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pervewannemattele.
@ f a se põlle tossi, et karjalapsed tewad
mittokord issekestis wallatust, jookstwad nwda
metsi, ei wata weiste järrel, kissuwad teine
teist karwopiddi: senni tulleb wanna hal liggi, wtib lambatal omma pessasse. Üks ainus
lambanahk maksab paljo rohkem rahha, kui
keik selle ramato luggemisstd kokko, ja kus
weel selle lihha hind, mis mets panneb
nahka? —
Arwa nüüd isfe, kas sa wöttad ommad
rahhakoppikut taskust walja, ehk annad sa
parreminne onuna lambatal hundidele arrawia! —
Agga minnul põlle aega, sinno noupiddamist arraodata: minna pean lastele ka
weel üks sanna rakima. S i i s muud kui
Iummalaga seks korraks, ja sowin sulle
head tarkust pähhä — sel aial, ja kallist
tundmist süddamesse — ellootsani.
i

0?c©Jönnc karjalastele.
Ä u u l g e , lapsed, kui teie lväljas karja
hoiate, siis luggege wahhel siit ramatust;
üks luggego ette, teised pango tähhele. S e
on paljo parrem, kui et teie issekeskis wallatust tete.
Agga luggemise jures waatke ka ikka
järrele, et mitte kurri hunt ei tulle lammaste kallale! —
J a kui ta tulleb, ja tahhab üks ärrawia: siis karjuge keik korraga sure healega,
et mets kollab: „Urjäh, urjäh!" — et se
kurri loom peab jälle omma pimmeda metsa
pole ärrapõggenema.
Senna wõib ta minno pärrast jada,
senni kui wimaks püssilaeng tedda ka mahha
paugutab, ja temma nahka nüllitakse.
Agga teile, lapsocessed, sowin minna
keik head ja onne, tossist rõmo ja kallist
rahho tännapääw ja elloaeg.

1

Palluja laps.
( d \ 9. XII. 1847.)
U k s waene lefknaene ütles ühhel hommikul omma wie pissokeste laste wasto:
„Armad lapsed, ei minna sa teile middagit
süa anda! E i mul olle ennam leiba egga
jahho, ei tangud egga sola maias. M u l
on ikka ni paljo tallitamist teie kallal, et
ma ei sa rahhatenistust otsida. Palluge
nüüd isse Jummalat, et ta wõiks meid immelikkul wisil aidata, minno nou on otsas!
Ta on jo lubbanud häddas aidata, kui
tedda süddamest pallutakse!"
Wannem poeg Ristian, seitse aastat
wanna, wõttis kurwa näoga omma i l b V ramato kappist; ei aitand middagi, piddi
agga sömatta hakkama kolihone pole astuma.
Kui ta tee äres näggi kirriko ukse lahti
ollewad, mõtles: Wahhest suur Jummal
kuled parreminne, kui ma temma omma
kirrikus pallun tedda. Laskis altari laua
ees põlwili mahha, ja lugges sure heälega:
„Armas Issa taewas! Meil lastel ei olle
middagit ennam süa. Emmal ep olle ennam
leiba egga jahho, ei tangud egga sola. Anna
meile ommeti nattokest süa, muido suneme
I*
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puhhas nälga. S u l on jo kül anda, ja
sinna olled ka lubbanud anda, kui sind
pallutakse süddamest. Amen."
Ristian tõusis ülles pallumigstst, laks
ikka eddasi koolmeistre maia pole. Seäl
kolis õppis temma illusti omma luggemisse
tükki katte, ja lõuna laks ta jälle koio.
Kui ta tuppa astus, näggi ta laua peäl
suur leib, teise pütti sees jahho, teise sees
tangud, ja solawak ärcni täis sola. Küssis
emma käest: „Kas üks ingel taewast on
sedda akna läbbi meie maiasse tonud, et
Jummal on mo palwet kuulnud?" —
Emma wastas: Muidogi on Jummal
so palwet kuulnud. Kui sinna olled altari
ees sure heälega waljuste pallunud, siis
mõisa praua on kirriko ukse peält sedda
kuulnud, ja satis meile kohhe sedda kallist
röga. Temma on se ingel olnud, mis taewa
.Issa meile waestele on armust läkkitanud.
Siis lapsed soid römoga, ja pallusid
Jummalat selle hea helde praua eest, et ta
piddi tedda ka römustama ja kinnitama
temma sure murre sees: sest temma olli ka
lesk, ja temma laste issa wässind kehha
maggas surnoaedas, agga temma üllestousnud hing laulis kitusse laulo Paradisi aedas
keige pühha inglidega.
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onnapu.

<H5anso Lisot ollid head lapsed, teggid
' allati wannemattele rõmo. Kord nad aitasid
issa aedas mulda kaewada, ja temma ütles:
„ S i i n nurkas wõiks kül mõnni ounapu seista;
peaks mul agga sedda hinda ollema, minna
ostaksin hea melega noor ounapu mõisa kärneri käest."
Lapsed ei räkind middagi wasto. Kui
aiatö olli walmis, läks issa tuppa, Hans
ütles Lisole: „Kas tead, meie noppime
masikamarjo, mümc prauale, eks me siis
rahha sa?"
Kui nad karjas käisid, ikka teine otsis
marjo, teine watis weiste järrele, et kurri
hunt ei tulle metsast, lambad murdma. —
Kui neil jubba pool rubbla hõbbe olli
kokko tenitud marja mümissega, ostsid kärneri käest ühhe nore ounapu, ja läksid sallaja
sedda aeda istutama õhto kuwalges, et issa
ei piddand enne teadma.
Liso hoidis p u , Hans kaewis auko.
Korraga labbidas lõi saue potti külge, se
läks katki, hulk hõbberahha kukkus kollina
mulla sisse. Kes teab, kelle mehhe kassi
sedda mitme innimeste põlwe eest söaaego
wõis waenlaste eest senna ärrapetta. Lapsed
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jooksid sure karraga tuppa: „ Tulge issa,
emma watama."
Wannemad tullid ruttuste wälja, poisid, tüdrekkud keik liggi. Oh sedda rõmo!
26 wanna rootsi tadret, ja kolm peo täit
penikest puddi rahha. Kül nemmad noppifid.
Teisel hommikul tulli weel paar
wähhenud mullast wälja.
Issa wõttis keik rahha kokko, wiis
mõisa henale nähha, ja temma käest nou
palluma, ja kas ta tohhib sedda ommale
piddada?
Mõisaherra ütles: „ K u i Jummal on
sedda sinno hea. laste armastusse pärrast
sinnule nenda immelikul wisil kinkinud
sinno waesusse sisse, siis pea sedda römöga ennesele." — Läks isse omma wannema pöiaga sedda kohta watama, ja istutafid ouuapu senna samma auko, kust se
rahha olli leitud: ja pu kandis igga aasta *
rohkeste wilja, nenda kennad maggusad ja
punnased õunad.
J a lapsed kaswid weel priskeminne ülles,
tui se ounapu, ja kandsid parremat wilja,
mis üllatab teist ello sisse.

V

7 MM

Kadde lüllalinne.
^Sool wersta maad seält ellas waene
saunamees Jakob. Kui pissokesse Hanso
issa läks kord tedda watama, ütles Jakob
temma wasto: „ G i minna mõista sedda,
miks Jummal on sinnule hulk rahha annud
hõlpsal wisil, ja minnul on allati waene
ello!"
Hanso issa kostis: „Sinno aia nurkas
on ka tahha, lähme watama!" —
Laksid mollemad aeda, käisid eddasi taggasi. Wimaks jäi Hanso issa seisma, pörrotas jallaga wasto maad, ja hüdis: „ S i i n sammas on se koht!" — jättis Jummalaga,
läks ärra.
Näddala pärrast tulli ta jälle senna,
Jakob watis nenda wihha näoga ta peäle,
küssis: „Kas sa tulleb jälle mind narrima?
Minna ollen ööd otsa kaewanud, seäl ei
olle sittagi sees, muud kui üks must muld,
agga rahha koppikut mitte middagi l " —
Hanso issa jättis jälle Jummalaga,
läks kohhe mõisa, õstis kärneri käest ühhe
nore illusa ouuapu, rutto taggasi Jakobi
aeda, istutas sedda senna sisse.
Jakob wahtis sallaja naesega ülle aia,
ei lausnud musta egga walget.

m 8 m
Teise süggise ollid kaksteistkümmend keige
illusamad õunad külgis, mis õige suurt
tougo, nago sakste aedas.
Aasta aastalt kandis pu ikka rohkemiune;
wimaks müüs Jakob igga lada aego hulga
rahha eest õunad. Podi poisid kui kärbsed
temma kotti kallal.
Hanso issa laks kord küllamehhe aiast
möda, terretas ja küssis: „No Jakob, kaS
ma ollen sind narrinud?" —
Jakob ütles: „Anna andeks, wennake,
minna ollin jo rummal. M a tahtsin ilma
waewata head sada. Lähme kõrtsi, wöttame
pool toob wina: minna maksan."
Jakob töi pole tobi wälja kõrtsi ukse ette,
rahwast olli wagga paksult, ütles: „Kus sa
õlled, küllamees, tulle wälja, hea naber,
wöttame nüüd rüpada!" —
Hea naber astus ette, wöttis pool toop
kätte, kallas keik wina passa sisse hobboste
kusse lompi, ütles: „Seäl olgo sinno koht
iggaweste, sa ihho hinge rikkuja surmajook!" — töi puddel öllut wälja, ja sedda
nad jõid kokko.
Üks wanna halli peaga purjotaja kaebas
kurwa näoga: „OH sedda kahjo, kus nüüd
se kallis winakennc läinud! õlleks se parrem
minnule sanud wannad kondid kinnitama,
waesed silmad selletama!" —

m
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Kes targemad ollid, ütlesid: „Oh sa
wanna jölle mees omma narri juttoga. Sinnul peaks hea meel ollema, kui keik kurri jook
saaks korraga passaauko wissatud, sest ta
on jo meie waese rummala tallorahwa keige
hullem ihho hinge rikkuja.
"
Üks uhke woora kihhelkonna sapameeS, —
, küssis pilkades: „Mis sesiison?" —
Hanfo issa ütles: „Minne sinna omma
teed, sul ei olle meiega asja!" — „
Wooras mees wihhastas, kaddus ärra.
Teised naersid, ütlesid: „Parras, parras!
Kas temma on meie peältkulaja? Oh sa sögge
omma kawwala küssimissega!
"

Wanna

Soldat.

Uks wanna lahtilastud soldat, kel pu*
jalg al olli, tahtis omma pärris male taggasi minna, ühhes küllas jäi temma haigeks, ei sanud eddasi käidud, ja piddi suurt
wallo kannatama omma heinakotti peäl maas
olles kõrtsi rehhe al. Ühhe waese korwiteggia tüttar Rina toi temmale iggapääw
kolm koppikut hõbbe, et ta wõis ommale
leiba osta.
Üks pääw küssis soldat lapse käest:
„Kule, lapsoke, kust sa se rahha saad ka;
* *

«
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kui se ei olle õigel wisil so katte tulnud,
siis tahhan parreminne nälga surra, kui et
ma Warrastud asja peaksin wastowõtma!"—
Rina ütles lahke naoga: „3lrgo sul sest
olgo murret; se rahha ei olle mitte kurjal
wisil mo kätte sanud. Minna pean igga
hommiko krusiga koort wima linna allewette;
siis ma noppin tee peäl omma korwi täis
marjo: linnasaksad jubba otawad, kui ma
tullen, maksawad mulle ausaste. Mo wannemad teadwad sedda kül, ja ütlesid: „Wanna
soldati jalg on ärra, Rinal on kaks terwet
jalga, eks ta wõi peäle temmale rahha korzata: se on Jummala kast, et peame häddalissi aitama.""
Wanna soldat pühkis silmaweepissarad
ärra, mis ta halli habbeme peäle ollid kukkirnud,, ja ütles: „Suur Jummal wõiks
sinnule ja so wannematele sedda head
saawõrra tassuda, kust nende meel ei
mõtlegi!" —

Kahhe näddala pärrast sõitis üks suur
rikkas Kindral omma tõllaga kõrtsi ukse ette,
keik rinnad Kunninga autähte täis. Kui
ta selle soldatiga monned sannad olli rakinud, tundis temma ärra, et sesamma mees
olli Türgi soal temma wallitsusse al ausaste
teninud $ ja kui ta olli temma suust sedda
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Rina luggu kuulnud, sõitis ta lapse wannematte maia ukse ette.
Perrerahwas tulli kermeste wälja watama, mis uhke tõld st piddi ollema; Rina
watis ka körwalt selle lahke sure wäesaksa
silmi sisse.
Kindral ütles: „Säh, mo laps, sa õlled
12 päwa igga pääw 3 koppikut höbbe minno
wanna söateenrilc annud: wötta nüüd selle
aSsemel 12 kuldpenningut minno käest kingitusseks."
Rina ei julgund se rahha ommas peos
hoida, tahtis wasto palluda. Kindral jättis Iummalaga, jubba tõld sõitis oue wärrawast wälja: kuldrahha jäi Rina kätte;
wanna soldat sai linna waeste maiasse
widud.
E i Iummal jätta tassumatta, mis Temma
nimmel tehhakse: sest Issand arwab, nago
õlleks se Temma ennesele tehtud, mis meie
keige wähhemale temma wendade seast õlleme teinud.

