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alu ikkes orja äga
Seda põlgan mina wäga;
Tõmba tööd kui masin teha
E i saa ellitada keha.
2.
Küll ma tunnen taln tuuri
Mõistan asju järel uuri;
Põldu rammuta' ja wäeta'
Küuda, külwa ja siis äesta:
3.
Sõnnikut sa wea ja laota
See wõib söögi-isu kaota;
Pääle kipub kangest okse
Ainult põgene ja jookse.
4.
Sõnnik haiseb, hais on winge,
Wälja tahab wõtta hinge;
Muud kui hoia suu ja nina,
Et ei kärwaks haisust sina.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Weel siis künna teda sisse,
Wõtku pagan tema ise
Hakka weel siis äestama
Jälle haisu tormutama.
Kesa künna, kätest naha
Wõiwad willid wõtta maha;
Ader läheb wastu kända,
Keeruta sääl oma hända.
Kui sa külwad, siis wõib risu
Rikkuda su silma sisu;
Sügelewad, ajawad pnnni,
Wiimaks jääwad pääs sul kinni.
Ega seegi tee mul lusti,
Kui saab turbe-augus tusti,
Muda sees kui siga songi,
Turbast koldest lahti tougi.
Wäljapildes katkestada
Saad, kas kätkegu su naba;
Siis saad alles õeru kohtu
I g a päew, kui tuleb õhtu.
Niidad päiksepaistel heina,
Siis sa kallist terwist leina,
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11.

12.

13.

14.

15.

Kus sind kange kunnms kurnab
Enneaegu ära surmab.
Lõikad rnkkid, seda pelga,
Et saad wiimaks küüru selga;
Ei siis enam õrnem sugu
Ühtigi sust pea lugu.
Küll sul käed siis laewad rakku,
Kui sul tuleb lina katku;
Kas sa jõuaks kanda häbi,
Mis saad tunda selle läbi?
Siis on tööd weel üleliia,
Kui on linad likku wiia;
Külmas lina-leos mölla,
Linn likkn kinni talla.
Ööst raba rehi maha,
Päewa wõta rnkkid teha;
J a fiis linu wälja wea
Nii et higist aurab pea.
Jälle lina koor'm wii alla,
Ruttu likku ümber kalla,
Mata agudega ligu,
Kas see pole raske tegu?
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kaelani siis mine wette,
Otsi kiwid põhjast kätte,
Kanna leo pääle üles
Katkestades omas süles.
Wahest jääb jalg a'a tüüta to$af
Karwa kukerpalli maha
Üle linaleo wette
Tuleb uppumine kätte.
Pää siis all ja jalad püsti
Seisa wee sees sääl risti;
Oled wiimaks saanud wälja,
Noh, siis kannata suurt külma.
Mis wõib sellest tulla tulu?
Muud kui saad kord kange sulu!
Ühtepuhku nina pühi
Nii, et kibedaks ta nühi.
Kuiwama too linad koju,
Siis ueid roogi nii kui roju;
Sääl neid masindu ja wänta,
Tapa oma kallid konta.
Öösel on see linatega,
Päewa ahjukütte wedu;

22.

23.

24.

25.

26.

Wahest saad ta hagu teha,
Koo wits lööb sääl sull' pähä.
Jälle siis fa linu ropsi
Kas wõi sõrmed otsast topsi,
Mõni hoop laeb käe pääle,
Muud kui röögata siis jälle.
Ei ma taha saada sandiks,
Panna oma sõrme pandiks;
M a wõin õppi Saksa keele,
Siis saan Saksa töö ja meele.
Pole see ka panna imeks,
Kui jääd rehte küttes pimeks;
Kus suits silmi, suhu tikub,
Jällegi su terwist rikub.
Siis sa rukki-rehte raba
Nii et asemelt laeb naba,
Koodiga saad pähe muhu,
Tolm ja prügi lähwad suhu.
Kõhu ots on walust kibe,
Wihu tüügas pole libe;
Pistwad ohakad ja okkad
Tolmust ragenewad mokad.
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Pärast tuuluta siis wilja
Olgu päewa, ööst hilja;
Sääl stis tuul nii kangest puhub^
Kõrwad uugama ka uhub.
Katkesta siis wilja kotti,
Kas see töö ei anna watti?
Kanna wili, kalda salwe
Olgu sügise ehk talwe.
Paterda sääl porist läbi,
See on minu kohta, häbi,
Saapad jääwad pori sisse,
Kõhuli sääl kärwad ise.
Tuleb leiwaft puudus perel,
Jälle katkestamist kerel:
Tõsta wili salweft wälja,
Kui ei taha tunda nälga.
Weskele siis kotid wea,
Koorma alla jääd sääl pea;
Ehk kui terwelt saadgi sinna,
Sääl wõid weske alla minna.
Sääl on just kui põrgu mürin
Weskeratta hamba kärin,
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33.

34.

35.

36.

37.

