeks! Tema pissokesed kõwwerused on tühjaks
arwata sure kasso wasto, mis ta tarkus teile siggitab."
Kuningas lubbas asja mõtlemise peale jätta,
ja rakis siis isseenesega: „Reinowadder on kelm,
kes tohhib tedda uskuda, ehk jõuab tema kawwaluse wasto seista? Hunt, karro, issane kas, koddojänes ja warres on kõik tema kimpus olnud; ühhelt
nülgis kingad, teise pani näppistisse, kolmandalt
8

wõttis silma, neljandamal* kõrwa, wiimfelt naise
ello. TZeste tema on Ü8ekohtune>
Teina on tark ja kuulsast wäggewast suggust^' ütia, pcrdikana.
Parrast üllemal rägitud salla nõuopiddamist kambns aswZ kuningas lõukoer M e kohto-tuppa, kuõ
ühhel pool Reinowadderi sõbrad, teisel pool waenlased ftisid. Kuningas rakis waljo sõnaga: „Reinowadder! kuis wõid sa Argpüksi tapmlst wabbandada? kui? ftdda arrasalgada, et tema werrise pä
Mino kättt lrkkj^sid?«
"Armoline ku^NgaS!" ülles Reinowadder:
..Kuulge efsiteks mino wabbandust; arwate mind
süüdlaseks, siiS tehke mulle silmapilgul õtsa, et äddasi ja murrest peasen. Ulleanneto Kohhekel on
mino kallima ,warra paigale pannud; sellepärrast
kautaö wagga Argpüks ello. Sure uffaldamise läbbi
ollen sõbra ja warra korraga kautanud,
Suuvuivoa uwh; „Ärge eitke sellepärrast meelt!
Ehk wõime kaddunud warra üllesleida, kui meile
kulutate, lnis ollete kautanud?"
Reinowadder üdis: ..Kui wabbandusega kohto
alt peasen, tahhan ma tüddimata kõik maad ja rigid
läbbi käia, kunni kalli warra üllesse leian, ehk
peaksin isse seal jures õtsa leidma." —
RQ.
,.OH mino auus kuningas ja armoline issand U
allustas Reinowadder juttu. „Andke lubba rahwa
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kuuldes üllestunnistada, mis andeid ma teile saatsin.
Mino tahtmine olli ha, ehk kül teile suremat kassu
sest ei sanud. Essimene kallis ande olli üks penemast kullast tehtud sõrmus. Sõrmukse sissepole
külle peale ollid kolm Ebrea kele sõna kirjutatud,
mis kegi meie maal ei oskanud tähhendada; agga
üks kulus tark meister Inglismaal, kes kõik rahwakeled ja kirjad Ma peäl tunneb, tahhendas mulle
salla-kirja. Meister ütles, kui sõrmukse kuja olli
Zuggenud : Sõrmukse sisse kaewatud nimed tõi Noa.
poeg Set Paradisist. Kes sedda sõrmust sõrmes
kannab, se ei lange ial äddaohtu, temasse ei pudu
mürristamine, wälk egga nõidus; tema rahholistad
ello päwad kestawad pikkale. Wäljaspool sõrmukse
kulles olli üks kiwwi, mis otsego päike iilgaS, ofel
küünla assemel walgust andis, et seal jures kirja
wõis luggeda. Nimetud kiwwil olli pealegi suur
imewäggi sees, ta teggi aiged terweks, agga surma
wasto ei olnud temast abbi. Sõrmukse perremees
wõis Ilma maad läbbi käia, ei sanud wessi egga
tulluke temasse putuma, ei pettus tedda eksitama
egga waenlase wõimus paelotama. Sõrmukse kiwwi
wäggi wõttab surmarohhu wõimuse ja kautab waew
lased, et kõik sõrmukse kandjat peawad armastama.
Selle kalli sõrmukse, kelle wägge mino nõdder keel
ei jõua tunnistada, leidsin wana kaddunud issa vär?
randussest ja tahtsin kuningale sata. Kelle sõrm
wõis muido nisugguse sõrmukse wäärt olla?
"Teiseks saatsin o
Kohhekellaga solle ja.
3*
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peegli ausa kuningasale andeks, et suur emand
armolikult mind waest mele tulletaks. Nimetud
abju ollin ükskord wana kaddunud issa tagga,warrast sallamahti käppanud. Wägga kunstlikud tööd.
Misso abbikasa wataS saggedast iggatsedes kalli
asjade peale; tõusis mittokord sellepärrast sõnawahheldamist ja jäggelemist majjab, siiski ei raatsind ma kallist warra Ermelinakesele anda. Sotte
ja peegli läkkitasin lahkest süddamest tuningliko
emandale, kes ikka mino wasto armoline olli olnud.
..Lühhidelt tahhan siin sollest räkida. Sesinane
sõlg ei olnud Lobedast, waid ühhe ellaza luust tehtud, mis kallimaks arwatakse kui kulda. S e imeUne ellajaS ellad siiggawal India maal, temal on
kena kirju nahk ja wägga maggus ais, mis kõik
lomad rõemsaks ja aiged terweks teeb. — Surreb
ellajas, siis lahheb maggus ais luie sisse, kust ta
ial ärra ei kau. Luust kunstlikult nikkertatud sõlg
paistis labbi kui klaas, iilgaö elledamast kui öbbe,
walgemast kui lumi ja aises illusamast kui Maarjarohhi. Solle wäljapole kulle peale ollid kenad pildikujjud nikkerdatud, kujjude wahhel jooksid kuldwirud,
sõrwad sinised ja punased. Keskpaika olli wägga
kenast üllestehtud, kuida ennemuiste Kallewi^poeg
Koiwa jõel wähhil olli ja kolm raudride mehhed
temale wsersi tullid. Kallewi?poeg istus kassi põsakil
kaldal, üks juurtega tükkis maast ülleskistud kuusk
olli sodi wardake, ja obbune sõdiks warda otsas.
Raudride mehhed tahtsid Kallewi > poega endale
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abdimchheks palgata. Kallewi, poeg 'ütles: Essitek
peame rammo katsuma, kas kokko sünnime? M
ei wiitsi teie kõhhetumate pärrast üllestõusta. Tom
make mo s>)da Warras jõest wälja, et nähha saan
kas wählest kulles on?« R«udmehhed ei jõudnud
warrast ligutada. Kallewi-poeg käskis neid liggemale
astuda; tõstis neid siis kolmekeste oma pahhema
kae pihhule, wõttis parrema käe sõrmedega essimese
raudmehhe niudest kinni ja wiskas kät rabbades tedda mahha, et mehhike rinnuni ma sisse
waus; teine waus suni, agga kolmandamale olli
nisugguse matsu annud, et raudmees kaks sülda ma
alla waus, ja auk weel tänapäwani Koewa jõe
kaldal nähtawal on. Seal ei ussaldanud keddagi
pikkemalt Kallewi poeaga kaupa akkata sobbima.
Sedda, mis sõnaga täielikult ei jõua ärraselletada,
olli pildi kombel illusast solle peale tehtud, ja kirri
pildi ümber aitas luggu tähhentada.
^Kuulgem siis weel lühhidelt kalli p e e g l i
luggu! Klasi assemel olli üks wägga selge illus
kiwwi, mis Krüstalliks kutsutakse. Sesinane peegli
klaas olli ni selge, et mitme pennikoorma pealt kõik
senna sisse paistis, olgo päwal ehk ösel. J a h ,
ellajate salla mõttedki wssiö ossaw silm peegli klasis
ärranähha. Juhtus wataja näo peäl middagi wigga
ehk kae-tippukest silma peäl, kõik kaddus peeglisse
wadates ärra. Peegli raam olli ühhest puust tehtud, mis Tartos ja Turgimia rajja tagga kaswab,
ja kuhhu ial ei tõuku egga jahho^koi sisse ei tulle.
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Ramil olli liggi poolteist jalga laiust. Agga rami
peale olli paljo piltisi mkkertatud, mis tedda kirjuniaks teggi kui „Nurga Jürri" podi, kust enne kõik
krivbo-kravbo kaupa wõis sada. Essimese pildi peale
olli ülleStehtud, kudda üks Järwa-ma oinas Tallina
turrule met läks müma. Üks matruse tenistuses
kawwal kas tulli met ostma ja laskis ostetud mee
oma mütsi panna. Kassike lükkas oina mütsi pääst
ja pani oma meega täidetud mütsi temale pähhe,
et messi möda silmi mahha tilludes oina silmad
kinni pani. Kui oinas mehhike tük aega silmi kaewo
sures olli pesnud ja jälle watama akkas, seal ei
olnud enam matros kassi egga mee ostjat nähha,
mollemad olliwad kaddunud..
«Teise pildi peäl olli nähha esel ja koer, kudda
mollemad ühhe rikka mehhe tenistuses ollid. Koeral
ei olnud suremat ammetit kui et piddi aukuma ja
perremehhele sabba lipputama, siiski istus ta perre«lehhe laua kõrwas ja sai mõndasi maggusaid sutäisi. Esel mõtles sedda nähhes•: Eks perremees
jamps ei olle? ta armastab laiska koera enam kui
mind, kes ma temale allati tööd teen ja õlgi ja
agganaid toiduks saan. Ma wõin ka koera wisi
tema ees püsti karrata ja tema kassi ja palgeid
lakkuda, agga kül same nähha, kas koeroke jõuab
misso assemel kottist kanda. Seal astus perremees
koggemata õue peale. Esel ajjas sabba selga, akkas
iruuma, kargas taggumiste ialge peale püsti ja langes perremehhe kaela. Mees peasis sure waewaga
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tema käest, üdis sullased appi ja käskis ulluks \äv
nud eesli mahha wopsida. Seal saddas iggalt poM
matsusi eesli selga kui rahhet, tedda aeti lauta, kub'
ta enne kui varrast eesliks jäi. Eesli sarnatsi rumalaid on weel tänagi päwal, kes teistele targematele ja wisakamatele middagi hääd ei sowi, waid
omas tõlparrus mõtlewad: Ma wõiksin seddasama
tehha. Juhtub sesuggune esel korra rikkaks sama,
siis on ta emikse sarnane, kes kuldlussikaga sulpi sööb.
"Pikkemalt olli peegli rami peale üks issetükkike
wana pühha Jürri kutsikast üllestehtud, kueda ta
hä teggemist täno ärratassus. Hunt leidis külla
wainule obbose raipe, akkas obbose paljast södud
külle kontisi narrima ja ei pannud tähhele, et ükb
terraw lu-tük põigite kurku kinni jäi. Wanamees
ei teadnud, mis äddas piddi teggema. Sõnumewijaid sadeti iggale pole, kus agga tarkasi ja lausujaid teada, agga ei aitanud siin pobbisemine, mmsotamine egga lausotud winaga wihtlemine. Kriimsilma issand lubbas pole warranduse palgaks sellele,
kes tedda surma käest peastaks. Seal tulli wimaks
üks kõrge kübbaraga kurg Lihhula linna liggidalt,
sirrutas pikka nokka päga tükkis hundi kurku ja
wenitas kondi kurgust wälja. .,2li, ai!« ulgus
hunt: »sina teggid mulle kibbedat wallo wäljatõmbamisega! Täna tahhan sulle sedda andeks anda."
Kurg ütles: «Tänage õnne, et surmast peasite ja
tassuge mulle waewa palka!" „Kuulge kergemeleUst!" kissendas hunt: „tema tahhab walloteggemise