K u r j a d koerad.
N!oisa preili läks kord möda maanteed
patserima. Kui ta külla liggi olli sanud,
hüppasid kaks suurt koera ülle aia, ja tullid
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haukudes temma peäle, et ta hakkas hirmo
pärrast karjuma.
Karjalaps Leno jooksis liggi, aias kül
Krantsi ärra, agga tigge Murri hammustas
temma käewarre sisse, et werri kohhe wäljas, ja siis st kurri loom hüppas ülle aia,
läks urristdes koio pole.
Preili siddus omma penikesst walge rättikoga Leno kassi kinni, wõttis tedda ennesega mõisa, ja panni rohto hawa peäle.
Pärrast läks temma aeda, ja andis hea
küllalapftle nelli wägga illusad õunad omma
ennese nore ounapu otsast, mis ta olli akna
alla Minnewa aasta istutanud: seäl ei olnud
rohkem külges, kui agga need nelli õuna, —
ja ütles tüdrukule: „Tulle homme jälle omma
kät näitama, ma tahhan sulle ramat kinkida."
Kui ta teisel päwal jälle senna tulli,
küssis preili: „Kas sa olled õunad ärra«
sönud, kas nad ollid ka maggusad?"
Leno palle läks punnaseks, ta ei sanud
wastaba. Preili küssis teistkorda: „Ärra
karda, lapsoke: ütle selgeste ülles, kas nad
ollid maggusad?"
Leno kostis: „Nad wõisid kül head olla,
ma andsin neid haige wanna emmale; ta
ütles: „nad on messi maggusad, se on mo
haige rinnadel kui rohhi. — Kaks ta sii
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ärra, teised kaks on alles ta kä, lubbas
õhto süa."
Mõisa preili sai ni rõõmsaks, et ta 3enole suud andis, läks emma jure lubba
palluma, kas ta wõib Lenot ommale tüdrekuks sada, sest temma omma tüdrek piddi
teisel pühhapäwal mehhele minnema.
Wanna praua ütles: „Minna lubban
hea melega, nisuggune hea laps wõib minno
maiale õnnistust tua."
Parraaego on Leno preili tüdrekuks, ja
preili armastab tedda kui omma silmaterra.
Agga kus kurri koer olli Leno kät ammustanud, seal ei olle ennam tunda, kui agga
kaks pissikest märki läätse surust, kui ühhed
punnased täppikessed.
Kui ta kassi pesseb, ja watad sedda
kohta, kus need märgid on käewarre peäl,
siis ta mõtleb mõnnikord issienneses: „OH
Jummal, kül sinno kombed on immelikkud,
ja sinno nõud on ärraarwamatta: kuida
sinna ürrikesstst kannatusast wõid suurt rõmo
tehha. Kui kurri koer ei olleks mind sel
päwal hammustanud, siis ei olleks minna
mitte selle kalli preili jure sanud, kes mind
iggapääw Jummala sannast õppetab, et
ma targemaks saan, ja mo südda rõmo
tunneb.
"
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H

Hopmanni

0
tüttar.

SÖtoija wallitseja ehk hopmanni tüttar
olli kuulda sanud, et küllas liggidal weike
I u l a on leetres haige. Kui ta olli lõunat
sönud, wallas temma leent puddeli sisse, ja
wns stdda haige lapsele, ja saksa saia ka.
Nenda teggi ta igga pääw, senni kui I u l a
terweks sai.
I u l a mõtles: „ M i s ma pean selle hea
mawselile wima meleheaks, mul waesel ei
õlle middagi temmale. anda. Kui õlleks
marjaaeg, ma wiiks temmale masikad ehk
ka waargad; agga kus neid saab enne Jani
pawa. Oh ma woin temmale kennad metsalilled wia, ma teen neist ühhe kroni, ta
woib stdda peas kanda."
Läks kohhe metsa lilled otsma. Kui
jubba hea hulk olli korwi sisse noppitud,
piddi ta jälle koio pole minnema; agga ta
kulis pimmeda metsa seest, nago kaks meest
rägiwad, ja läks tassakeste liggemalle.
Üks ütles: „Kas tead, Ado, se ei lähhä
mitte korda, et meie akna wälja tõstame:
se teeb karra, ja keik meie nou lähhäb tühja."
Teine wastas: „Tössi kül. No olgo siis
nenda: minna lähhan öhto pöningo treppist
ülles. Kui hopman panneb ukse riwi, ja
keik maggawad, siis ma lassen sind uksest

*

i5 m

sisse; ja katsume ommeti, kui raske st wallalaekas on, kas meie kaks meest ei peaks
sedda mitte sama wälja tõsta."
Äkkiste kuuldi koera aukumist: kurjateggiad pannid jooksma, Jula läks kermeste
mõisa pole keige omma lilledega.
Jula andis lilled mamsell kätte, rakis
wimane assi wallitsejaa ülles; ja st kinkis
temmale üks suur hõbbe kaelarahha, ja
ütles: „Minne nüüd rahhoga koio, hea laps,
ja hoia sedda ommale mällestusscks."

Kui kel olli ühheksa ärralönud, tulli üks
mees tassakesi koia uksest sisse, kuuldi pöningo treppist ülles minnewad. Kel kümme
panni hopman koia ukse riwi, läks omma
maggamisse tuppa. Kögi uksest ollid aidamees, karjamecs, kutsar ja kaks jõudsad
küllamehhed perretuppa koggunud; kahhel
ollid püssid, teistel head tublid nuiad walmis pandud, ja kaks pari ued nahkohjad.
Hopman ütles: „Km ma willistan, siis
olge lätsis!"
Keik piddid wait jäma, ja otasid. Ei
olnud pooltgi tundi aega, jubba pöningo
treppist kuuldakse üks mahha astuwad, ja
koia riwi lahti wõtwad. Toa ukse link
löggiseb ka nattokeste, jubba mehhed ladika
kallal.

o
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Teine ütles tassakeste: „Paggan, miS
raske. Paljo arwad sees ollewad?" —
Ado wastas: „Kes kurrat neid on lug«
genud, kül me metsas loeme."
Hopman willistas. Wiis meest korraga
kambre, karjuwad: „Kas löme mahha?" —
Hopman ütles: „Sidduge agga käed,
kül suur kohhus mõistab hobid kätte!" —
Kurjateggiaa käed said selja tahha sentud. Teisel hommikul kaks kohtomeest liggi,
wisid neid linna kohto.
Minnewa näddal läksid siit möda, raud
ahhelad katte ja jalge külges, soldatid püssiga ees ja tagga, ikka eddasi põhja male:
sest töteggia on omma palga wäärt, ja kuida
to, nenda palk.
Jula sai jõulo õhtul kirjo silik mamsell
käest kingitud, ja kaks sibist perjapaela weel
peäle selle sannaga: „Hea laps, kui sinna
ei olleks läinud mulle lille noppima, siis
ei olleks se kurjateggiatte luggu ka üllestulnud, ja suur pahhandus wõinud sündida.
— Pango Jummal sulle teises ilmas nartsimatta aukroni pähhä, selle lillekroni wasto,
misga sinna minno pead tahtsid ehhitada."
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Lillekorvi.
« S a n n a moisapraua istuS kord sukka
kuddudes treppi peäl, pissokessed preilid ja
noorherrad mängisid omma lastckannidega.
Pääw paistis, linnud laulsid, kewwade
öiede öhk käis nenda maggufaste treppi
kohta.
Tulli üks poisike sandi hilpudes, palluS
nattokest leiba, ütles, et temma on eile lõuna
wimast leiwa pallokest suhho pistnud.
Praua küssis: „Kust sa olled, ja kes
sa olled?" — Pois wastas: ,Mnna ollen
Kuse Mardi poeg. Issa surri mullo ärra,
emma maeti tännodi mahha, ma ollen kui
lind oksa peäl.
Praua ütles: „Kui nenda,, siis on sul
jo hea luggu: lind laulab, ja lodab omma
Loja peäle."
Pois kostis: „Kui praua lubbab, minna
laulan ka." — ja kui praua olli üttelnud:
„No laula peäle!" — siis ta tõstis healt,
nago looke lauldes taewa pole üllesleunab,
ja se armas wiis: „OH wõtkem Jummalat"
olli ni kenna kuulda, nago olleks sedda surel
pühhal kirriko kori peält lauldud.
Praua küssis: „Kas tahhad kärneri poisiks õppida?" —
PoiS wastas: „Küllalt!"

»
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Kärnerit kutsuti treppi ette, poisikest anti
temma wallitsusse alla: sandihilpud seljast,
ued rided selga. Pissoke Iukko olli keikide
melest armas, ussin to jures, terraw õppimäs, kulis wannematte sanna; ja igga õhto
piddi wanna prauale laulowisid ettolaulma.
Kaks naddalat pärrast Jani olli praua
fündimisse pääw. Linnast olli jubba pääw
enne sedda rohkeste sakso kokkotulnud, ja
maialt ka, ja weel isse suggulased: nenda
et keik se suur maia olli täis häid sibbro
ja seltsimehhe'.
Nad tahtsid teisel hommikul warra wanna
prauat lautoga üllesärratada. Kärner olli
lubba õhto korwi täie keige illusamad lilled
walmis pannud keldre lüki, et nad seal woiksid wersked seista.
Hommiko warra, kui praua silmad lahti
peäsid, toi wannem preili lillekorwi tuppa,
panni praua wode peäle, andis temma käele
suud; ja kohhe hakkas pererahwas laulma:
„Mo südda ärka ülles, ja kida Lojat lauldes."
Poisi heäl käis keigist ülle, ta olli nago
teiste lauljatte juhhataja. Kui ta kolmanda
salmi olli hakkanud: „Töest, I s s a , kui ta
pudis, mind neelda ommas küsis," — karjus
ta korraga: „Oh sa J u m m a l ! " — ja läks
näust walgeks kui sein.
Üks wasstkarwa us (mis keige kurjemad
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cn nöälama) pistis omma hirmsa pea lillekorwist praua wode pealt wälja, ja wahtiS
otse temma peale omma tenawa silmadega,
ja kähhises omma kahhearralisse telega: se
olli wist öse seal keldre lükis senna sisse
romanud.
PoiS hakkas korwi sangast kinni, jooksis
kui nool köki. Karsäoh! keigega pöllewa
perreahjo. Tulli pölletas korwi ja lilled
ja ussi ka ärra, körwend hais tulli ahjosuust walja.
Poisike Iukko on nüüd mehheks sanud:
keik wald auustab kärneri Johanit. Wanna
praua laskis lemmale aia körwa wasto mõisa
pöldo kenna maia ehhitada, seal ta ellab priskeste omma nore naese ja kahhe lapsega.
Praua ütleb mittokorda: „Wata, kui ma
mitte õlleks kahhekümne aasta eest stdda pissokest lauljat lindo oksa pealt omma kattukse
aVa wötnud: kül kuni us lillekorwis ollekS
mind ammo saatnud kabbeli uksestsisseminnema. Iummalal olgo au, „kes emma
ihhust jo meil teinud paljo head, ja praego
hoidwad weel meid temma armokäed."
Minnewa aasta ostsid wanna praua wiiS
last kokko kärneri Johanile pissokesfed ernlad, Tartolinna targa meistre Kessleri tehtud. Kui päwatö on löppetud, siis aedaS
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kuuldakse kenna mängimisse heäl, kui mees
naesega laulwad: „3tüüd hingwad innimessed"; — ja wanna praua istub Sireni pu
warjus rohhelisse pengi peäl, ja pühhib
silmawet, omma Loja armo peäle mõtteldes,
kes tedda lasinud seitsekümmend aastat ellada, ja laste lapsi nähha.