Sugugi ei lase tukku,
Kõrwad jääwad aina lukku.
Kui sääl tuleb tangu tegu,
Siis weel kõige hirmsam lugu:
Kanna kott ja kolus kalla,
Ruttu jookse jälle alla.
Jalg jääb kuhugil sul kinni,
Saad ka warsti raske pinni
(Nagu teise pere Tõnu
Mullu tundis selle mõnu).
Selle waheajal hobu
On wast jooksnud ära kodu
Mürin't kuuldes lahti kisknud
Seni kui ma kotti tõstnud.
Nii kui hurt siis jookse koju,
Tagasi too hoose roju,
Et saaks kotid koju wiia,
Nälgind perel anda sinia,
Kartohwlit wõttes näe ka waewa,
Küll neid uurista ja kaewa,
Weri kogub küünte alla,
Kuni wiimaks lähwad walla.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

Mis mul toiga saksaks saada,
Oma ihu ellitada;
Parem ilmas ümber reisi
J a weel ligi petta teisi.
Kopka kaupa raha korja,
Nii kui ori ikka orja;
Talu töö küll mind ei toida,
Mis sest talust enam hoida?
Orjata, oh pagan wõtku!
Minu selg ei enam nõtku.
Talu tööd mul pole waja,
See on minu reostaja.
Ma wõin saada peeneks saksaks,
Siis mu elu alles maksaks —
Parem müüti ma koha ära,
Lõpeb talu töö ja kära.
Ei see lugu pole paha
Kui saaks hõlpsal wiisil raha,
Siis ma tõttan reisi teele
Haapsalusse mereweele.
Sääl wõib mereõhust ennast
Kosutada õige kenast;
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44.

45.

46.

47.

48.

Nalja küllalt täidab taskud,
Mis saab peenelt läbi lastud.
Sääl wõib lüüa triüitralli,
Pidada ka uhket palli,
Kus wõib preilidega tantsi
Lõbust labajala waltsi.
Nii wõib weidi lusti lüüa
Kallist saksa rooga süüa;
Wõib ka teha mõnda nalja,
Weini juua nii kui kalja.
Jumalaga talumaja!
Pole sind mul enam waja
Talu tööd ci mina taha,
Ma saan kergemini raha.
Olen külakoolis käinud,
Palju tarkust õp'nud — näinud —
Ma wõin saada knldse põlwe,
Raha panna nii kni salwe.
Nii ta läks, ja algas reisi,
Pettis ligi ka weel teist.
Reisis maal ja reisis merel
Kuni pnudns tuli perel.
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

Kaugelt kuuldaks sõidu kolint
Lõbust aisakella hcliut:
Tillai, tillai tillaiti,
Reis wiib läbi Wiljandi.
Tarwis merewett tal polnud
Ega haige ta ei olnud;
Teised said sääl targa tuju
Tulid tagast säält koju.
Peremees sääl üksi waatis,
Pilgud mere poole saatis.
Nägi, kuda laewad sõitsid,
Suured laened lõhki heitsid.
Üksinda nüüd pidas aru
Mis mul teeb see mere maru —
Nüüd ma lähen laewa kooli,
Marust ma ei taha hooli.
Madruses küll antaks malka,
Kapteniks saan kallist palka;
Ameti ma õpin warsi,
Ei ma enam istn kärsi.
Kuda mõtles, nõnda tegi
Kui ta lacwafõitu nägi;

Aga tarkust oli palju,
Sest läks laew tal wastu kalju.
55.
Haapsalu, jää Jumalaga!
Nüüd ma lähen rikkaks saama.
Laewa sõit laeb Lõulla poole
Ahwrikasse Neegri maale.
56.
Juba Päruu liun mi näha—
See jääb kiirest selja taha.
Kihnu saar sääl tõrva heidab,
Pikka tuletorni näitab.
57.
Poldera ja Mühlengrabid
Neil ka kõrged tuletornid.
Needgi rutust jääwad taha
Riia linn on warsi näha.
Tere! jälle Jumalaga!
Riig, sind jätan üle õla!
Pole aega tulla sinna
Masti otsa kästi minna.
Ahwrikas saan kallist süüa
J a ka magust wiina juua;
Ega Riig, sul seda pole,
Ma sind waatmagi ei tule.
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

Ahwrikas saan süüa, juua
Pruudile ka kodu tuua,
Sest ta jäi ju minu pärast
Kodu nutma wäga ärdast.
Juba ekwaator ligi,
Mööda palet woolab higi,
Siiu on palawam ja käre
Kui on kodns rehetare.
Nõnda jukerdas ja juuris
I l m a asju järel uuris.
Tuli öösel sala koju
Roidunud, kui roisk ja roju.
Nõnda oli meretõbi
Teinud talle suure kõdi.
Poluud eemal tema käinud —
Baltisporti oli näinnd.
Nüüd weel tegi protokolli,
M i s kõik selge wale oli,
Ast kohtus selgeks tehti,
Namliste pääks ta uähti.
Lugeja, kui talu hea
hoolsast seda kinni pea!
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Säält saad warandust ja rikkust
Kui sa põlgad hullu uhkust.
66.
Künna ja ka äesta põldu,
Siis sul pole mitte wõlgu;
Hoolsasti tee tööd mis hea,
Linad aegsast' likku wea.
67.
Lõika turbaid, küta ahju,
Siis jääb saamata sul kahju;
Tuuluta ja peksa rehta,
Siis sa täidad palju kohta.
68.
W i i ka terad weskelle,
Siis ei tule puudust sulle;
Iahwata, ja tee ka tangu,
Siis su elu ei jää kängu.

Hind 5 rop.