—

114

—

eeft weel palka! Eks ma olnud armoline küllalte
tema wasto, et pääd mahha ei katkenud, mis jubba
mino lõugade wahhel olli? Olle rõemus mehhike,
et ni olpsalt peasid!« — S e olli kurrele tänuks.
"Need ja teised kentsakad luggud ehtisid illusal
peegli tarni, kus weel pealegi rohket kuld illo ;<x
kirja tükkist nähha olli. Mis mina alw, maddal
mehhike ni kalli asjaga piddin teggema? Läkkitas!«
peegli kõrge kuningliko emandale, kes üksnes siin
ilma peäl nisugguse kalli ande wäärt on. Sellega
tahtsin tätloliko süddant üllestunnistada. Mino wi*
sakad lapsed nutsid kibbedaste kui pegel ärrawidi,
ja ei tulnud mulle mele mõttelda, et Argpüks ja
Kohhekel surrelikud lomad teel mingi õnnetust wõisid
leida. Mollemad ollid mino sõbrad, ma piddasin
neid õiglaseks ja truiks, muido ei olleks ma kallist
warra nende kätte annud. Adda Argpüksi mõrtso<
kale! Kahjo, et Kohhekellale ni ruttust õtsa teggite,
muido ehk olleksime tema läbbi jälgile sanud. Ma
tahhan õlega järrel nõuda, Koero - kihhelkonnas
ellab üks tark wana moor, kes Arpo oökab lüa ja
wina klasi seest warga näo üllesnaitab. Kurjus ei
jä ial warjule, kül ehk same aegamöda kaddunud
asjade teele. Peaks tark wana morike agga ellus
ollema!"
..Armoline kuninga issand! teie ette tuakse iggapääw ni paljo tühja ja suri asju, et teie kõik zuhtuMisi ei jõua mälletada. Kas mälletate weel sedda
luggu, kud< Üskord mino wana kaddunud issa teie
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õnsat kuningliku issa raskest algusest peaStiö? Ei
wist teie sedda enam ei mällcsta, muido ei wõiks
teie üttelda, et mina ja mino issa ial hääd ei õlle
teinud. Mino wana kaddund iffa oskas mõnda
arstimise ,a tuseldamise asja. Teie ollite, aus kuningas, alles puksata poisike, kes nisutades jalga ülleS
ei oskanud tõsta, kui teie õnnis issa pakkafel talwel
jahhi peal käies »nimetas ja jookswa tõbbeSse langes
et pallakatega sulbis tedda ühhe kulle pealt teisele
känati. Kül anti Iuda sitta ja Tärpentini õlli sisse
ja wõiti liikmeid tökkatiga ja Turgipipra winaga<.
Üks õppctas Prantsuse õlli, teine inimese raswa>.
agga ükski ei aitanud, künni roimaks mino wana
issa koeo jõudis, kes parrajalt killa koormatega WasiNarmast taggasi ollt tulnud. Tema astus aige
kuninga sängi ette, wõttiö kolm karwa aige pahhema
kaenla alt, suitsetas nende karwatega wina klasi ja
näggi sealt kohhe, mis rohtu aigele tarwis läks.
«Kui terweks tahhate sada, kuninga issand l siis
peate aega wiitmata ühhe hundi wärske maksa ärra
söma ja hundi kassuka ümber panema!» ütles arst.
„Teie kuninglik issa oigas sängist: »Hundi
pappa! teie kulete arsti nõuu, egga teie wistist
wasto ei akka tõrkuma?« Hunt ütles: ., Miilo
maks on wiggane, ei sest sa kellegile rohtu.« "Tühhi
lörri!" üdis mino issa. „Andke maks meie ttüe;
kül siis näme, kas kõlbab wõi ei kõlba?" Hunt
sadtti kokka kätte ja leiti, et maks terwe olli. Aige
kuningas sõi hundi maksa ja sai ftddamaid terweks.