T ü r g i pippar.
M a l l i l suisel pühhapä hommikul hüüdsid
kirrikokellad, rahwas koggus Jummala kotta,
sandid istsid pengide peäl ukse ees, ootsid,
kas kukkub mõnni lciwapalloke pärrast kirrikut ka «ende peosse.
Üks wallato pois kais ümber kirriko,
kulis öppetajat kantsli peäl jutlust hakkawad,
mõtles: „ Kärner läks omma naesega kirriko, ma tahhan kord moisaaeda watama,
mis asjad wõiwad seäl sees olla?" —
Pool wersta maad olli peagi ärrakäidud,
pois kargas ülle aia, käis eddasi taggasi
ühhest ulitsast teise, wahtis, kas on mõnni
aedas, ei olnud innimesse hinge nähha.
Wimaks tulli ta senna, kus treiphone
on, sured klaasaknad ees, ja woörama lilled
ja rohhud seiswad saue pottide sees.
Kärner olli enne kirrikominnemist monned
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aknad eest ärratöstnud, et soe õhk käiks parreminne lillede ja rohtude peäle; pois karltpst sisse, watis ja wahtis, ütles: „Kül
need on immelikkud lehhed, laiad ja pitkad;
oh sa inneto, ja mis jämmedad isse, nago
sapatalla nahk!" — astus treppist ülles,
liggidamalt watama.
„Oih, kärneri nugga, kahhe terraga,
teine surem, kiwe wähhäm: se kõlbab jo
minnule wägga heaste liggiwötta; sedda
wõib kõrtsis worirahwale ärramüa, ei tea
kegi, kust ta wälja tulnud." —
Wahtis ümberringi, nenda soe aur käis
temma peäle, woörama lilled ja rohhud
pannid omma kange haisoga temma pea
wallutama, mõtles: „Lähme agga wälja,
saab seks korraks!" —
„Agga üks assi on weel keige kennam,
mis loom wõiks se olla? nago punnased
lihhawad sarwed paistwad rohheliste lehtede
wahhelt; ommeti ma katsun kord, miS
maggo tal on?" —
Kiskus ühhe ärra, — (agga se olli türgi
pippar, mis hirmus kange on, ja mis wina
sisse pannakse) — wahtis ta ärra alt ja
üllewelt, katsus näppoga, pistis suhho, ja
nelas pole alla.
Oh sa kallike, kuida pois hakkas rökima:
ellaw tulli kohtus, kiskus soned kokko, ja
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panni ta sissekond põllema, nago olleks ta
fullatud statinna ennese sisse nelannd.
Tahtis aknast wälja, akken kukkus kinni,
pool kehha poisil treiphones, jallad perse
one pool, ja kissendab kui hul. '"
Kärner tulli omma abbikasaga aeda, kulis sedda kissa, jooksis liggi, tahtis poisile
panna ühhe lillekeppiga möda reit, mõtles:
ma peästan enne hire lõksust.
Tõstis akna ülles, ei pois sa omma
jalgo peäle seista, wingerdab maas, su
punnast wahto täis.
M i s sa kurjateggia siin otsid, kas se
on so koht: ütle, mis so suus?" —.
Teine pool türgi pippart kukkus poisi
peost wälja; agga siis ehmatas kärner, sest
ta teadis, et sest wiljast wõib innimenne
ommale surma sada, kui ta sedda torelt
allandab.
Praua andis poisile okstudamisse rohto.
Kolm päwa olli ta maas ühhes wallus ja
häddas.
Essimenne laupa, kui ta olli terweks
sanud, anti temmale wiisteistkümmend hopi
lapse witso, sest ta olli alles luggematta,
14 aastat wanna: — wiis hopi arwati
ülle aia hüppamisse eest, kümme panko
nwisteti noa warrastamisje pärrast.
PoiS lubbas meelt parrandada. Kust
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wõital — Lnggemisse aial warrastas kaks
lauloramatut, ja tahtis ladal ärramüa.
Teise aasta lisowötmisst aeg tulli kätte,
mees sai nummer kolm. Ma näggin tedda
linna allewis, soldati honest wäljawahtiwad,
pea eest paljaks aetud, küssisin: „No, Rein,
mis sa arwad?" —
Rein wastas: „Peaks ma agga lahti
sama, ma warrastaks kas teistel meestel
silmad peast ärra. Meie sugguseltsi! on se
ammet jubba lodud. Wanna issa wanastas, issa olli warras, minno peial on ka
pitkem kui sõrmed, egga minnagi wõi siis
teist pruki piddada!" —
Minnul tulli halle meel selle kurja, kan*
gekaelse poisi peäle wadates, ja mõtlesin
weel selle raske Jehowa sanna peäle, et ta
tahhab wannematte pattud nuhhelda laste
kätte kolmandamast ja neljandamast põlwest
sadik neile, kes tedda w i h k a w a d ; agga
kui mulle jälle mele tulli se teine õnnistamisse sanna sest „ t u h h a n d e s t põlwest"
sadik, silS ma pannin käed risti, ja ütlesin:
„Isfand, ärra nuhtle meid mitte omma
tange wihha sees, waid heida armo meie
peäle omma helde armastusse parrast!"
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Hõbbe rahha.
I t a l i a M a r t olli ennesele sedda
weidrat naeronimme se läbbi sanud, et ta
allati nalja rätis, ja rahwast naerma aias.
Mõnnikord said kullamehhed ka wihhaseks
temma peäle, kui se pilkamisse assi tahtis
jubba liaks sada, agga siis ta warsi jälle
melitas neid ärra, ct nad ütlesid: „Gi selle
immelikko mehhe peäle ei wõi mitte kaua
aega pahhaseks jada, temma aiab wihhameest ka naerma." —
Temma pärris nimmi olli kül S i l l a õtsa Mart, sest et temma perrekoht olli
maante äres sure s i l l a o t s a s , kui jubba
lodjast on üllekäidud. J a kirrikoramatus
olli se nimmi ka nenda üllewel, agga mõisa
teopulga peäl, ja magaski ramatus seisis
jubba wanuast: N a l j a M a r t , ja temma
ei pahhandand sest ka middagi.
Ta ütles kord pulmalaua äres: „Mis
muud parremat siin ilma peäl, kui nalja
heita: ennamiste keik rahwas on nüüd sel
aial nenda kurwanäolissed nago surnomatjad, ja ni kartlikud kui jännessepoiad: siis
on Jummal armust ka nisuggused mehhed
lönud, kes teisi peawad jälle römustama.
Vla kaswatan ommad lapsed ka selle tuusti
peäle, et kui wimaks wanna känd mahha
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tulleb, neo wõssad jälle haljendawad. Kui
wiimsel päwal Petrus wõtmega taewa ukse
peäl seisab woorid wastowõtmas, ja küssib
minno sugguseltsi käest: „Kus passiramat?"
— ja nemmad ütlewad: „Meie olleme puhhas N a l j a M a r d i lastelaste lastelapsed:
kül siis Petrus isse naeratab pealegi, ütleb:
„Gest ärra, keik muud, andke maad nalja
rahwale!" —
Keik kuuljad naersid sure heälega, ütlesid:
„OH, sa kenna mees omma nalja juttoga." —
Üks wanna halli peaga mehhele toanurkas wangutas peaga, ja ütles: „Kas tead,
Mart, et st on õige rummal jut, mis sa
nüüd aiad. Wiimne pääw on sure Iummala kohtomoistmisse pääw: seäl jääb keik
naer taggasi!" —
Kui küllalissed sõitsid linnast jälle koio
pole omma kaubaga, siis iggakord jubba
hobbosed isse põõrsid ilma aiamatta Sillaotsa wärrawast perre oue. Nenda juhtus siis
ka Minnewa aasta näddal enne Suiste pühha.
Tootsi Peter tulli omma wässind hoost
pakkuma wahhetada; se waene lomake ei
sanud mitte sammo eddasi, keik nelli jalga
ollid kanged ja paistetaud; ta olli tedda
õhto wägga soialt jootnud, et tal ommal
mehhel olli kõrtsis mäetubba liaste märga

sanud.
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Mart ütles: „Anna 20 höbberubbla peale, siis woid sa kül mo walge märra sada,
ja ma ragin sulle weel üks kenna jut peale
kauba.
Peter siiggas pead, mõtles: „Minno lmnalak saab ommetegi pea surmajaoks ja rongaroaks!" — wöttis püksitaskust nahkkottist
need 20 höbberubbla wälja, andis Mardi
kätte: Mart aitis walge märra wankre ette
panna, kinkis weel wanna piitsanarro küllamehhele heldest süddamest, et tark mees
olli omma uus podipiits öhto arrakautanud
hobbose jootmisse jures.

Peter ütles: „Olle terwe ka sellegi ausa
tükki eest, mis wist Rootsi aiast on üllejänud, agga kus se kallis jut jäi, mis piddi
peale kanba sama?" —
Mart mštaš: „Kas tead, et tänna widi
kurjateggiat linua keldrisse?" —
M i k s parrast?" —
„Iah, temma kelm on mullo talwe lund
kuiwatanud kolm wakka täit, mis need uutmodi mõdud seati, — rehhe ahjo peal, ja
sedda kuiwatud lund on temma waeste rahwale sola assemel münud, ja nüüd on se
assi üllestulnud. Agga suurkohhus lubband
tedda palgisaega katkisagida poleks ja neljaks!" —
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„OH sa pimme koer omma juttoga!"
Peter sõitis ärra.
Mart wiis rahha tuppa, lugges kord
weel laua äres järrele, panni nartso sisse
kappi, kappi uks lukko.
Pissoke wie aastane Root ütles: „Taat,
kust se höbberahha keik tulleb M a peäle, et
tedda ni paljo on?" —
Issa kostis: „Targad innimessed istutawad sedda tükkikaupa üks hawalt mulda,
nago kapsataimed; aasta pärrast kaswab
ta wälja kui suur inneto kapsapea, keik selge hõbbe; nenda wõib ühhest rubblast sadda sada, kui hea õn juhtub." —
Teisel päwal ütles M a r t : „Ma tahhan
ommeti Nidooia watama mitme aia tagga,
kas meil saab ka tanuodi head heinad: se
uus raaw wõib ikka sureks abbiks olla."
Naene ütles: „Minna tahhan alla köki
kangast wirrotama, ta on muidoki hiljaks
jänud: saab se to ka enne pühhi walmis."
Wanna moor, r i l ninna peäl kuddus
sukka kambris, pissoke poeg maggas kätkis,
Röda aeg läks iggawaks üksi toas seistes,
— hakkas kärbsid püüdma lemekulbiga, ikka
kopst ja kopst wasto seina, ei sanud üht
ainust katte.
Wanna emma hüdis kambrist: „Mis sa
2»
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seal kärratsed, sa lööd wimaks aknaruut
katki!" —
Rõõt mõtles: ,,Eks ma wõi neid kappi
ukse peält käega püda, egga se ei te kollinat." — Agga seäl peäl ci olnud, laps
ütles: „Oot, oot, Watame sisse ka", — kerotas wõtmega kappi ukse tassakesi lahti;
ei sees polnud ka mitte kärbsid.
„Kas Pappa rahha alles paigal? —
J a h , paigal, nartfo sees. Agga ma lähhän aeda istutama, saab Tädil sured hõbbe
kapstapead, ostab Rödale saia. Oh linna
sai on maggus. Eks täddi on jubba kaks
korda mulle tonud, kui ma salmi luggesin."
Laps wõttis rahha nartfo sees katte, läks
omma warrandusega õtse uksest wälja ikka
aia pole. Aedas läkkitas mahha, wõttis
laastoga auk mulla sisse taime peenre peäl,
höbberubbla tagga järrel auko, käppoga
mulda peäle, ütles: „Kül sa isse aiad wimaks omma pea wälja, et me sind üllesleiame: siis Pappal hea meel." — Laps
astub ikka mõnni sam eddasi, mattab jälle
ühhe rubbla mulda: wiis tükki kapsaste sekka, wiis tükki kalide kõrwa, jälle wiis oade
wahhele, wimist wiis kartowli waosse.
Nödakenne, pai laps, tulli tuppa, ütles
rõõmsa näoga: „Olle wait, wanna emma,
ärra sa mitte enne rägi, ma teggin Pap-
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pale suur kasso; ota agga, kui ta taggasi
tulleb, minna isse ragin. Nüüd me same
keik rikkaks, siis ei õlle sul mitte tarwis
ennam sukka kudduda. Anna suk minno
kätte, minna katsun ka."
Wanna moor wastas: „ M i s sa tühja
jutto rägid; üks silm läks warda pealt mahha, kassi ärra!"
Mart tulli koio, naene omma töga ka
walmis, astusid inollcmad hobilt tuppa.
Rööt hüppates wasto: „Issa, kaS tead, kus
nüüd höbberahha?" —
„Iummal hoitko, höbberahha kappis!"
„Tulle aeda, wata fuida ta kaswab, kas
on jubba monni ninna wälja pistnud. Agga
sa pead mulle hulk saio ostma, kui ta walmis saab." —
Issa kohkus arra, ei kappis põlle rahha märki!
Rööt ees, wannemad tagga, wanna moor
wimaks, keik aeda. E i ühtegi! jätke järrele otsimast, teie tete ommale weel suremat
kahjo, tustite keik omma aeda labbi.
Wanna moor ütles: „Wata, Mart, missuggune pahhaudus so naljaheitmissest on
walja tulnud! Kes sind käskis rummalat
last narrida, egga lapsel põlle südi, se on
keik so omma teggo."
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Root küssis emma käest: „Miks issa
nuttab, sinna nuttab ka." —
Emma ütles: „Olle wait, mo lapseke,
sa ei tea sest middagit."
Koolmeister sai pühhapä Mardiga kokko,
ütles: „Sa nüüd ommetegi targaks omma
elloaiaks. Rägi nalja nalja aial, ärra rägi
töe aial."
J a Mart sai ka targaks, ja aegamöda
N a l j a M a r d i naeronimmi kaddus mõisa
kirjast, ja magaski pulga peält ärra, ja
rahwa keelte peält ka. Kui küllamehhed
tullewad linnast taggasi, lähwad agga S i l la õtsa perremeest watama. Wägga arwa,
mis ta weel nalja rägib, sõbrade seltsis:
agga seäl on ikka waimosola jures, ja sedda
ei tohhi ükski laita, sedda sünnib enneminne kita.
Ta on sellega mõnda meest pettusse tee
peält taggasi pöörnud. Üks tulli temma
jure nou küssima, leiwakot jubba selgas —
kas ta peab ka senna minnema, kus mailm
lähhäb.
** Mart ütles: „Kus sinnagi siis järrele
jääd, kui keik muud lähwad." —
Küllamees küssis: „No kas sa isse ka
tulleb?"
Mart wastas: „Muidoki, agga ma otan
weel nattokest aega." —
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Teine tussis jälle: „Kedda sa otab?"
Mart kostis: „Ma otan sedda, et jcinnes murrab koera mahha, ja „ 3 i w a A n nus ja M u l l a M a d d i s tullewad mind
ärrawima." —
Küllamees sai kõnnest arro, poris Mardi
wärrawast õtse jälle koio pole, ei möttelndgi
ennam linna peäle, ütles naest wasto, kes
koddo mnrres otis, uksest sisse astudes:
„Ma otan senni kui Sillaotsa Mart lähhäb"; ja rakis se luggu ülles.
Nüüd on Mardil "jubba hal pea, ja Rüdal on kaks kenna last, üks immeb alles.
Üks saksa herra on Minnewa näddal S i l laotsa Mardi käest tee peäl küssinud: „Ärra
panne pahhaks, armas S i l l a o t s a M a r t ,
ütle, kas sinno perrekohhal on ikka se nimmi olnud?" —
Ta naeratas wasto: „Aus herra ehk issand, mis teie ollete: sel nappil aial ei
sünni waesel tallopoial mitte kallid nimmed
ommale piddada; mo wanna nimmi maksis
mul 20 höbberubbla: minna matsin sedda
mulda, seäl ta nüüd kaswab — teiste öppetusseks." —