Suurt täno ja palka anti nuno issale \a tõsteti tedda
kuninglikuks tohtri - issandaks. Sest päwast sadik
eNas mino issa kuninga keeas, kuld ahhelad kaelas,
punane tressitega kübbar pääs ja õdde nuppuga
pilliroost kep käes. Tema nuuökas kuld-sarwest tubbakat ja ellas wägga sure auo sees.
«Parrako ! peaks mino issa teiftsi ilmast näggema,
mis luggu nüüd tema waese poeaga, ja kudda endised hääd teud õpis unnuötnsse jänud! Ahnemad
IVlmid uuendatakse teiste ülle, kasso petakse suremaks
tui õigust \a tarkust. Sullased tõstetakse issandiks,
agga enamist kehwadcle nuhtluseks. Kus nisuggune
allam wolli saab, seal tungib ta pimedal kombel
teiste ellajate peale, ja unnustab külla nime ja rowi
suitsu, kust ta isse olli tulnud. Saab pealegi nattõke Saksa keelt tema suhhu, noh! siis ei aita muud
kui aus issand eest ja taggant. Kübbara lottike
olgo emalt sul maas ja muna-kinnas käes, kui ausa
,ssanda juttule tahh«d minna." — Siin lõppetas
tawwal Reinowadder juttu.
»Reinowadder, wennike!" ütles kuningas loufoev: .,ma ollen teie juttu tähhele pannud. Ellas
teie issa tõeste ni sure auo sees kuninglikus koeas
ja teggi ni paljo häät, siis wõib sest paljo aega
vlla: mul ei olle sedda mällus, egga olle ma ka ial
rahwa suust sõna sellest kuulnud. Agga teie mässamist ja riidlemist tungis allati iggalt poolt mino
kõrwa. Iggas üllekohto töös olli teie nimi essiVlene. Arwate et muud ellajad asjata teie peale
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kaebawad? Kus olleksin ma teist ial hääd kuulnud
ehk näinud! »
"Ui, ui! kuninga issand!" üdis Reinowadder:
., mclepahhandus te5d teie õiguse silma tu»edaks !
Jubba ollen issegi mõnda hääd teile teinud. Ka3
mällestate, kuida meie ükskord Kriimsilmaga seakessiko püüdsime? Notsokese wiimne laulo ^pil olli
parrajalt lõppenud, kui teie senna jõudsite, ütteldes t
" emand tulleb u.ul tagga järrel, armsad mehhed^
andke meile süa.« Hunt pörnitas silmi, agga mina
ütlesin lahke sõnaga: mis meie püame, aus issand!
on üksnes teie pärralt. Teie käskisite, et hunt
kessikut piddi jaagama; tema jaggas kui mõistmata
loom, andis ühhe wcrandiko teile, teise kuningasale,
wõttis pole sea endale jaggamise waewaks ja andiö
mulle kõrwad, sabba, nina ja pole kopsu. Kriim*
silm õggis ja purretas oma ossa, ei piddanud luggu»
et teie koht tühjaks jäi. Seal lopsasite wäggewa
käega tenia kõrwa tahha, et ta kukkerpalli mahha,
langes ja ulgudes punuma pistis. Teie lubbaga
läksime teistkorda jahhile, püüdsime ühhe priske
wasfika ja teie käskisite mind wassikat jaggada.
Mina ütlesin allandlikult: õiguse polest saab pool
wassikat teile, teine pool kuningasale, südda, kop5
ja maks jäwad teie lastele, hunt wõttab pä, ja
jallad jäwad mulle narrida. Teie küssisite, kes mind
ni targast õppetanud jaggama. Mina kostsin hundi
peäle näidates: Seal istub mino werrift päga koolmeister.' terraftlt tenia kessiko jaggamist tähhele pan-

—

118

—

neo õppisin kohhe kuninglike jaggamise õigust; olgo
wassikas wai sigga, se on üks kõik. — Nõnda,
püüdsin iggas kohhas teie kasso, ehk ma kül sellega
ei tahha kidelda. )lgga Kriimsilm ja Messikäp ellawad sure auo sees, mind ei panda tähhele. Kellel
mino peale kaebamisi, need «stugo tunnismeestega
seltsis kohto ette; mina pakko ei lähhe.«
Kuningas ütles: »Olgo, kuidas tahhes, õigus
peab siiski õiguseks jäma, üllekohhut ci olle ma ialgi
teinud. Tõssi on. Argpüksi tapmine lüktatakse sulle
süüks; wagga mehhikeft surm kurwastab mul süd?
dant, tema olli mulle armas. Tema pärrast mõistfrn oina Kohhekella surma kohto alla, ja sina mees
pead sure kohto ees ennast jänes Argpüksi surma
pärrast wabbandama. Koik, kellel muido Reinowadderi peale kaebamisi, astugo kohto ette, et asjad
korraga sawad selletatud. Mina omalt kohhalt annan
temale andeks, tema on mino wasto mõnda truust
näitnud."
Reinowadder ütles: ..Armoline issand! tänan
kõigest süddamest teie armo eest; teie kulete iggaühhe
allama juttu ja mõistate seddamöda õigust. Ma
tohhi« kül kindla tõutusega tunnistada, kuida —
otsego olleks mo südda õnnetust ette teadnud — meie
nukral melel üksteisest lahkusime! Argpüks ja Kohhekel! mino armsamad sõbrad, se piddi meie wiimne
näggemine ollema. KeS sedda wõiks uskuda!«
Wägga kawwala sõnaga olli Reinowadderi jut
kokkopandud; iggamees jäi kelmi wallet uskuma.
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Kuningas kahhetses ärrakaddund kallid asju, ja
ütles rebbasele otsego troostiks : ., Ärge kurwabtage
ni ülleliga.' minge ennemine kaddund asju tagganõudma, ja kui kuskil «ino abbi tarwitate, peate
iggal aeal keetmata minult abbi sama."
Reinowadder tänas elde lubbadust eest, tõutaS
ööd ja pawad wässimata otsida, künni kaddund
warranduse jälgile saaks. Kuningas andis temale
lubba teele minna.
Seal ei jõudnud Kriimsilm tullist wihha enam
kustutada, waid kissendas ambaid kirristades: «Auo,
wäärt kuninga issand! ehk akkate jälle warga juttu
uskuma, kes teid saddakorda petnud l Kes fedda awwaliko pimedust imeks ei peaks panemal Eks teie
tema wallet ja pettust suggugi ei märka? Tot tema
suust weel ci õlle tulnud; ei mina tedda kelmi täna
siit ärra ei lasse! Tema kombed peawad teile aw,
walikkuks sama; ma tunnen tedda põhjani; tema
mino käest kuhhugi enam ei pease, ehk peaksin selleparrast wõitlema. Meie käest nõutakse tunmsmehhi?
mis tunnismehhed tema wasto ullatawad? Tunnistago nemad ommikust õhtuni, mis sest kassu? tema
libbe keel teeb tunnismehhed walleliluks. Kes ussaldab pikkemalt tema wasto räkida? Kül säte oma
sugguwõssaga, kiil sawad kõik rigiallamad tema läbbi
kahjo leidma. Aga« täna peab kohhus otsust andma,
muido mitta tedda oma küsist ei lasse. Mina ehk
tema üks meist peab lõppema! Mõllemil ei õlle
meil Manlmas rumi!«
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Kriimsilm kaebas kuninga kohto ees: »
wadder on mulle ja mino naisele enam kurja teis
nud, kui ühhel päwal jõuaksin räkida. Ükskord
melitas ta, rohket kalla saaki tubbades, mino wana
mori w?e lompi, käskis päikese weremise aeal sabba
wett,' rippntada ja ni kaua odata kui kallo küllalte
sabbasse finni okkaks. Pakkane külm fvaj wee
peale j . ' , ' , mi*c \\k-\ic vtaifcMcfabbatu \i\ -faS firnii,
jyudnud kistuda. Reinowadder

külmas kohmetanud, et liikmeid ei jsudnud ligutada.
Reinowadder andis jälgile tullist nouo, kui mmd
emalt näggi. Sure waewaga peasisin wimaks naisvkese, agga parrako! kolmas ossa sabba katkes etsast
mahha. Wallosast ulgudes jäi ta NikkaMe, kunni
tallomehhed liggimailt küllast wemmaldega ftuna
jõudsid ja meie kerre peale kippusid. Iggalt poolt
lõllas kissa. ., Sassige kinniI wirrotagel andke malka!«
Nilbe jää pärrast ei olnud wõimalik rattust pöggeueda; rahwas tungides meil kannul. Sure ärda
ja innuga peasime wimaks nende käest paffc, agga
kassukad tolmasid meil seljas. Põlleks ö pii"n meid
rahwa silma eest warjanud siis olleksime seal sumas
surma leidnud. Tük aega kuulsime wee! naiste kissa:
v Wenitage lambawargid! andke somust, nottige surnukb!" Meie põggenesime pakso pillirogusse, rahwas
ei ussaldanud pimedas kaugemale meid »agga kihhulada, läks wimaks kärratsedes koeo pole, kas liggi
kestööni Lörri 5 kõrtsis huntide luggu rägiti. Sedda
willetsust olli Reinowadderi kurjus meie peäic weretanud."
Kuningas lõukoer küssis: „Reinowadder! kuis
wõid ennast selle wasto wabbandada?"
Reinowadder kostis: «Olleks luggu Kriimsilma
;uttu möda sündinud, siis olleksin ma kimbus; agga
õnnelt juhtus assi õpis teistwisi. Teate isse ja teadi
wad teised, kudda Kriimsilma emand nore! põlwel
wanamehhe seljatagga minoga salla libbitscs. Seal
pällus ta mind ükskord kalla püüdmist temale õppe-
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taba. Mina täitsin tema pallumist, andsin täieliku
õppetust, milkombel ma isse mittokõrd kalla ollen
hüüdnud. Agga kergemelik eidekene lassi mino öppetust ühhest kõrwast sisse, teisest wälja. Külmetas
sabba temal jäässe, siis olli ta ülleliig kaua istuma
jänud; olleks ta tund aega warremine sabba wälja
Mnbanud, kalla olleks küllalti sanud. Ullcliig ahnus
iggas kohhas kahjolik, sest suur tük M su lõhki!
Sedda wana sõna õppetust leidis Kriimsilma emand
jää-näppistist. Appi-üüdmift kissa peale tõttasin
silmapilgul temale appi, agga mmo nõdder jõud ei
mõunud tema ränga kerre wasto. Kui parrajalt
Wennitasin ja kangutasin, tulli issand Kriimsilm wandudes kaldale, ta olli Äigitsa kõrtsis silmad täis lakkunud. Mina mõtlesin joobnud mehhe kärra kuuldes: parremine lähhen eest kõrwale, kui et ullopäga
ämmast akkan kiskuma. Nõnda läksin ma oma teed.
Küssige luggu emanda käest l Joobnud pä läks wandudes naisele appi; wõib olla, et sure wihhaga
sabba otsast isse tükkikese mahha kiskus. Tallo rahwa
wemmaldega peale kippumine juhtus emandale õnneks,
sest irm teggi külmas kohmetannd werre sullaks ja
painotas liikmed wlrguks. Mis ma pikkemalt sest
ragin? Emand seisab isse seal; nõudke tema käest
otsust. Emand tulleks issegi kaebama, kui luggu
tõssi olleks; agga se on Kriimsilma pörane wana
kombe, et ta mind ja vina emandat rahwa ees püab
teotada."
Seal ütles Kriimsilma emand: „Iggamees teab.
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et teie to ja teggo enam karja poisikese kui mehhe
to sarnane on: walle, pettus, kurjus, silma kirjaliue ollemine ja rumal poisikese wallatuö! — Teie
ollete wallelikkude suur, issa! kes teid ussub, leiab
kahju. Sedda näggin mõne aea eest kaewo jures;
ehk walletate weel kena tükkikest? — Kaks ämbrid
rippusid ühhelatega kaewo ratta kulles; teie ollite,
kes teab mispärrast ? ühte ämbrisse istunud ja kaewo
läinud, kust enam wälja isse ei wõinud peasta. Koggemata kaewule tulles, kuulsin teie üüdmist, küssisin:
kes teid kaewu sundis minema? Teie kosisite: „ Õnneks juhtusite seie, armas naabri eit! teile annan
lahkest süddamest maggusat röga. Astuge ämbrisse
ja tulge mino jure kohtu täitma: siin on kallu ja
wähka küllalte. Petliko juttu uskudes, istusin äm,
brisse. Ämber waus minoga kaewu ja Reinowadder
tõusis teise ämbriga üllesse. Imeks panneks küssisin:
kuddas se sündis? Teie wastasite : «Üks üllesse, teine
alla! se on Ma-ilma wiis. Mõningad sawad allandatud, teised nende läbbi üllendatud, kuida isse praego
näate." Sedda ütteldes üppasite ämbrist ja läksite
oma teed. Murres istusin õhtuni kaewus ja piddin
enne peasmist libbedat malka kannatama. Õhtul
tulli rahwas kaewule wet wõtma ja leidis mind
seal wangis; mehhed räkisid issekeskis: »wana lambawaenlane istub kaewus: toge malgad ja wemmlad
seie, siis winname üllesse ja anname lõhna, et meie
leili kätte jääb ! •« Mörtsoka kombel wõeti mind kaewo
peäl wasta ja wirrotati mino kassokat iggalt poolt;