\
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Pnkild tunnistajaks.
Tiks lihhonikko stl olli omma perremehhe kässo jättele härjad linnas teise
meistrele ärramünud, ja lugges rahha allcwis körtsilaua peal.
Ta rehkendas liatsi pnlgaga ramato lehhe
peal: kuut 18 höbberubbla; päits 20 ja
pool; lank 17; pnnno ja kirjo kokko 36;
puggo ja riim jäwad wölgo tullewa naddala peale. — J a h , st on õige kül: 91
rubbla ja pool peab stdda ülleültst ollema.
Ta panni pabberirahha nartso sisse ihhopõue, höbberubblad nahkkotti püksitasko,
nööp pealt kinni. Seisa taskus! —
Küssis: „Körtsipappa, kas teil on tähtramat? Mil aial ku toustb ka?"
Temma wasto: „Mind kutsutakse kül
ennamiste ikka issandaks: körtsipappad ei
ella linna allewis waid Viakörtsis. — Agga
kn toufel) pool kabheksa."
Sel ütles: „Ärge pange pahhaks, meie
maal on st pappisanna õige sure au sees.
Ma pallun, andke puddel öllut: ma tõmban
ühhe pibo weel, eks stnni jonab ka kahheksa
pole, minna ei tahhaks ka üksi pimmedas
surest metsast läbbikäia.
Kaks arjakad soiendasid kassi ahjo su
ees, possistsid tassakeste teine teisega. Km
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nad ollid onuna topsi wina paigale pannud,
ja rahha waljamaksnud, ntlejld: „Kõrtsiissand, jäge Jummalaga, meie lähme öseks
linna, tulleme homme lõunaks jälle teile."
— Kaddusid mehhed ärra.
Lihhonikko sel walis seinakella järrele,
panni ue pibo põllema, läks ka Jummalaga
jättes koio pole.
Ku olli tõusnud, ja penikest lund nattokest mahhatulnud; õige hea käia ku walges.
Kui ta metsa sai, siis tal tulli nago hirm
peäle üksi olles, mõtles: ma laulan kord
ommeti, st kinnitab süddant; ja laulis:
Mo elloaeg on ürrike,
ja surmatund wõib peage
mind äkkist' wia ello seest:
oh peästa agga patto käest!
Läks jälle tük maad eddasi, mõtles:
„ M i s se on, et mul tulleb nenda külm
peäle, nago külmatõbbi: ma laulan jälle:"
E i surma ingel kopputa,
ta tulleb ilma kärrata,
ja wõib kül pea äkkiste
ka tänna tulla minnule.
Kui se wiimne sanna „ m i n n u l e " olli
alles temma suus, et ta ei olnudki salmi
õtsa laulnud, siis kukkus äkkiste üks kange
keppihoop temma pähhä, et ta otseti mahha
* *
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langes. Üks mees jurrus omma pölwega
temma selga, teine pistis suur nugga temma
kuklasse; lõid mollemad keppiga temma pealu purruks, ja tallasid sapakannaga temma
pahha, et ei jänud sest surnust mehhest mitte
ennam innimesse näggo tunda. Kui kurjateggiad ollid wiimne rahhakoppik temmalt ärrakorjanud, weddasid nemmad tedda metsa,
ja matsid kuiwa pu okste alla, ütlesid: „Saab
nähha, kes sind wäljatoob." —
Wannem ütles norema wasto: „ K ü l
körtsiissand homme otab; ta ussub, et meie
olleme linna läinud, meie ei pista omma
jalga ennam senna sisse. Lähme agga ikka
eddasi, ni kaugele kui jallad meid kandwad.
Selle rahhaga wõib iggal aial hoost osta:
wahhest juhtub ka mõnni loom kõrtsi ukse
ees meie jaoks seisma, mis ilma hinnata
wõib sada.
Teisel päwal keik lin sedda kärra täis,
et eile õhto on üks lihhoniko sel Männikometsas surnuks lodud, werre jälled alles
maantee peäl keik nähha. Temma kehha
on metsast leitud kuiwa okstega kinnikaetud,
keik pea purruks pekstud.
Sillakohtoherra sõitis warsi tohtre ja
lamburiga wälja; kaks soldatit teise sani
peäl. Nad leidsid werremärki kesset maanteed, ja tappetud meest puokste alt. Tohter
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laskis surnud ree peäle pauna, kohtoherra
wõttis üks pissoke werrine pukild maast ülles,
panni sedda pabberi sisse, pistis tasko,
ütles: „ K u i suur Jummal tahhab, siis
wõib se pukilloke ka tunnistusse mehheks
olla." Teised mõtlesid: „ Kuida se wõib
sündida?" —•
Körtsiissand allewis ütles teisel päwal
kohto ees: „Kaks arjakad istusid eile õhto
ahjo su ees, kui ta omma rahha laua äres
lugges, lubbasid isse linna pole minna,
tänna lõuna taggasi tulla: agga nad ei olle
mitte tulnud." —
Keik otsiminne ja noudminne olli ilma
asjata. Surnud maeti mahha. Agga pääw
pärrast temma matmist todi kaks arjakat,
käed selja tahha seutud, linnakohto ette, et
nad ollid hobbose warrastanud, Pikkamänniko kõrtsi ukse eest, ja et neid wooras kohtas olli kinni wõetud.
Ei aitand salgaminne, tunnistusse mehhi
wägga paljo nende kahhe wasto, nad ütlesid sedda wargust ülles. Siis sillakohtu
herra küssis wannema käest, kel suur must
habbe olli su ümber, ja lühhike paigatud
lambakassukas selgas: „Kule, kas sa ei
tea ka sest lihhoniko sellist, ja kes sedda meest
on mahhalönud?" —
Ta ütles: „Iummala eest, minno Hina.

«

36

m

on sest p i t k a a : wargusse patto olleme kül
se kord teinud, agga suur Jummal hoidko
iggameest innimesse werd wallamast.
„Näita omma kep, mis so kä!" —
Kohtesaks watis keppi terrawaste läbbi,
leidis alt otsast nago üht tükkikest ärra ollewad, wõttis taskust sedda pukildo pabberist
wälja, seadis selle augukesse peäle. —
Üks kui üks! — näitis mehhele.
„Kurjateggia, mis sa salgad; Wata siin
on se werrine pind, mis so keppist on ärratulnud, kui sa sedda tekäiat olled mahhalönud!" —
Mollemad rööwlid kukkusid õtse mahha,
ütlesid: „Meie olleme tedda tapnud öse ku
walges, kui ta laulo laulis!" — ja nemmad said ärrawidud tühja male, ja se putud on nüüd kohtokappis ühhe kard tõsi
sees, ja peälkirri kirjotud:
„Pukild wõib ka tunnistusse mees
olla, kui suur Jummal tahhab, sest
Temma ees on kest 0 kui lõuna
walgus."
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Kukke

laul.

Kaks rööwlit läksid kord kesk öse möda
reddelt weski aknastsisse,rikka möldre rahhakasti tühjaks teggema. Eestubba olli pimme,
nad katsusid käga, käisid tassakesi sam sammult eddasi, et nad piddid maggamisse kambri ukse üllesleidma. Kord koias laulab
kuk. Norem ütles sallaja: „Rein, pörame
ümber, se assi ei lähhä korda, meie wargus tulleb ülles: kukke laul panneb mo
ihhokarwad wärrisema!"
Rein kostis wasto: „OH sa jännesse
südda, sa kardad kukke laulo; egga sa wanna
naene ei olle, et sa ni kartlik olled. Astume
agga eddasi: kui ta wasto panneb, ma pistan talle nugga kurko: lasf siis kuk üllesannab."
Maggamisse toas wõtsid weewlitikkoga
tuld ülles, mölder ärkas unnest, küssis:
„Kes seäl on?" —
Rein kargas ta kallale, käggistas teist
käga ta kõrri kinni, teisega pistis pitk nngga
kaela, punnane soe werresoon purtsas wälja.
Senni jooksis Jürri rahhalaekaga uksest kotta.
Kuk laulis teistkorda. Rein kui wälk tagga
järrel. Keik olli wait.
Teisel hommikul möldre poisid rakisid
issekeskis: „ K ü l meie penemees wõib tänna

»

38

m

õige raskes unnes maas olla, et ta weel ei
tulle ennast to jures näitama: pääw jubba
tõrges, minge üks watama."
Pois tulli jookstes taggasi, ütles: „OH
Jummal, Jummal, mis hirmus assi seäl on.
Möldre kõrri on mahhaleigatud!" —
Keik jooksid tuppa. Mis surnud, se
surnud! —
Kohhus tulli wälja. Jah wõtta kinni,
tunnistust keddagit.
Näddala pärrast maeti ausaste mahha:
ta olli hea mees olnud, õige ja tru omma
ammeti sees, waeste wasto hallastaja, 25
aastat wanna, tahtis süggise omma kihlatud
prudi naeseks wõtta.
Pruut nuttis silmad peast, kui õppetaja
wiskas kolm korda mulda kirsto peäle hauda, kiwwid kukkusid äre peält tagga järrele;
ja ütles: „Mullast olled sa wõetud, mullaks pead sa sama, agga mullast ärratab
sinno Issand sind wiimsel päwal jälle ülles!"
Pärrast laulsid kori lauljad selle wisi
järrele: „Nüüd hingwad innimessed" —
üks laul, mis noor koolmeister olli neid
õppetanud, ja isse sannad jure teinud;
wiimne salm olli nenda:
Oh magga wennakenne, sa meie armokenne, siin surma kambri sees; kül Temma
silmad näinud, kes sulle liga teinud, ja tassub wiimse kohto ees.
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Üks aa&a laks möda, teine, kolmas ka.
Möldre kehha olli põrmuks fanud, weski»
kiwwid jahmatasid wilja, küllakukked laulsid
lgga ö omma stätud aial.
Juhtus üks pimme öhto saksatöld ühhe
pissokesse kõrtsi ukse ette, wihma tatti sorrinal mahha, kui oawarrest. Noor wäesaks omma prauaga tahtsid minua suggulassi watama, ei sanud selle sandi ilmaga
eddasi mintud, piddid sinna ömaiaks jama.
Körtsinaene läks omma mehhega kambri
maggama, pattusid wäesaksa: „ Heitke teie
omma prauaga meie wodesse: ärge kartke,
need on puhtad õlled, ja walged linnad,
meie maias ei õlle luttikid ilmas õllemasgi."
Nurkas maggasid heinakotti peal kaks
wassind tekaiad: sured sapad ollid ahjoauto kuiwama pandud. Noor praua jäi
pea rahholikkult maggama, herra silmad
wausid ka kinni; keik maggasid, wihm jooksis räästa pealt lagginal mahha.
Seinakel lõi kaksteistkümmend, mehhed
ahjonurkas noorSkawad. Korraga kuk kambris laulis helledaste, nenda mis hellifes:
et wäesaks üllesärkas, ja mõtles isseenneses: „Kül stl kukkel on healt lodud, peaks
agga mo abbikasa mitte unnest üllesehmatama."
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Üks ütles tassakesi: „Rein, toufe ülles, kuk laulab ni hirmsaste, et keik mo
kehha wärriseb!" —
Rein wastas: „Pea su, jannesse siidda, mis sa jälle kardad? Egga kuk ülles
ei anna."
Jürri pällus: „Reinoke, ja nüüd nattokest walwama, kül ta warsi löppetab laul'
mast: muido möldre werrine kõrri tulleb
jälle unnenäus mind hirmotama!"
Teine ütles: „Olle wait, jätta mind
rahhule!" — poris seina pole, noorskas
jälle; kuk jäi wimaks wait, mehhed mollemad ka maggama.

Wäesaks teggi tassakesi kambri ukse
lahti, aias perremeest ülles, omma kaks
poisi ka, wõttis moök warna otsast mahha:
rakis neile, mis ta olli kuulnud, ja ütles:
„Lähme nüüd!" —
Nüüd nad siddusid ühhe mehhe käed
kinni, teine ärkas ülles, pällus wasto: ei
ühtegi. Wäesaks näitis omma terrawa
moöga. Ta hakkas kartma, tunnistas ülles, et nad kolme aasta ees ollid Arromoisa
möldre ärratapnud, ja temma rahhalaeka
warrastanud, ja et kuk on sel ösel laulnud;
ja Jürri ütles: „Sest ööst sadik ei wõi
minna kukkelaulo ennam kuulda, se lähhäb
kui nugga mo körrist läbbi!" —
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Kohhus mõistis kohhut kirja järrele:
„Kes innimesse werd ärrawallab, selle werri
peab jälle ärrawallatud sama." — Rein sai
moögasurma, Iürrit sadeti elloaiaks wangimale.
Sest aiast hakkasid mitto kurjateggiad
kukke laulo öse kartma, ja mõnni Warras
poris weel tee peält taggasi, kui küllas kuk
laulis.