= m —
ma ei mõista weel täna pääw sedda onne, kuddas
elloga nende saunast peasin."
., Se olli tõeste suur õn,« ütles Reinowadder:
et teie milio assemel need wopsud saite, teil on tuggewamad pihha soned ja laiemad kannikad kui miiiul;
mina ei õlleks jõudnud ni paljo kannatada. Teie
uääte iffc, meie ei wõinud mõllemad kaewust peasta,
üks piddi wangi jama; teie ollcte tuggewam kui
mina, õiguse parrast jäi raskem koorma ossa teie
peale. Sest õppige tullewa aeale tarkust: ärge
uskuge ni kergelt igga tühja juttu, sest Maailm on
täis pettust."
„ J a h , se sõna on tossi!" ütles hunt. »Mis
tunnismehhi meil siin pikkemalt tarwis? Ükski ellajas Ma peal ei ollc mulle ni paljo tülli ja kahju
teinud, kui Reinowadder rebbane. Tahhan teile siin
weel ühhe tükki räkida. Meie ollime ükskord Pohlamaal, tagga Wõrro linna. Muna mäe liggidal, kus
üks függaw kobas olli. Tema pällus mind pet,
tisel kombel kopasse puggeda, mina läksin ja leidsin
eüusa põrguliste pessa koopa põhjas, kust sure waewaga pcasin."
Reinowadder kostis: Mis põrase lörri se on,
kellest kegi arro ei saa. S e assi juhtus nõnda.
Meie ollime teed käies Pohla maal, leidsime koggemata ühhe koopa. Kriimsilm olli nälgas otsego pool
aiglane ja meie ei teadnud woeral kohhal keddagi
tuttawad cgga sõbra. Mina ütlesin : ehk wõib kopas
keddagi ellokat olla, kust toitu leiame; tema pällus
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mind watama minna ja jäi isse koopa suhhu otama.
Mina pnggesin sisse. Pikka pimedat teet eddasi Uieš,
läksid ihhukarwad mul irmo pärrast püsti, siiski
tungisin eddasi. Mitte tuhhat õbbe rubla eest ei
tahhaks ma teistkorda nisuggust ehmatust tundma sada,
mis seal mitlle juhtus. Koopa põhjas leidsin sure
pessa täie kolletaid kassiwärki ellajaid; wana ema
nais ellus kurrat isse ollema l Safad suud ollid kolletaid ambaid täis, pikkad terrawad küned käppade
ja jalgade kulles, pikkad sabbad, kehhad süssi mustad
kui muttid. Ema ja wanemad poead ollid liggi
hundi surused, noremad nattuke pissemad, kõik wägga
ko-ledad. Mina mõtlesin: kuiö woilsm siit peasta?
Kange aiö tahtis mu! nina otsast wõtta: §ŠHfc olli
paljo, mina üksi; fawflfottö i
.' mind poac"o>
Ehk nad kill Wveriti -f."
\t wahtisid.

mõningad ämmast irwitasid, siiski astusin wisaka sammuga, lahkest terretades tuppa, ütlesin kumardades
wanamorile : »Tädditüttar, armas emandikene ! südda
mõlgub mul rõemus teid nähhes! Waat, mis kenad
lapsokesed, illusamad kui kuningal, kõigil ema jume
näggu ja illusad kombed. Nisuggused wõssukesed
kaswawad mcie sugguwõssale uhkuseks; ärge pange
pahhaks, armas tädditüttar, et ennemine teile wBersi
ei wõinud tulla; südda olli mul ammogi siin agga
nõdder kehha jõudis wast täna sedda õnne maitsema."
Nõnda kiitsin tük aega lapsi ja wana-mori, et su
mul wahhutas. Kui nipaljo kiitust mrno suust
kuulsid, läksid nemad lahkemaks, mind nimetati
mittokõrda onnoks ja sõbraks. Wõeras rooga todi
rohkeste lauale ja anti mulle priskeste süa ja jua;
maggusamat sutäied tõsteti mino ette. Kui pärrast
sööma minema akkasin, anti mulle rohkest te,röga
kasa. Jumalaga jättes palluti mind, teine kord taggasi tulla. Mina tõttasin, õnne tänades, et terwe
liikmedega ärra peasin.
Kriimsilm olli koopa suus köhhuli maas ja kaebas kibbedast nälga; mina andsin temale, mis emand
mulle tereaks kasa olli annud. Tema öggiö walsa
täis ja tännas mind hüwwa roa eest. Siis akkaS
ta mino käest nõudma, mis nkkas rahwas koopas
piddi ellama. Mina räkisin tõt möda luggu, kudda
pessa meto, ellajad kolledad, agga maggusat röga
rohkeste. Tahhate isse watama minna, lissasin jure
siis olge kawwal ja ärge räkige nõnda, kui mõtlete;
kiites olge rohke suga, mis laidowäärt, jägo raki-

mata. Ni olli mino õppetus, armoline kuningas!
agga hunt ei piddand sest luggu, waid teggi torm<
lase page kõik teisite. Tormlase oskamata rahwale
jääb tarkus katte alla. Kes nende rumalust melitab
ja neile suud möda laulab se on nende söbber.
„Hunt astus kopasse. Kolledat wana?mori laStega nähhes, üüdis t a : .,Toho! mis innetomad
lomad need o n ! Kas kõik pörgowärki weidrad lomad
teie wärdjad on? Siddnge kiwwi kot iggaühhele
kaela ja upputage neid merde, et nisuggune inneto
ellaja suggu ma pealt lõppeb. Olleksid nad mino,
ma kägistaksin neid oma kaega! Kui neid kujjo kombel ridwa õtsa üllesse seatakse, siis wõiks ehk nendega kurratit püda. Rabba-kurrat olleks neile wägga
ossaw nimi. Merrckassi emand ütles wihhaga:
., Kust se laisu seie tulnud? Kes pällus teid
meid laimama? mis teil mino lastega teggemist?
olgo nad illusad ehk innetumad, pistke oma nina
nende — l Ürikese aea eest olli tark mees Reinowadder siin, kiitis mitto lapsi ja nimetas neid suggulaseks. Tenia on enam Maailmas kuulnud ja
näinud, kui teie suggune."
Agga Kriimsilm, kes wisaka rahwa kombeid ei
tea egga tunne akkas kohhe süa nujjama ja käskis
röga lauale tua? Kui käsko ei täidetud, tormas ta
waekaupa isse wõtma. Seal tükkas naine kui wibbonool tema kallale, suremad poead emaga seltsis.
Nemad krimustasid Kriimsilma kassuka werriseks ja
teggid mõnda süggawa amba augu tema nähha sisse.
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enne kui waewaga nende käest peasis. Kui ta sassitut kassukaga ja kolledast werristatud päga kopast
wälja tulli, küssisin mina: »Mis teil wigga? cgga
teie ommetegi tõt akkand räkima?" Tema wastas:
.'Kuddas luggu leidsin, nõnda räkisin. Wana sorts
wõi nsiamoor tulli wäärdja- karjaga mino kallale.
Oot, oot. põrguline! kui ükskord laggedal sinoga
kokko juhtun, kiil ma so nahha siis soen." Mina
sõitlesin : kuis wõiside nõnda mino öppetust põlgada ?
Eks ma käskinud teid liiteida: .^Terre, kallis tädditüttar! kuddas lassi käib? mis teie armsad wisakad
lapsokcsed tewad, kas on jubba leetrid pöddenud?"
)lgga Kriimsilm ütles mulle taie fuuga: „Pergel
sago neid wõtma! kas nisuggusi raipeid peaksin
suggulaseks akkama mmetama?" — Nüüd, auoline
kuninga issand, mõistke meile õigust! Salgago hunt,
kui asja luggu teisite olli?"
Kriimsilnl kostis: .-Sõnadega ei jõua meie ial
tülli lõppetada; miks ilmaaego pikkemalt jäggelcme.
Reinowadder! teie ollete kawwaluft peale uhke,
hä kül! meie tahhame rammo katsuda ja ello ja
surma peale wõitlemist ette wõtta: kumb kummast
seal rsõimo saab? — Paljo oskab teie libbe keel
luiskada, kül saame nähha, kas teggo sõna möda
kokko jookseb? Teie teotate mind ja mino auo; wallctate kuningale kui olleksin mina tema ello peale
kippunud, luiskate pikka lörri, kallist kaddund warrast ja kidate isseennast äbbematal kombel. Teie
julgete mino naesele sõimu tehha, ja arwate, et ma
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sedda kõik rahholikkult pean kannatama? Nende
wõlgade pärrast kaeban awwallkkult teie peale, ja
tunnistan sure kohto ees: teie ollete mõrtsokas, röwel, pettis, üllekohtune ja Warras I Selle peäle tah?
hame teine teisega wõidelda! Kuningas ja suurte
issandate koggodus on meie kaupa kuulnud ja sawad
meile käemehhiks ja kohtomöifijlks ollema."
Reinowadder mõtles: S e assi käib misso ello
ja warra peäle! hunt suur ja kange, mina weike ja
nõdder; kui ma nüüd wõitu ei saaks, siis olleks
kawloalus ja endine pa'ajjo waewamine üsna asjata
olnud. Tcma mahha nüllitud essimese käppade küned
ei olle weel taielikkult kaswanud, sellest tõuseb minule
kassu. Siis ülles ta hundi issandale: „Teie isse
ollete üks kurjateggija, mõrtsukas, rõwcl ja Warras!
mis ial mulle süüks arwate, langeb teie enda kaela
peale taggasi. Mina wõitlemise wasto ei lähhe tbx*
kuma; — jubba ammust aeast imustasin teiega rammo katsuma.«
Kuningas ütles: «Toge mulle käemehhed, kes
selle eest saisawad, et teie omme ommiko mollemad
wõitlemise paikas walmis ollete.«
Issane kass Hints ja Messikäp karro astusid
Kriimsilmale, Irmabbe määr ja perdiko wanem poeg
Monike Reinowaddcrile käemehheks.
Perdikna Suudmöda ütles: ., Reinowadder! olge
pikkameleline ja kawwal, kui wõitlema akkate. Ma
tahhan ommiko warra wõidu sõnu teile lausuda, mis
ühhe kuulsa Allotagguse targa suust õppisin, ja süit-
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setan teie kehha kaetis rohtudega, siis saate waenlase
ülle wõitu.»Tänan lubbamiSse eest,« kostis Reinowadder:
„agga ha õn ja kehha kergus sawad mulle kõige
suremad abbi mehhed ollema."
Reiuowadderi sobrad jäiwad öseks tcmale seltsiks
ja püüdsid maggusa juttuga tema murre koormat
kergitada. Suudmöda emand niitis lamba - piirdega
Reinowadderi pikkad karwad mahha ja wõidis ülleültsa kehha ülge ja sea raswaga, andis pealegi
weel kawwalal nõuu, käskis ösel rohkest jua ja wet
rakkus kinni piddada, misga ommiko enne wõitlewist sabba piddi uisutama ja liwa sees pühherdama.
„Salwitut sabbaga katsuge tema silmi lüa, siis lähheb ta pool pimedaks ja wõit on teie käes. Essiotsalt näidake, kui olleksite naddoke arglik, kui ta liggemale tulleb siis andke ta silmile lõhna. Nüüd
armas lelle poeg, eitke nattoke puhkama, kül ärratame teid aegsaste üllesse." Siis astus ta Reinowadder» liggi, tõstis kävpad ta pähhe ja pobbiseö
lausolsõnu: „Urri, kurri - »nürri! wortsi- lörtsi -portsi,
äkka-lakka, nikka-nakka, kakker-lakka, Iuda-kakka,
Pergel - paska, sum - sum, mum!" J a nüüd sowi»»
teile õnne ja rahhulist und l " Siis wiidi Reino»vadder maggama.
Kui Pissut olnluiko walget nähti koitma, läksid
Innabbe ja udras Reinowadderit ärrata»na, ütteldes :
„Tõuske üllesse ja walmistage ennast wõitlemisse
wasto." Wõtke nattuke ommiko-si»rust kehhale kin-
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nitusseks. Enne koitu püüdsin jõest teile parti."
Reinowadder sõi ja jõi priskeste, ja läks siis sõbra,dega seltsis wõitlemisse paika õnne katsuma.
RV.
Kui kuningas Reinowadderit lühhikeseks nidetud
karwatega ja libbedaks märitut kehhaga näggi, akkas
ta sure ealega naerma. „Rebbane, kawwal loom,
kes sulle sedda c^petanud? üüdis kuningas. „ S i n d
nimetakse õigusse pärrast kelmide pealikkuks. S u l
on enam kelmistükkisi, kui koera seljas kirpu!"
Reinowadder kumardas allandlikult kuninga,
weel süggawamaa kumngasa ees, lipputas sabba
ja astus siis julgeste wõitlemise paika, mis kolmsadda sammo pitkuti ja nisama paljo laiuti suur olli.
Hunt olli oma sugguwõffaga jubba enne senna jõudnud, kes Reinowadderile wandudes kolledat õtsa
sowisid. Lõupard, kedda wõitlejate öiguse-mõistjaks
olli seatud, laskis mollemad wõitlejad selle peale
wanduda, et nemad teine teisega õigusse pärrast
tahtsid wõidelda. Kriimsilm wandus ähwartawa
näoga: „Reinowadder on üks pettis, wallelik, mõrtsukas, röwel, Warras, abbiello rikkuja ja mitme mu
kurjuse wõlgnik, kedda mittokõrda wäe kaupa tööl
kinni tabbati, siiski kawwalusega ennast lahti peästis;
sellepärrast peab ta nüüd ello ja surma peale minoga
wõitlema."
Reinowadder wandus -selle wasto : „ M i s hundi
issand mino pealekaebuseks wannub, on selge walle;
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tema on wallet Mino peale wandunud, sedda tahhan,
enne kui täna päike loja lähheb, awwalikkuks tehha."
Löupard käskis, et rahwas wõitlemise paigast
nattoke emale piddid minema ja wõitlejad üksi senna
jätma. Senni kui ellajad ärra läksid wõitlcmise
paigast, sossis perdikna häät nõuu Neinowadderile
kõrwa. Rebbane ütles: „Ärge kartke, kül ma kawwaluftga tollwannist wõitu saan." Rahwas seisis
ümberringi ja wahtis üksi silmi, mis nüüd piddi

sündima.