Kirjo kuk, sa kenna lind,
kui ma knlen laulwad sind:
mõtlen omma patto peäle;
pallun Tedda andeks jälle:
Ärra wõtta nuhhelda,
helde Önnisteggia!
Rahwas maggab, pimme ö,
kuk, st laulab wahwaste:
„Issand kuleb palwe heale,
„annab jälle andeks meile."
Kukke laul on otsas nüüd,
kustutud mo patto süüd.
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Kaunawarras.
8eppiko Jani saunas ellasid armo parrast waesed popsid Mihtlet Marnt. Kolm
last tahtsid iggapääw süa, kül olli waene
luggu. Põldo ei olnud neil, nattokest agga kapstamaaa, mis perremees neile annud
ka armo polest:., ta ei tahtnud middagi selle
eest, ütles: „Ärge tehke agga mitte pahhandust, waid tehke tööd, ja palluge Junimalat, kül Temma siis murretstb ka teie
ja teie laste eest."
Mihkel olli tark ja ussin rawikaewaja,
wõttis mõisaherraa mõnni sadda sülda rawi
sui otsa. Saksama weeherra ütles teiste
meeste wasto: „Minna ei mõista sedda,
mikspärrast teie ei sa ilmas otsekohhe woetud, ja kaldad kibbedaks. Waatke Mihkle
rawi, otsego noliga lastud, kaldad tassutud nenda kibbedaks nago üks munnakoor.
Gsmaspä warra olli ta töös, laupa
õhto töi omma näddala tenistust koio, hädda parrast said ikka läbbi ühhest päwast

teise.

Agga naene olli laisk. Moisapraua andis temmale takkud kedrada, takkud mäddanesid ja läksid koppatama mõnnikord märja
seina külges sest et temma to ei eddenenud
middagi. Üks õhto nälg aias tedda jälle
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wõtti kallale, istus omma maia ukse ees,
ja kedras; pissoke kassikenne mängis keeraga
korwis, lapsed seisid, ja naersid.
Perrenaese walge mässa kanna tulli
jookstes, ikka körotes: kö, kö, kö, kö! —
$ta$o kurri waim olleks Marri kõrwa sisse
puhhunud: „Wötta kinni, wi laudile, kanna tahhab pessa tehha." —
Marri wokki eest ülles: „Lapftd, piddage mokkad kinni, peksa säte!" — wõttis
kanna kinni, wiis laudile, läks jälle kedrama.
Pissoke Iukko ütles: „Mem, st on
jo perrenaese walge kanna!" — Emma
panni plauht kõrwa peäle: „Wait pois!"
— Iukkokenne nuttes tuppa, ahjo peäle
maggama, teised kaks mängisid kassipojaga.
Teisel hommikul tulli perrenaene mäelttoast sauna, saunalapsed alles maggasid:
terretas ja küssis: „Kas mitte minno walge
käiwa ei tulnud teile; ma ollen keik kohhad
läbbiotsnud: kui teie teate, üttelge ülles!"
Marri wastas: „Teie kanna tulli kül
õhto meile, meie aiasime kohhe taggasi; wimaks läks metsa pole, kaddus silmist ärra;
kas mitte kurri kül ei olle tedda ärrawinud?" —
Perrenaene ütles: „Ei ma sedda kül
ussu, et kül wiib wanna kanna ärra; ma
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otan, ehk ta tulleb ikka jälle walja, egga
ta metsa ommeti ei ja."
Lapsed ärkasid ülles, emma watis poisi
peale ni wihhase silmaga; pois ütles:
„Arra karda, mem, ma ei rägi middagi!"—
Perrenaene jäi mõtlema, mis sanna se
on; siiski er tahtnud pahhandust tõsta, jattis Iummalaga, läks koio.
Marri andis poisile jälle plakso palle
peale: „Kas sa hull pois ei mõista ommad lõuad kinnipiddada. Sinna kurjateggia woid meid keik hukka sata omma lob-

bisemiösega."
Pois pühkis silmawet, ei sanud arro,
mis eest se hoop sai talle antud, ei lauönud
fanna wasto.
Marri kedrab, lapsed mängiwad kassiga,
kass mängib löngakerraga; kanna hakkab
laudil kagotama: naene rutto reddelist ulles: oih, jubba soe munna pessas!
Ütles: „Waat nüüd, üks on ka!" —
Teisel päwal jälle munna, iggapääw
üks jure, laupa hommiko 5 tükki kokko;
naene mõtles: „Kui tossin tais, ma wiin
mõisa." —
Mihkel tulli öhto koio, naene ütles:
„Meil on kanna." — rakis luggu ülles.
Mees ütles: „Olgo peale, on ta meile
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läkkitud, siis wõib ta meile ka jada, kust
waene innimenne muido saab?" —
Pühhapä hommiko peältperre wannemad
walmistasid kirriko miiina, perrenaene tulli
kirrikorides sanna, andis saunalastele nissoleiba, ja ütles: „Waatke teie ka järrele,
et seapörsad ei pease teie aiamulgust wälja
peäle. Meie tahhame omma perrega kirriko. Kui teie illusti järrele wadate, ma
lubban küllaleiba liggitua."
Mihkel ütles: „Minge peäle, eks meie
wanuad olle ka näggemas."
Leppiko Jaan tulli naese järrel. „Lähme, Liso, hobbone ees, wihmapisad hakkawad
jubba tibbama."
Laudi peält kulukse: „ K a , ka, ka,
ka!" — M a n i wälja, reddelist ülles, kui
orrawas, tahtis kanna keelda. Kust wõtta,
kanna kagotab tagga parreminne, lennab
rehhe alla.
Marri wõttis hirmoga munnad pessast,
panni polle sisse, tulli ruttoga mahha.
Perremees omma naesega hüüdsid: „ÕH se
on jo meie walge kanna!" —
Marri ehmatas, muunad kukkusid põllest
mahha, kollane weddel rehheallusse parranda peäl.
Kirrikolissed ei tahtnud ennast kallil
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pühhal pahandada, et räkind middagi,
wisid kanna mäele.
Küllalapsed said perrelaste käest pärrast
lõunat kunlda, jut läks laiale. Tännapäwani Mihkle naesel uus nimme: „Kannawarras!"
Andko Jummal, et temma lapstdgi targaks saaksid ja arramoistaksid, et pat on
kül pea tehtud, agga pattohäbbi jääb kauaks
aiaks.
Üks ramatokuulja ütles praego: „OH
mis se on meie rahwa endise kurja ello
wasto: minno onnonaene warrastas kolm
kanna, wiis körtso wina eest, seitsme wersta
tagga."
- Meie ütlesime wasto: „Olgo siis temma nimmi K o l m e k a n n a w a r r a s ! —
senni kui ta surreb, kui ta mitte meelt ei
parranda." Ja keik muud ounonaesed ja
täddipoiad hoidko isseennast ja ommad lapsed ka näppoammeti eest; — selle eest saab
ka mõnnikord plakso taggomisse otsa peäle
mõisa treppi al.
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Warblased ja warressed.
RüHafep Willem olli targem omma
töga, kui.moisasep. Et ta kül ilmas ei
olnud lukku seppa ammetit meistre jures
õppinud, töi temma siiski kord moisaherra
nimmepäwaks üks luk kingituSseks, mis
praego on herra sure rahhalaeka ees, agga
ükski linna meister ei sa sedda mitte lahti
woetud, muido kui sedda wötmegä ei woeta.
Willem weddas kihla, et kes temma tehtud
lukko lahti wöttab, se saab 10 höbberubbla;
agga ei sa, ta on nenda tehtud, et ta kolm
korda enne annab pöörda, ja siis ta tulleb
hölpsaste lahti.
S e tarkus olli kül kitusse waärt ja
Iummala and; agga se rummalus, et ta
ftdda märga armastas, on täitmisse waärt
ja kurrati and.
Kui ta alles luggemas olli, ütles õppetaja: „Willem, sa õlled tark pois, toota
sedda pahha joki ärra, kennest sinno issa
on paljo pahhandust sanud: nüüd sa õlled
noor, ta ei õlle sulle weel waewa teinud."
Willem wastas: „Armas hingekarjane,
kül Iummala waim woib mind ilma tootamatta hoida; egga wiin ommeti waggist
ei woi mo sisse tulla, kui ma isse ei wötta.
Ma ollen lapsepölwes ni paljo ilmasüta
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peksa issa käest sanud, kui ta joobnust peast
kõrtsist koio t u l l i , et minna mõistaksin kül
selle Klrjateggia jogi eest ennast hoida."
Õppetaja ütles: „ W i l l e m , mõtle selle
sanna peäle, et: „kes ennast arwab seiswad, se katsko, et temma ei lange."
K u i Willem olli jubba omma maia
ennesele sanud, siis wõttis temma ka naest,
ja ellaS ausaste ja hästi; muud kui mõnnikord kuuldi, et temma warrude ja jodude
peäl olli nattokest liga ennesele teinud.
Ükskord olli ta läinud tammi peäle
kallo püüdma, ja wette kukkunud, ja nenda
ennast ärrakülmetanud, et ta haigeks j ä i .
Kui ta jälle parremaks sanud, tundis ta,
et temma käed igga hommiko ikka nago
wärrisesid, senni kui jubba tööst ollid soiaks
sanud, siis se kaddus ärra.
Üks wanna jodik küllamoor ja kassonaene, kennest rummal rahwas mõtles, et ta
wõib ka nõida: agga temma sigga ei moistnud muud, kui agga lakkuda ja kaardid
wäljapanna, misga ta rahwast pettis; —
se wanna kaardiemma ütles: „Willem,
tui sinna wõttaksid igga hommiko, ni pea
kui silmad lahti peäsewad, üks topsikenne
sedda maggusat katsuda, siis saaksid sinna
ni terweks, kui Põdder metsas, ja käed ei
wärriftkS ilmas ennam."
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Naene Leno ütles mehhele: „Iummal
hoidko sind kül nisuggust kurja ammetit
kätteöppimast; sedda nou on õige ellaw kurrat sulle annud."
Willem kostis: „Leno, ma katsun ommeti üks näddal õtsa; kui ei sa sest abbi,
siis ma ei wõtta sedda sitta elloaeg omma
suhho. Ma malletan kül issa tempud, kui
ta kõrtsist tulli, ja emma karropiddi kiskus,
agga meie lapsed wahtisime sängi alt. Ta
kiskus meid jo mõnnikord kät ehk jalgapiddi
seält alt wälja, ja paugutas ikka peäle,
kuhho agga juhtus."
Teisel hommikul Willem wõttis napsi.
Näddal õtsa, igga hommiko omma füddamekinnitusseks.
Naene küssis laupa õhto: „Kas jättab
nüüd järrele?" —
Mees wastas: „3ass' olla weel ükS
näddal, siis tõeste mitte ennam."
Agga jubba temma kehha olli sellega
nago tutwaks sanud. Aasta pänast wõttis
ta korteriga; kahhe aasta pärrast pole to*
biga. Agga wiimne ots olli nenda.
Üks laupa õhto wlli temma mõisast koio
pole. Ühhe woora herra tõllakasti wõtti
olli tee peäl ärrakaddunud, Willem piddi
kasti lahti wõtma. Saks olli temmale
hõbberahha annud, ta wõttis selle eest
3
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kõrtsis wina, ja witis aega. Pärrast moU
l e s : ma tahhan lähhemat teed kirriko ja
surnoata wahhelt läbbi metsa, ma saan
enneminne koio. Ku walges lähhäb ta
käärkambri uksest möda, muukrauad tillisewad nahkpaela külges, mõtleb: „Kes on
kül selle wanna lukko ka teinud; kas minno
muukwötmed sawad ka weel wõito selle
roostetand weddro ülle?" — pistis sisse,
kerotas kord ümber, jubba hakkab — kripst
lahti. „Agga teine uks, se on saksa meistre
tehtud tabba." — Poris, ja kerotas: kuö
ta peaseb — ka lahti.
Astus käärkambri, ku paistis aknarudidest: kui mitte wiin olleks ta Pea hulluks
teinud, ta olleks kül jonelt uksed lukko lukkanud, ja omma teed läinud.
„Olgo weel katseks, kappi luk ka." —
S e tühhikenne — wenne podift ostetud —
kukkus latyi, kui middagi.
Walged wahhaküünlad, suur jutlusse rainat, kaks penikest wäljaömmeldud rättikud,
altari peäle katta. Kestmisse kappilaua
peäl: karrikas, ja kaks wähhemad hõbbe
lühtred, mis sadda aasta eest olli üks suneja
praua kirriko peäle kinkinud; ja suril pühhil
seati neid teiste lühtrede kõrwa altari peäle.
Willem seifis wait, kulis: nago üks heäl
pimmeda nurga poolt '.ütleks temma kõrwa
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sissc: „Pista kotti, minne koio!" — Temma
ehmatas arra, tahtis waljajooksta: walge
kupaiste olli kui keew tullejöggi ta ees pitkuti käärkambri parranda peal.
Jälle nago heal ta körwade sees: „Pista
kotti, muido uppud!" — E i Willcm ei
tahha.
Kolmat puhko: „Pista kotti, minna kiss u n ! " — Willem kargas kappi pole, karrikas, lühtred kotti, lükkas need kolm uksed
kinni, lennas koio pole, watis ikka taggasi,
kaõ wrri waim tulleb järrele.
Mis tal tagga tulla, kui ta jubba winahaisoga olli ta sisse läinud. Kui meie
essimessed wannemad ollid Iummalast keeldud wilja cnncse sisse sönud, siis olli petja
waim ka liggi läinud nende sees asftt teggema.
Naene hingas rahholikkult. Willem panni
kotti sängi alla, maggaS kui kiwwi.
Teisel hommikul ütles naesele: „Kirrikokarrikas ja altarilühtred on meie pea alluse
kohtas wode a l ! " — Naene ehmatas, kussis: ,Iuida nenda?" — Siis ta rakis körtfiluggu ja käärkambri asja ülles, Leno nuttis, Willem wärrises. Mis nüüd tehha!?—
Naene pällus: „ W i taggasi, anna ülles!"—
Mees wastas: „Siis wiakst mind wangimale. Kas sa tahhad nähha sada, kui
3»
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mind kolm pühhapawa peksetakse kirnkosamba
külges?" —
Pühhapääw laks õppetaja kirriko käärkambri, wöölmölder panni puddelikorwi mahha, wõttis kappi ukse wõtmega lahti.
O i h , mis se on!? — Karrikas ärra,
lühtred kaddunud. Õppetaja laskis tedda
kirrikomoisa jooksta, wanna tinnakarrikast
toma, mis weel Rootsi aego olli prügitud.
Kül se olli üks waew ja murre keigel koggodusstl. Kulutaminne pärrast jutlust, sest
kirrikowargussest panni nago seinad wärrisema, weel ennam nende innimeste süddamed.
Kül otsiti, kül kulati; wimaks arwati
laewa soldatide peäle, kennest ükS hulk olli
sel näddalal pealikkoga öse kõrtsis olnud.
Wõtta kätte, kes jubba paar sadda wersta
ollid omma linna läinud: ja ommeti ollid
nemmad nenda ilmasüta selle asja polest,
kui laps emma ihhus, ja süallune ellas kahhe wersta peäl.
Sep Willem läks linnast rauda toma,
karrikas, lühtred kottis wankre põhjas heinde
al, mõtles: „Kas peaks kullastp neid ärraostma, ma annaks pole hinnaga, et ma
agga neist lahti saanA
Allewekörtsis astuS üks tekata sisse, kussiS: ,Mlst teie ollete?" — Ta ütles omma
kihhelkonna nimme.
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Teine küssis: „Kas kirrikowarras jubba
kä?" —
Temma wastas: „Ei tea kegi!" — läks
hirmoga wälja, hobbone ette, läbbi ööd koio,
ei sanud rauamärki osta.
Kaks näddalal kirrikokarrikas ja altarilühtred jälle wodi al, kaerakotti sisse ärrapettetud. Kül selle abbiello rahwa unni
wõis waewalinne olla.
Willem läks teist surema linna rauda
toma, kirrikowargus wankre põhjas; õstis
raua ärra, läks kullaseppa maiasse.
Meister loeb trükkitud näddalalehhest omma emmandale ette: „Kolme näddala eest
on üks hirmus assi Körgemäe kirrikus fündinud, et käärkambre kappist on
—
Willem uksest wälja. Meister kutsus:
„Küllamees, kus sa lähhäb, kas tahhab
naesele refi osta, ehk prudile sörmusse, —

kus sa joseb?" —

Küllamees wankre peäle, tullist nelja
linna wärrawast. Jälle kirrikowargus kaerakottis wode al.
Aasta õtsa, pörgotulli põues. Kui ta
kirriko lähhäb, ja punnase altaritekki peäle
watad, näitab se temmal kui tullemeal
Ei rahho kussagilt leida, naene nisamma
sures hingehäddas.
Ei teadnud, sest wargussest ükski hing,

«
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tui meeS ja naene, kurrat põrgus, ja Iummal Pea kohtas.
Teisel aastal üks warblane teggi omma
pessa Willemi sauna kattukse ungasse.
Willem ütles üks hommiko naese wasto:
„Ma löhhun selle linno pessa mahha, ta
karjub mul ikka kõrwa sisse: „kirrik! kirrik!"
Leno wastas: „£asf [tiäta peäle, mul
on hirm lohkuda."
Kui warblasse pöiad waljatullid, warra
hommiko ühtepuhko: „kirrik! kirrik!" —
Leno ütles: „Lö mahha, mul on hirm
kuulda!" —
Willem löhkuS pessa, wiskas pöiad wasto muri. Wannad warblassed lennasid kattukse peäle, hüüdsid: „kirrik, kirrik!"
Lennab Warres ülle one, tahhab kannapöiad luggeda.
Willem kuled: „Warras! — Wanas!"—
Kui hull jookseb ta wppa, püss warna

otsast.

Leno karjub: „Kus sa lahhad?"
Willem kissendab: „Tulle, kula!" —
Warblassed kattukse peal: „kirrik, kirrik!"
— Warres kuse ladwas: „Warras l —
Warras!" —
Willem karjub: „KaS teie ollete minno
augutajad? — „Kirrikowarras!" — Paugt,
kattukse peäle, warblane kukkub omma wene
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sees mafya, teine lennab ärra: „kinik!
kirrik!" — Wanes omma kuse peält: „WarraS! Warras!"
Willem ütleb: „Oot, oot, ma tahhan
sulle otsa tehha!" panneb uus laeng püssi
sisse, jookseb kuse alla. Warres lennab
metsa pole. Kattukse Harri suitseb: pöllew
prop hakkand õlgedest kinni, tuleöhk aitab.
„Leno, tulle wälja, kattus põlleb, kus reodel?"
Willem katsub üllesminna, ei põlwed
kanna, langeb mahha. Leno katsub weepangiga reddelt möda üllesastuda: ei sa,
pang kukkub käest mahha.
Küllarahwas jooksewad appi, kustutama.
Ei ühtegi. Tõmbawad ja kannawad maia
riistad wälja. Lapsed karjuwad. Willem
Lenoga aida ukse ees maas, ei sa omma
jalge peäle astuda.
Üks mees kannab kaerakot wälja, w»S«
kab olla peält mahha, kotti su lähhäb laht i : kirrikokarrikaS kukkub kollina kiwwi wasto.
Rahwas tulleb watama. Höbbelühtred
kaerakottis. Üks ütleb: „Kas siin on se
kirrikowarras?" —
Willem ütleb: „Iah, siin on se kinikowanas! Teie mehhed ei olle sedda mitte
üllesannud: warblased ja warressed on
sedda üllesannud!" —
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Nad arwasid tedda rummalast peast ragiwad. Maia põlles Ma tassa ana.
Kolm pühhapäwa järjeste olli luggematta
arro innimessi Körgemäe kirriko lätsi peäl
watamas, kuida üht meest pekfeti kirriko*
samba külges.
Neljandamal pühhapäwal ütles ta enne
minnekit: „Ma tahhaks Jummala armo jua
selle karrita seest wimist korda, enne kui mind
wiakse!" — Ühhelad wõeti temma kässist,
jalgust, senni kui altari önnistaminne olli.
Mees naesega said Jummala armo. Õppetaja rakis ni immelikalt süddamest, et koggodus wessi silmis kulis nuttes ja keik pölwili maas.
Willemi! widi wangimale. Leno surri
pea pänast sedda selle sure kurbdusse sisse:
kolm lapsokest, otsego ilmasulleta linnopoiad
jäid järrele. Head innimessed wõtsid neid
omma maiasse.
,,Kes sedda loeb, pango tähhele, mis
Waim ütleb koggodusstle." —

Weskilisfed.
<3omas olli rikka perremehhe poess,
Madli olli waese saunanaefe tüttar, läksid
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mollemad meskile, kummagi ree peäl kolm
wakka rukkid. Tomas siitiS priske runaga,
andis agga wallo weel tagga järrele. Madli
walge hobbose kondikenne katsus ka hüppada,
agga tüdrek hoidis sedda taggasi, ütles:
M i s sa, lomake, ennast muido wässitad,
kül meie same ka wimaks senna." — J a
said ka senna.
Ruun löötsotas, walge waht möda reit
hakkas kange külmaga suitsema. Tomas
ütles: „Minna ollen jubba ammo siin, ma
mõtlesin, et sa olled keige omma walge
märraga tee peäl ärrasurnud."
Madli wiskas heinad hobbose su ette,
laotas holega wanna tekkinarro ta peäle,
ja ütles poisi wasto: ,Mtju agga, et so
omma runale sest hullust sõidust wigga ei
sa, wata, kuida ta löötsutab."
Tomas wastas: „Ma annan talle warsi
löötsotamisst rohto. Lass' ta joob omma
koht tais, jälle wiks."
Ei ta kuulnud Madli kelamist, aias
hobbose jöe kalda pole lodja otsa, kus weeauk olli eatse sisse raiutud, pang kõrwas;
hobbone jõi omma janno ärra.
Lapsed laksid mollemad weskikotta. Toma kot puistati enne wälja: rattad jooksid,
jahho tolmas.
Madli wõttis omma kotti su lafyi, pis-
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soke peo taiS terri wälja, läks ukse ette,
ütles: „Söge teie kennad linnokesfed ka
pissut." Koldsed linnud wllid ikka rohkeminne weel jure, wötsid nenda termeste,
hüppasid ja kargasid, laulsid wahhel jälle
nattokest, nago olleksid tannanud stdda heldet andjat.
Tomas tulleb sallaja ukse peale, wirrotab kiwwi nende sekka, üks jäi mahha, tiib
katki; teised lennasid wuninal ärra.
Mölder watab üllewelt aknaaugust, kuleb kuida Madli ütles kurwa healega: „OH
Tomas, kuida sa woid ni kurri olla, et sa
lööd sedda kenna linnokest wiggaseks: mis
südi on ta sulle teinud, sinna wallato pois!"
Tomas wastas: „Miks sa wilja raiskad, sinna teed onuna emmale kahjo, Hatkad sittad linnud söötma."
Madli kostis: „Se ükS peo täis ei te
meid mitte waeseks. Iummal woib sedda
kahhewörra jälle taggasi maksta. Oh sa
waene linnokenne, wata kuida ta robbeleb,
ja tiwaga peksab!"
Tomas ütles: „3ass' ma teen ta kohhe
terweks, mul on robbelemiöse rohto ka walmiS." — Wöttis lind kinni, pörrotas waSto
weski muri, karjus irwi^ades: „Kas mo
rohhi põlle hea?" —
Madli pühkis silmad, istus ree peale;
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Tomas laks hobbose jure, ütles: „Hull
loom, on sul külm tõbbi, et sa nenda
wärnsed nago hawaleht. Noh, noh, kül
me same jälle karrata!" —
Mölder wõttis omma kolm matti täit
Toma wiljast ärra, ja ütles: „Se on
minno jaggo, ma wõin sellega tehha, mis
ma tahhan;" — panni Madli kotti. Agga
Madli wiljast ei wõtnud ta middagi, ütles:
„Saunanaese lapsele wõib ka taggafijätta,
se kolm matti ei te mind mitte waeseks,
temmal on ta jubba suur assi."
Läks jälle akna pole, hüdis: „Tulge,

lapsed, aiage hobbosed liggi, kotti suud

jubba kinni."— Möldre poisid kandsid peäle,
igga rele omma jaggo.
Tomas ütles Madlile: „Arra surre tee
peäle omma walge warraga, minna lennan
runaga ees ärra!" Willistas kord, piitsäga pihta: „So, so, wärrise weel!" Hobbone ülle jalla möda maanteed, kaddusid
pea Madli filmist ärra.
Walge astuS sam sammult, sai omma
kolm wersta ka ärrakäidud.
Koddo sai Tomas issa käest hästi täppelda, et ruun olli wägga aetud, küssis:
„Egga sa ommeti ei olle tedda weskil
foiast peast jootnud, pois?" —
Tomas ütleS: „Mitte märki!"
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Issa wastas: „Same kuulda, kül se
itlleStulleb."
Kui willi olli aita widud, näggi perremees Madlit ka järrele tullewad, läks ta
wasto oue wärrawa kohta, küssis: „Kas
Tomas jotis hoost weskil?" —
Madli ütles: „Iotis kül!"
Issa laks tuppa, ütles: „Walletaja
pois, tulle wälja!" andis temmale parrajatte laste witsu, poiS karjus: „ A i , ai,
a i , ärra peksa!" —
Saunanaene tulli mäele, ütles: „Perremees, mis teie sest arwate, et minno kottis
on üks kue matti wäärt arwata jahhud rohkem, kui städuS."
Madli ütles: M i n n a ei tea sest ühtegi,
möldre poisid tõstsid isse peäle."
Perremees koStis: „Pühhapääw same
kuulda." Laks ommad jahhud ka ümber^ mõõtma: ,,Iah, keik õige, seadusse järrel:
kolm matti pudub — se on möldre jaggo;
keik mu on kä."
Pühhapääw küssis parrast kirrikul möldre
käest.
Temma räkiS ülles, et ta on waese
saunanaesele kinkinud omma seadusse jaggo,
et tal ni helde tüttar on, kes ka tinnokeste
peäle armo heidab.
Toma issa tulleb koio: Tomas nut-
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tab. Ruun yittali maas lautas, õige smremisse peal. Öhto surri ärra.
Pois sai teise ropso witsu. Runa widi
ree peal metsa, walge tenib tännapawani.