Kriimsilm tormas kui wihhane metsaline laialise
suuga waenlase kallale. Reinowadder, temast kergem,
pistis eest jooksu, nisutas ruttust oma lodut kibbeda weega sabba, keritas sabba paar korda liiwa
sees ümber ja jäi siis ootes seisma. Iubba mõtles
Kriimsilm: nüüd on ta mo käes! Seal laksatas
kelm sabba pühkides hundile wasto silmi, nõnda et
pufyha Iürri kutsikal näggemine ja kuulmine korraga
lõppes. Rebbane ei teinud täna essimest korda sedda
tükki; jubba ollid Kriimsilma kaks poega se läbbi
silmawalguse kautanud ja mõned muud ellajad kib*
bedat wallo janud. Reinowadder kargas parrast
^alwimist wasto tuult ja siblis hundile tolmo ja liwa
'wasto silmi. Kui hunt alles wallusaid silmi õerus,
lissas rebbane kussi-liwase sabbaga ueste salwi peale,
mis hundikeft pimedaks teggi ja wallo parrast mV
guma pani. Nüüd kargas Reinowadder ta kallale,
krimustas küüntega, narris ammastega ja paitas
wahhel sabbaga silmi. Hunt — osego melest pörane
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— ei teaduud, mis ta ^eggi. Reinowadder äötitaö
pealegi: ..Issand Kriimsilm! lambakarjad eddespiddi
teile paljo murret ei tee! Miüo kaest teie täna ei
pease. Kui aine Ulii pallute, siis ehk kingin teile
ello; silmawolgust ci
l pikkeu
Sedda ütteldes sassis ta hundi körrist kinni ja
püüdis waenlast mahya kisk:,da. Tuggew Kriima
silm raples ennast wõideldes lahti; Reinowadder
kargas küüntega tema silmist kinni, kiskus ühhe silmamuna hundikese pääst, et lausa weni palgeid möda
jooksis.« Mino nõuu lähheb hästi forda!" üüdls
Reinowadder. Werrine hunt kargas wihha ja walloga
maast, unnustasawadekibbeduse,akkaskõlgestwäestRei?
nowadderi kullest kinni ja paiskas tedda sellile mahha.
Kimpus olli nüüd kawwal mees. Kriimsilm
sassis ta parremast essimesest käppast ammastega kinni
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ja urrises kolleda ealega. "Warras ja nwrlsokaS!
sino wiimne tund on praego käes! Ei aita pikkemalt
walle egga kawwalus; ma wottan so tossu seest
wälja! Allanda ennast silmapilgul mino wõimuöse
alla, kahhetse pattud ja siis — jumalaga Ma-ilm
kõige kanatega. S i i n maksan ühhekorraga kõik wanad
wõllad kassudega sulle kätte. E i aita nüüd karwaniitmine egga kehha wõidmine, ei tolm, liiw egga
kussi, misga mo silmi pühkisid ja silmawalguse kustutasid; pimedal pääl teen sulle õtsa.«
Reinowadder mõtles: nüüd ollen pussis! kui
tema wolli alla ennast ei eida, tappab ta mind sii*
mapilgul; eidan ma ennast tema alla, siis ollen
iggawest teotatud ja rahwale naeruks. Maggusa
sõnadega hunti melitades, ütles ta: ., Armas ono
issand! rõemoga tõutan, ellootsani teile sullaseks
jada, oma suurt warra ja rikkust teile kinkida, kui
mind ellusse jättate. Tahhan teid enam auustada,
kui kuningat, kõik mino sugguwõssa peab teid tenima.
Mis eddespiddi metsas, jões, järwes ehk muial püan,
peab teile ossaks sama. Teie ollete wäggew, mina
kawwal; ellame meie ühhel melel, kes siis meie ülle
wõimust saab? E i olleks ma ellades teie wasto
akkanud, kui wõimalik olleks olnud tülli teistwisi
lõppetada. Wõideldes püüdsin teid warjaba, egga
olnud mino sü, kui koggemata küned ja sabba teie
silma putusid; süddamest kahhetsen sedda kahju! Ma
tunnen mõnda mõnusaid arstirohtusi, misga teie
wigga wõin parrandada. Ehk jääks ka üks silm