Linnopunr.
HSeter olli immelik tark pois keigesugguse punikkerdamisse tö peale, ja kui ta üht
uut asja naggi, watis agga kord tetrawaste peale, jubba ammet ka.
Sukka kuddus ta parrem kui monni naeSterahwas, agga ta ei wötnud cnnam wardad katte, ütles: „Se ei õlle poisi ammet."
Ta mõistis pallistust õmmelda, nenda
penikessed nöälataied ehk pistmed nago kardstsit, — ta oskas pillotada, wokki kedrata,
agga ikka ütles: M a moiStan tül, agga
ma n tahha, se ei passi minnule: tüttarlaste tö."
Üllem lust olli temmal lada aego ühhest
podist teise käia, ja sedda hulka asjo wadata, ja möttelda, ja arwata. Siis ta
Peas otsego weskirattad käisid ümber, ja
wahtis ni tenawaste, nago kul wahhib
kannapoege.
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Podisil küssis: , M s sa wahhid pois,
osta ärra, sellega saad sa lindo kümme
tükki korraga."
Peter wastas: M i s ta siis maksab?"
„Pool rubbla hõbbe, sah, wõtta ärra,
panne rahha wälja!"
Pois küssis: „Mis wataminne maksab,
kas teie lubbate tedda ärrawadata, ma annan kolm koppik hõbbe."
Podisaks mõtles issienneses: „Oih, se
on jälle uus tenistus, kui rahwas lubbab watamisst eest ka hinda, sellega tahhaksin ma rikkaks sada;" ütles: „Panne
wälja!" —
Hind sai maksetud, Peter hakkas sedda
puri watama, nago olleks seäl sees hinge
õnnistus paigale pandud. Immelik, keskel
surem puur, kus petja ehk kutsuja lind
hüab, igga neljale pole nago ristimodi nelli
pissikest kambrikest wäljaehhitud, kust metfapcrre sissi lähhäb, astub sille penikessi
warda peäle, wahhib need kaunepiterrad,
hüppab ja lähhäb. Uks plikst kinni! —
Peter mõõtis: „Pitkust kolm waksa,
laiust kaks ja pool, kõrgust poolteist, issi
se pissoke purikenne, mis nago tomikenne
weel kattuksi peäl; katsus uksed ka keik
ä n a , lahti, kinni, riiw ette. Walmis,
andis katte: „Sähke omma riist."
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Ladalana hakkas wahhenema, päike olli
jubba metsa ladwa kõrgel, pois koio pole,

Pea suitses.
Et kül linnopuri pinda ei olnud weel
leigatud, siiski Petre Peas laulsid ni paljo
lindo, ja hüppasid, kargasid, peksid tibadega:
ta näggi sedda suurt linnopüüdmisse lusti
jubba enne ärra omma lapftwaimo sees.
Tio ütles maiaukse peält: „3adalinne,
kus saiad?" —
Peter wasto: „ f e a eksita, mul on
parremad asjad mõttelda, kui sinno saia
peäle. Kül sa näad, ma tahhan sedda
tehha, mis ei olle weel Ma peäl olnud.
Meie lubba peab ni täis lindo ollema, kui
tärbsid, punnased, koldsed, rohhelissed; issastd ja emmased, wannad ja nored; ma
püan neid keik ärra!" —
Ta tahtis öse üllesjäda. Emma üttes:
„Pois, wõtta püksid mahha, muido tulleb
pahhandus. Mis sa peergo muido raiskad, egga sinnust ommeti linnopüüdjat

ei sa."
Peter ei tohtnud wastopanna, heitts
mahha: keik ö unnes metsas, paar sadda
lauljad ühhe öga pudud.
Hommiko ärkas ülles, õõrus silmad,
küssis: „Kus mo kaks sadda?" — tulletas mele, et se olli agga unnenäggo olnud.
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Kargas ülles, rided selga, wälja one,
õuest ülle aia, leppitust ja paioraatsikust
hea hulk pupulgakessi leikama, ikka ihhopõue; tulli taggasi, nenda jämme eest
nähha, nago purlaki naene.
Agga nüüd sedda nikkerdamist, ei läbhend leiba wõtta. Üks pääw, teine pääw;
kolmas pääw olli puur walmis, weel parrem, ja surem, ja illusam ka kui podipuur;
ütleS: „Wata mo kolm koppikut."
Maiarahwas pannid immeks: mis ikka
hea se hea, ei wõi sedda laita, — to olli
anS.
Peter puriga lepvikusse, kannepiterrad
sisse, pulgakessed keik omma arro peäle,
puotsa ülles: isse wahtis kaddaka pöfa
alt.
Lind tulleb, lind lähhäb, mõtleb: „MiS
uus tornimaia st on, kannepiterrad sees,
keS wõib woorast asja uskuda?" — lennab
ärra.
Rattokesft aia pärrast teine rummalam
jälle pu peäle, watad, wahhib, pörab Peakest ühhele ja teisele pole: „Kui agga üks
peaks mulle ütlema!?"—hüppab selle lahti
tehtud wärrawa otsa: se kigub. — : „Et
se olle kindel assi, jalgo al peab kindel
põhhi ollema! Se on innimeste pettus!"
— lennab ärra metsa pole.
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Kolmas teigetargem tulleb jure: „Oih,
mis siit wigga wõtta?" — Õtse sisse, uks
kukkus kinni.
Peter kui kass ülles, wõttis sedda tarka
lindo pisfokessest purist wälja, laskis kestmisse sure sisse, ütles: „Kutsu sinna teisi
tagga järrel. Teie säte ilma waewata köhhud täis!" —
Lind tõstis sabbakest, ja hüppas ühhest
pulgast teise, tundis ennast wangis ollewad,
hakkas murre pärrast laulma: „ S i t , fit,
keik sit!" —
Teised linnud kui messilased kallal,
mõtlewad: „Wata, seäl sees wõib hea
assi olla, egga muido meie wanna tutwa
nenda holega ei kutsuks. Kule, kuida ta
hüab: „Siit, siit, keik siit!" — n o läh'me
siis siit, kui se on se õige te.
Lökso uksed kukkusid puhhas kinni. Peter jälle ülles pu õtsa, jubba sai wiis, tuus
tükki lindo tuppa wia: „Lennake, siin on
teil hea lahke ello." —
Tio ütles: „Mis sa neid waesed muido
waewad? Lasse lahti!" —
Peter kostis: „No nüüd! M a toon
weel hulk järrele." Nenda pudis temma
kolm päwa õtsa, kelk tubba täis lindosid,
punnase kaelaga, ja kuldse kõrriga, kirjud
tibad ja ühtekarwa sulled: ikka wasto akna:
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„MutS ja muts! Paugt ja Patst!" —pömmisid Peakessed ja rinnad haigeks; piddid
agga rahhule jäma omma ue elloga.
Issa ütles: „Pois, sa raiskad keik 'mo
kannepisemet omma narri töga." — Emma
käskis: „Peter, sada neid minnema, nad
flttuwad meie oaleme täis."—Wanna moor
taples: „Kule, kas sa aiad neid wälja,
nemmad wimaks nokkitsewad pissokesse lapse
silmad Peast wälja."

Peter lubbas suga, süddames koggone
teine nou; ütles nattokesse aia parrast
õele: „^a^ ma püan üks ainus kord weel,
sago mis saab. Tulle, Tio, watama."
Tio kelis, Peter ei holind, agga pu
peäle ülles, jälle üks sees: „Tulle mahha,
kennakenne?" — Agga kuida ta isse mahhatulli? oks murdis katki, kus peäl ta seisis! linnopuur kukkus alla pole, temma
pois köhhuli peäle, purikenne katki: Petre
ninna werrine, Petre kondid wallutawad,
Petre pusad haiget tewad.
Pois romas kappakille tuppa, teggi akna
lahti: linnud wälja, laulsid, monned:
„Siit, siit, keik siit!" teised jälle: „Sit,
sit, keik sit!" — läksid omma wanna tutwa
metsa taggasi, nende haljendama pude peäle,
mis Jehowa käösi on istutanud; ja suur
Jummal toitis neid iggapääw heldeste.
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Linnud laulsid ja tännasid, et nad jälle
peästetud.

Linnopesfa.
Peter läks Tomaga küllasse, ütleS:
„3ähme ülle küttisst M a , siit on hea tük
õigem, same sure tee peäle wälja."
Astusid teine teisega, kuiw Ma suitsiS
ja tolmas nende jalge al.
Peter ütles tassateste: „Olle paigal, eks
sa nä liiinopessa, lind istub isse peäl!" —
Tomas läks kolm sammo eddasi, panni
mütsi mätta peäle: lind olli wangis. Pois
pistis kät mütsi alla, katsus: „Iubba kä,
ci sa ennam pease!" —
Peter ütles: „Wötta sinna munnad, anna emma minnule!" —
Tomas wastas: „ Minna wõtsin linno
kinni, siis peab ta ka minno jaggo ollema."
Peter jälle wasto: „Kui minna ei olleksin enne näinud, sa olleksid wisflst möda
läinud. Anna seie lind!" —
Tomas ütles: „ Jätta mind rahhule,
wõtta munnad keige pessaga."
Peter hakkas Toma rindust kinni, karjus: „Kas sa annad heaga: kui mitte, siiS

sa saad!" —
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Tomas pistis lind põue, näitis russikast,
ütles: „Tulle, kui sul joudo on: ma pörrotan
find wasto maad, kui konnapoega!" —
Peter panni üks kord, Tomas kaks plakso
wasto; kiskusid teine teist eddasi taggafi,
kukkusid mollemad mahha: linnoke Toma
põuesi walja lennas metsa. Peter tahtis
jarrele karrata, astus koggematta pessa peale, keik wiiS kirjo munnakest km kollane
leem purruks.
Sure pahhandussega läksid koio omma
hädda issale üllesräkima. Peter kaebas
Toma peale, Tomas kaebas Pctre peale.
Issa ütles: „Se olgo teile öppetusstks,
et kui teie sureks kaswate, ja lähhate teise
mehhega tüllisse ühhe asja jaggamisse pärrasi: siis leppige parremtnne issekestes arra, agga ärge hakkage mitte kohhut käima;
muido jäte wimaks mollemad keigest ilma!"
— ja siis ta räkiS neile weel üks moistosanna jut pealekaupa.
Kaks kassi laksid kögi kappi kallale, watama, kas seal on ka monni assi nende
jaoks paigale pandud; ftidsid ühhe juusto.
Must kass ütles kirjo wasto: ,,Minna
wötsin ukse lahti, mul sünnib surem jaggo!"
Kirjo ütles musta wasto: „Minna wötsin juusto wälja, minnule sago surem ossa!"
Must wöttis juusto suhho, hakkaS uksest
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jooksma ma pole. Kirjo kui wälk tagga
järrel, tahtis wäggise musta suust arrawötta: kribbiStasid küncdega teine teise silmad
lõhki, ja karjusid hirmsa heälega.
Wanna karjakrants wahtis peält, lippitseS sabbaga, ütles: „Head mehhed, mis
sõdda teil on, et teie nenda tissute, laske
minna seüetan teie rioasja warsi ärra." —
Must ütles: „Minna wõtsin ukse lahti!"
Kirjo ütles: „ Minna wõtsin juusto
wälja I"
KrantS wastas: „Oh teie söggedad omma tülliga, sedda wõib jo illusti rahhoga
õiendada. Keige essiteks andke minno katte
juust hoida, senni kui teie kögi kappist kalud wäljatote. Agga minna tahhan teile
õigust mõista, weel parrem kui meie Seggamoisa wallakohhuS: et ei pea mitte üts
juuksekarw kellegile liga sama, waid õige
keskelt läbbi, nenda kui seadus."
Must ütles: „Lasse minna jaan juusto
jure, kirjul on noremad jallad, temma wõib
kalo järrele jooksta."
Koer ütles kirjo wasto: „Karga peäle,
tulle rutto taggasi."
Kirjo jooksis köki, tõi waekaufid wälja,
andis kohtomõistja kätte.
Krants murdis juusto poleks, panni igga
kausi peäle üks pool, hoidis üllewelt sangast
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kinni, wahtis terrawaste: „ O i h , ükS pool
raskem?" — murdis tükki seält mahha, söi
ärra, ütles: „Saab nähha, kilida ta nüüd
on?" — „Paggan, jubba teine liaste raSke,
se ei pea ollema!" — jälle tük mahha, panni
nahka, hoidis kalo otse üllewel. „Mis se
on, jubba jälle teine raskem, ei se lähhä
korda!" —
Kassikessed mollemad persili maas istuwad, wahhiwad: must küssid: „Kas saad
ka kord õigeks omma kaalmisstga?"
„Warsi, warsi, söbrakesstd, andke agga
aega: aega möda asjad, käiwad:"— murdis ikka ühhest ja teisest tük ärra, ja piStis suhho, ei jänud ennam kuigi paljo ülle.
Kirjo ütles: „3ass' seista peäle, nüüd
on nad kül jubba ühhe arro peäl: minna
wöttan selle pole, must wõtko teise."
Vaekausid seisid pea ühtemodi, must katsus käppaga omma juustotükki wäljawõtta.
Krants löi omma karruse käppaga peäle,
ütles: „Sögge, miks sa enne aega pudud?
Minna ei olle jo omma kohtomõistmist weel
üllesüttelnud!" — Wõttis pahhemalt poolt
juusto tük ärra, nelas alla ja ütles: „Se
on minno kalomisse waewa palk!"— warsi
teine tük parremalt poolt ka suhho, ütles:
„Se on jälle mo kohtomõistmist sanna maks,
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et ma teie noasja ollen illusti rahhoga
õiendanud!" —
Kassid mollemad jäid wahtima, koer
jättis Jummalaga seks korraks, heitis wasto
päwa purida äre pitkali mahha.
Must kass ütles: ^Olleksime meie parreminne issikeskes leppinud!" —
Kirjo ütles: „Nenda on se kohtokäi-

misse assi!" Teine laks aidaparranda alla, teine
ülles laudile: mollemad süggawas mõttedes, ja tühja kõhhuga.
Krantsikenne maggaS rahholikkult wasto
päwa pitkali maaS puuda äres.