— 135 —

pimedaks, mis sest suremat wigga? Õhtul maggama
eiteö ollckö teil agga üks ainoke akna luuk kinni
panna, kus teistel ftllepärrast kahhekordne waew
on. Mino sugguwõssa peab teie ees põlwi nikkm
tama; kuninga ja issandate kuuldes tahhan teie käest
andeks palluda, awwalikkult kõik oma süüd ja kurjused üllestunniötada. Wände sõnaga tõutan, et
teil mino poolt ial enam kahjo ei õlle karta. Tahhate teie mind siiski surmata, siis tehke, kudda arwate; agga üht Pissokest asja pallun mele tulletada:
mina surren, agga ei surre mino sugguwõssa. Ükskord saab mino lastest ja laste lastest kättetassuja
wälja tullema, kes werrise tö palka teile maksab."
„Kawwal rebbane!" urrises hunt: „sa püad
ennast mino küüsist peasta. Ehk õlleks Ma-ilm üsna
kullast ehhitatud ja pakkuksid sa sedda mulle leppitüse innaks, mina siiski sind lahti ei lasseks. K ü l
ma so walle wandumised tunnen; sa ei annaks mitte
tühja muna koort mulle palgaks, kui ma sind peastaksin. Sino suggulasi ei karda ma mitte küüne
wõrra; tulgo nemad mino peale, kui tahtwad. S a
ütled ennast täna mino wasto armoline olnud? wata
mõrtsokas! werrine silmamuna rippub kui pibowarretops alles palge peal. Kas sa ülleanneto ei õlle
mino kassokat mitmes paigas lõhkunud? S a õlled
mo naese äbbi ja teotuse sisse saatnud; se ollekö
rumal karjapoisi tö, kui ma sulle andeks annaksin
ja sino peale armo eidaksin. Kõik wanad ja ued
pattud pead sa täna elloga tassuma."
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Nõnda torrises hunt, egga pannud sedda tähhele,
et Rcinowaddcr cma teise käppa tassaiNokcöte tema
reite wahhele olli sirnttanud, kus ta kõige örnamast
kohhast kinni wõttis ja kibbedast näppistas ja —
agga lovpetame juttu. Hunt ajjas ulgudes su päxt
räni laiale. Reinowadder tõmbas käppa tema suust
ja sassis mõllema käppadega hundi kubbemest kinni,
weel wallosamast näppistades. Kriimsilma kolle ulgu^
mine ajjas kõikide ellajate karwad püsti. Rebbane
olli röemus, wõit tema käes! Tema piddas hunti
ammaste ja küüntega kinni, kes werrine ja iggine
tema katte alla minestas. Ei olleks täie Maailma
tulda ja warra rebbane selle woitusamise wasto wSt«
nud. Ta wcddas minestanud hunti otsego kelko
oma järrel, et iggamees tema wallo ja ädda näaks.
Kriimsilma sõbrad pallusid ühhest suust kuningat,
kolledat wõitlemist lõppetada; kuningas wõttis nende
palweid kuulda ja andis käsku, et Lõupard ja ilwes
taplejad ühhest ärra piddid lahhutama. Nemad ütlesid:, "Rcinowadderi, wõit on taielikult teie käes!
sellega olge rahhul, kuningas ei lubba pikkemat mässamist. "Reinowadder kostis: "Rsemuga täidan
kuninga sowimist, wõit on mino käes, suremat kasso
ma enam ei pua. Küssige, kas mo sõbrad selle
wõiduga rahhul on?" Koik üüdsid ühhest suust:
-.kuninga issanda tahtmine sündko!"
Karjakaupa tungisid nüüd suggulased, sõbrad ja
naabrid Reinowadderile õnne sowima. Sedda teggid
ka endised wihhamehhed. — Biizl nähti jälle selgest
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Mailma pärris kombel: rikka! ja õnnelikku! paljo
sõbru, kehwal ja õnnetumal ei olle keddagi. Reinowadderile lauldi kituse laulo, puhhuti willet ja sarwe,
wana karro isse loi trummi. Reinowaddcr tänas
sõbru ha sowimise eest ja tõttas nendega seltsis sure
tuhhinaga kuninga ette, kus ta põlwile mahha langes.
Kuningas tõstis tedda üllesse, ütteldes: .,Teie ollete
tänase päwale auu teinud ja wahwa mehhe kombel
tülli lõppetanud, sellepärrast mõistan teid kõigest süüst
priiks, egga tohhi kegi pikkemalt teie peale nuhtlust
möista."
. Armoline kuninga issand ! ütles Reinowadder
allandlikult: "teie nõu on kõige üllem. Seie tulles
olli mul paljo waenlast, nüüd üsna sõbru. Kuhhu
Kriimsilma issanda endised sõbrad jäid? Mul tulleb
siin üks koerte luggu meele. Ühhe rikka mehhe kögi
ukse ette koggus iggapääw suur ulk koeri kokko,
lotes kokka käest üht kontikest ehk solika otsukest sada.
Seal näggid nemad ühhe oma seltsimeestest, kes
kokka kaest lihha tükki olli warrastanud, agga põggenedes olli kok temale kewa wet sabba peale kallaa
nud, siiski ei lastnud ta lihha suust lahti. Teised
koerad räkisid tenia saaki nähhes issekeskis : Mis elde
kot tema wasto, temale anti kena lihhatük, meile ei
sanud kontigi. Kõrwetut sabbaga koer kostis: Teie
ei oska sest asjast middagi, kiidate mind eeft, kust
lihhatük teil silma paistab; agga wadake mind essiteks taggant, ja kiitke mind siis, kui tahhate, onnelikkuks. Kui nemad tccka kuppatud sabba ja kintsust
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näggid, kus karw pealt.mahha läks, seal ei kippunud kegi enam kööki. Üks üllekohtune ahne on põllenud koera sarnane, ni kaua kui ta wäggew on,
otsib iggamees tema sõbrust. Sest et temal lihhatük suus, rägib iggamees temale kiitust, olgo ta pahhem
kui pahha. Juhtub üks. nisuggune mees nuhtlust
sama ehk wolli käest ärra kautama, siis ei olle temast
suremat luggu ja tema karwad langewad üks teise
järrele mahha. Need ollid tema endised sõbrad."
Kuningas ütles: „Lõppetagem pikkemal juttu.
Ma tõstan teid kni enne omaks essimeseks nöuomehbeks suurte issandate seltsis, teie peate mino sallakohtuö istuma. Ronda üllendan teid jälle auu ja
wolli sisse, lotes et teie selle armo wäärt ollete. Kui
teie tarkus truust kõrwas ellab, siis ei sa keddagi
teie ülle tõusma. Teie peate mino nimel riiki wailitsema; seeks annan oma pitseri sõrmukse teie kätte;
mis teie ial mino nimel seate ja tallitate, se olgo
iggawest seatud ja tallitud.«
Nõnda olli Reinowadder korraga rigi wallitsejaks
tõstetud. Tema tänas kuningat allandlikult sure
auwo eest ja tõutas kõik asjad kuningale ja rigile
kassuks toimetada. — Meie tunneme teiha tõutamine
kindlust!
Waene awatut hunt wingerdas tük aega kanges
wallus kaebades maas, naine, lapsed ja mõned liggemad suggulased nuttes tema ümber. Siis tõsteti
tedda raami peale ja kanneti sealt ärra; tema kehha
kulles leieti 26 awa. Tohtrid õmblesid suremad awab
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istus kurtes sängi ees, lapsed ulgusid nuttes sängi otsas.
Reinowadder kärratses röemfast sõbradega, jöi
puddeli õllut ja puntsi, laskis ennast kiita ja akkas
siis teele walmistama. Kuningas käskis suremad
issandad tedda saatma minna. Lahkudes ütles ta
rebbastlekät andes: » M i n o s ö b b e r , tulge ruttust
jälle taggasi!« Reinowadder tänas põlwile sure
armo eest, õnnistas kukiingat ja kuningasat, lubbas
mõne päwa pärrast taggasi tulla, rigiwallitsust toimetama.
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Linnast wälja minnes nähti neUikümmend fuggulased tedda saatmas, kes temaga ühhes sure auo
sisse ollid tõusnud. Kuninga arm otti Reinowadderi
süddame wägga roemsaks ja sabba laiale ajjanud.
Pole te peal jättis ta stbrad jumalaga, üksi koeo
pole tottades.
Iubba ukse läwwel tulli Ermelina wasto ja langes nuttes mchhe kaela; parrast terretamist nõudis
ta, kudda ircke lõksust olli peasnud? Reinowadder
kostis: „Assi läks olpsamalt korda, kui arwasin;
ollen jälle kuninga nõumeeste ulgas essimene mee$,
üllem rigi^wallitseja ja pealegi kuninga pitseri sõrmus
mino käeS; mis ma teen, on tehtud. Kriimsilma
ülle sain wõidrldes wõitu, ei tema mino peale enam
kaebama lähhe. Ta on awatud, pime, kohhi ja teotatud; terwet meest temast ei olle loota. Mis sest luggu?
Ta seisab kõige suggulastega mino wallitsuse ai,
kaebajate suud on iggawest lukkus.«
Naine ja lapsed rõemustasid Reinowadderi auu
ülle, issekeskis räkides : »Nüüd sawad meile laddusad
ellopäwad tullema; iggamees peab meid auustama.
Mõisa tahhame weel kindlamaks lasta ehhitada, et
kui koggemata kuninga koeas armo tuul teisite pörab,
meid ükski kätte ei sa."
Reinowadder ellas peale sedda sure auo sees;
tema waenlastd äbbis ja willetsusses.
Ennelnuistene jut ja tõsst jookswad üllemal juttus
körwistiko; kes sõeluda oskab, leiab siin ja seal mõne
Vppetuse iwwa. Tarkus on kül kallim kui kuld, kaw-
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walus üllem kui warra; siiski jääb õiglane kombe ja
wagga süddame tunnistus inimese lomale kõige
ü l l e m a k s warraks. — Ellajate teggo näitab mõnda
Ma-ilma kombet, mis algmiselt nõnda olnud ja eddespiddi saab ollema. Löppetame siis Reinowadderi
ello-käiki ja teggude näitu!
Kirjolatud T u l i s p ask - mõisas, J ü r r i - I a n i kuul,
pääw pärrast lõunat, kello 8.

Meie jures on weel trükkitud ja sada:
S i o n i L a u l o K a n n e l , essimenne ja teine jaggo;
igga üks jaggo maksab 45 kop.

S a n n u m e t o j a . Ehk: Uut ja Wanna. Aastal
1849 maksab 23 kop., aastal 1850 maksab 30
kop. ja aastal 1851 maksab 30 kop.
Lenore.

Üks kuulu? muistene laulu-jut.
Maksab 8 kopp. höb.
M t a ja merre p i l t i d . Ehk imelikud l u g gud lõune^pool Ahwrikas. Ükö luggemise
ramat nore rahwale.
Maks. 20 kop.

Mta-ilm ja mõnda, mis seal sees leida on.
Tullosaks ja öppetlikuks aewiteks Ma-rahwale.
1. kunni 5. ande, 68 kena pildikujjudega, maksab
75 koppika. Igga ande iffearranis 15 kop.
Könnelemissed
sagge öppimisseks ma - rah
wale, kes saksa-keelt, ja saksarahwale, kes m a , keelt tahHab õppida. — M a - ja saksakele sannade juhhatabaga.
Maks. 80 kop.

NNuterredunae«
nterredungen
zur Uebung für Ehsten welche
die Deutsche Sprache, und
für Deutsche welche die Ehftnische Sprache erlernen wollen. — M i t einem DeutschEhstnischen Wörterbuche.

Mtaria. Ehk se Bernsteine nõid. Maks. 10 kop.
Lihhawete munnad.
Maks. 10 kop.
Ristisõitjad.
Maks. 15. kop.
Õnsa Lutterusse iggapäwane Usso õppetus ja
kinnitus. Saksa kelest ma kele.
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