E l l i k emma.
Kustas ütleS emma wasto: „Se tallopöia pöllotö on ni iggaw ja raske, et minna
tahhaksin parreminne ärrasurra, kui selle
rummala to jure jada."
Emma ütles: „Poiakenne, ärra sune:
Ula nuttan ommad silmad peast, tui sinna
mulla alla lähhäb!" — LäkS kambri, maris
met nissoleiwa kannika peäle, andis poisi
katte: „Kustasstkenne, wõtta sedda katsuda:
se on hea rinnadele; st nüüd, mo silma-
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terrakenne; äna sune mitte ärra, oh mo
tassipomkenne!" — andis temmale musso
kaks korda.
Kustas hakkas kohhe sedda maggust röga
katsuma, mis rinnadele piddi hea ollema,
mõtles: „Peakfin ma agga igga hommiko
sedda rinnarohto sama."
Teine pääw pois tulleb pöllo to peält,
kaebab emmale: „Mis narritö se on, tolm
tulleb suhho, äkki ühtepuhko tõsta, ohjaarrud lähwad sassi, kärbsed pistwad, palla
pääw, wisud kukkuwad jauast. Aastago
kes taht, ei minna ennam pista jalga pöllo
peäle: parrem wõtko surm mind parraaego
M a peält ärra!" —
Emma ütles ta pead sillitades: „OH sa
kullerkuppukenne, kenna rofilillekenne, ärra
sune poioke: jätta järrele keik wihha,
tulle katsu sealihha, wärske kannamunnake."
Pois nelas kui lihhonikko koer, heitis
parsile puhkama. Emma kattis omma kirjo
tekki ülle, walge rättik su peäle, et kärbsed
ei piddand tedda söma, läks wäljale mehhe
jure.
Mees kündis kahhe härjaga soti: waunem tüttar löhkuS kirwega kannojuresid, kestminne teggi haokubbusid, keige norem leikas

fiddumisse witso.
Naene ütles mehhe wasto: „Kas tead,
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I^irri: Kustaste kehha el kannata mitte
stdda pöllotööd ! " —
I ü r r i wastas: „Kui tcrwe ihhoga ja
sure kassoqa wieteistkümne aastane pois ei
sa ühhe hobbostga aästud: siis panne tedda
wokki kedrama, ehk sukka kuddnma, kül ma
omma kolme tüttarlastega saan ka õigeks.
Siuna kaswatad poisist üht laiska hulkujat
ulles."
Kai ütles: „Mehhckenne, mõtle ommeti,
se üks agga meil on; kui ta surreb, sis
on keik mo rõõm ka otsas, siis ma lahhän
ellawalt hauda!"
I ü m ei lausttud ennam sannagi, ütles
agga: „Päits, astu! Lauk, waggo!"—kündis eddast. Tüttar raius pujured, teine
teggi haokubbud, kolmas kandis siddumisse
witso.
Emma tutti jälle tuppa, pois ärkas ülles.

Emma küssis: „Kustassekeunc, kuidas
olli? kas lasksid kärbsed maggada?" —
Kustas \Mštot „Sain ka ikka puhhatud, näggin immelikko unnenäo."
„„Rägi ülles, kassikenne!"" —
,,Moisaherra andis mulle hödberubbla,
ja ütles: Tulle mulle kärneripoisiks."
„„DH se on Iummalast sulle läkkitud.
Panne ned püksid jalga, sinnine kamsol
4
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selga, lähme panaaego: egga issa sedda ei
tohhi keelda, mis õige üllewelt näidetakse."" —
Pois peskis silmad, puhtad rided selga:
lähwad mollemad issa jure lubba küssima.
Wanna Jürri ütles: „Paljo terwist tee
peäle." —
Mõisaherra olli sellega rahhul. Kärner
andis poisile täddidas katte, emma andis
pöiale mitto maggust suandmist; õhto wiis
temma mu trossi kastikesse sees tagga järrel.
Kolm näddalat läksid möda, Kustas
tulleb jälle kord emma watama, kaebab omma raske ello: „£>h, kes sedda kärneri^mmetit on wäljamöttelnud: se on keik
tühhi narritö. Hommiko warra päwa tõuso
wõtta pritskan kätte, hakka kaewust wet
kandma, taimed kastma, käed wässiwad
ärra selle sitta töga. Keskhommiko marjapuud puhhastama, kahhed kindad kä: kikkerpu okkad pistwad mõllemist läbbi, kukkub
nugga käest, otsi sedda pösade wahhelt.
Parrast lõunat reddeli peäle ülles, ounapu
oksad leikama: waia agga sedda, et sa keigega mahha ei tulle. Pea käib ümber,
üllewelt kõrgest mahhawatades, kül st on
üks wimane to. Õhto wässsnud hakka klasiaknad labbade peäle seadma: mounikord näp
wahhele, sured rasked aknad, lähhäb ruut
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katki, saad weel pealegi tappelda. Siis weel
wanna preili lilled istutama, põlwed wallutawad, stlg haige. Oh st on hirmus ello,
kärneri ello!" —
Emma lähhäb pöiaga mõisa, herra käest
tedda lahti palluma.
Herra ü t ü s : „Kas tead, naene, mis
minna sinno pöiale tahhaksin hea melega
wiimse otsa peäle mällestusseks kinkida?" —
Emma ütles: „Aus herra, kust minna
waene tean, mis herra heldus kannab?" —
mõtles issienneses : Wata nüüd lähhäb
unnenäggo ommeti tõeks; ta lähhäb kappi
jure poisile höbberubbla kiukima.
Herra kerotas teise käga omma pitka
habbct, teisega wõttis kappi nurgast naela
otsast kitsejalg mahha — (hea tubbli nahk
piits õtsa palmitud) — näitis sedda poisile,
ütles: „Kassi!" —
Kustas ütles teisel hommikul emmale:
„ M a ollen keik ärraarwanud, mul olleks
keige parrem ammet teises mõisas saksa
metsawahhe jogri poisiks sada. Se on ni
kenna, püssiga läbbi haljeudawa metsa käia,
ikka uus laeng sisse, jälle lind mahha."
Wanna Jürri ütles naesele: „ Minge
peäle, katske omma õnne. Ma saan omma
kolme tüttrega ka walmis. Se laisk pois
on mul agga pahhandusseks."
3»
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Kustassele tehti teises mõisas rohhelinne
lühhike kuub selga, hübberessid rinna peäle,
kullatud nöbid kaks ridda. Nored herrad
paar korda näddalas kolisaksaga jahhi peäle:
Kustas ees ja tagga, oh sedda head ello.
Agga mitte kauaks. S e assi läks ka
iggawaks. Tulleb ku pärrast jälle koio,
kaebab emmale: „ Olleksin ma sedda teaduud, minna olleksin parreminne seahoidjaks
sanud. S e õn jo koggone hull ammet.
Raske püss olla peäl, jahhikot selgas, jookse
eddasi taggasi. Olled sa terwe päwa noorte
herradega äianud, siis hakka õhto koerad
söötma, püssid puhhastama, nenda hirmus
hais, nago mäddand munnad. Teisel hommikul jälle metfawahhi saksaga metsa, puud
märkima, sihti aiama, weest ja passast läbbi,
tuul puhhub nenda kangeste wasto silmi, et
hakkawad wet jooksma: ei sest küssi kegi! —
Minna pällu siu ennast lahti, rohhelinne
kuub jäi senna warna õtsa, pannin ommad
wannad narrud jälle selga."
Näddal õtsa puhkas koddo. Pühhapääw
lähhäb tammi peäle õngega kallo püüdma,
tulleb taggasi: „Kas tead emma, minna
tahhan kolmanda mõisa, wanna Tootsi Pebo
jure, küllamehhe ammetit õppima. S e on
ni kenna maiakenne järwe äres, keik nodad
ümberringi kuiwamas aiateibaste peäl: istu
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agga wenne (lootsiko) sisse, kallad lähwad
isse wörko.
Tootsi Pebol uus poiS. Temma isse
ci maksnud mu renti omma mõisa, kui agga
piddi aasta läbbi wärsked kallad toma,
sakste laua tarwis; ja mis ta weel peäle
püdis, sedda olli lubba linna müa. Suur
järw, kolm wersta pitk, poolteist lai, kallad
arroto sees.
Kül se ello olli Kuötasse mele pärrast.
Kui ta mõnnikord sõudis omma pissokesse
wenne peäl, nodanörid kinni seutud raudkonkso külge: wanna Peeb jälle teise lootsiko sees, ikka noot lähhäb koumalle; astuwad Mehhed ücr,

hakkawad nota wälja-

weddama. Kül neid kallo, mis senna sisse
on kokko koggonud: ikka wälja käppoga ja
kappaga.
Kui hea saak on olnud, siis õhto praditud sinki ja munnaroga, ja pärrast toob
perrenaene weel krusiga soja õllut.
Agga Kustasse meel laks ommeti pahhaks, kui ta jubba mõnni aeg olli sedda
ammetit piddanud, ütles: „Mis iggaw assi
se o n , ühtepnhko kallad ja kallad, ei sa
muud nähha egga kuulda."
Ta ei wõtnud ka ennam perremehhe
kasso järrele omma päwatööd tehha, nürrises ja taples: läks wimaks ärra emmale
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omma fyätöa kaebama: „ M s sittaantmct se
on, sest ei tulle middagi wälja. Ella stäl
üksi järwe äres, kui tont: ci tulle senna mu
rahwast, kui agga ülle näddala mõnni kallakanpmecs linnast; ehk arwa küllalisftd wilja
wasto kallad wahhetama. J a mis iggaw
to on weel se worgokudduminne, ta ei eddene
ühtegi, muudkui sõrmed lähwad kangeks,
ja unni tikkub peäle. Kui sa kül kõwwaste
kuddud, siiski igga püüdmisse jures jälle
löhhuwad monned silmad; kui mitte warsi
ei sa parrandud, arrotab sureks auguks, et
kapstapea wõib läbbikukkuda: kallad oiowad
puhhas wälja. Perremees tapleb ka weel
peäle. Siis hakka jälle lootsik parrandama,
takkodega kinnitoppima, tõrwa peäle marima: wannad wenne sapad jalges, tökkandi
hais kui pcldiko hais. Minna tullin ärra."
M ä s tük aega koddo. Issa ütles:
„Pois otsi ommale ammetit, muido ma pannen sind jälle äästama!" —
Sedda toob Uxti$ Kustas keige ennam:
läks neljandama mõisa, sai kokkapoisiks.
Mis nüüd mehhel wigga? — Sure Krahwi
herra kökis walmistati keige kallimad road.
Kustas mõistis jubba P r i k a d c l l i t kerotada P u l j o n i suppi sisse; pekkinöälaga
pekki tükkid teddre prati sisse pista; S i l l e
röga läbbi rättiko tariks lasta; õuna P u d -
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dingit wormi sees ahjus küpsetada;
Pesekogid ülleslüa; M a k a r o n i t wmnitada.
Essimcane näddal ta lakkus iggast pottist ja paiast, kastrollist ja panni pealt,
stnui kui üks paäw tahtis omma hinge seest
wäljaoksendada.
Siis läksid need kallid, kirjud sakste
sigid temma melest ui alwaks, et se kögihais olli jubba lemmal waewaks. Ta õlleks
parrem inaounad kastnud feolwe sisse, ja
happu pima jurc nipauud, kui et ta weel
õlleks puutnud ueude keuna, kalli, kunstlikko
roade külge. Ta ütles kotkale: „ Minna
ei woi eünam seista, minna ollen haige,
ma lähhäu koio!"
Gmma wasto: ,,ÕH mo kulla Kustassekenue! Tulle, rägi, kuidas olli?" —
Kustas ütles: „Mis sest räkida, se on
jo öigc pörgotenistus.. Seisa hommikust
öhtoni ellawa tulle ees: fakfo tulleb iggapaäw kaks/ kolm tõlda, kes ueude köhhud
woib täita. K r a h w tahhab allati ned
road. Kot on kaks aastat woöral maal
wäljaöppind, teine aasta P i r r i se linnas,
teine jätte L o n t r u s se liunas: kül tark:
mõistab kakssadda suppi, kolmsadda wrik a s s i d , kogid olgo räkimatta. Agga
millas minno Pea keik need nimmesid agga

«

so m

katte õppib. Siis paulle K a r d e m o m i t ,
siis jälle A n n i s s i t . Kus wecl Saczut
ja R i s i d , p l o m i d ja r o s s i n a d , p i p part ja sinnäpit. Sest wõib innimenne koggonc hulluks jada. Minna tullin
ärra!" —
Emma ütles: „Noh, se olli ka hea nou,
poisike: sa lähhäb muidoki süggise luggema,
sa wõid se wahheaeg koddo puhhata."
Wanna Jürri ütles teisel päwal Kaie
wasto: „Kule^ naene, Kustas on nüüd
nelli ammetit ärrakatsunud, ikka wasto meelt:
kärneri to jures olli m u l d temmal raske
kaewada; jögri ammetis pnhhus t u u l temma wasto silmi; kallamehhe tallitamisses
teggi wessi ta rided märjaks: kokka kökis
korwetas t u l l i ta pallet ärra. Kas sa
tahhab, et ma pean sedda suurt poisi ilmaasjata söötma? Ütle sinna enne ommad
mõtted ülles, siis minna ragin pärrast omma nou."
Kai ütles: „Iummal hoitko, egga minnagi tahha, et ta peab laiskust piddama,
eks ta wõi sind ka wahhel ikka kergema to
jures aidata."
Kustas kulas kambrist, mõtles: „Saab
nähha, mis asja issa tahhab mulle sowida?"
„Kustas, wi hobbone kopplisse söma!"
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StMaš astus selga, aias leppikusfe, issa
tagga järrel.
Issa ütles: „Wütta wikkat, nida haige
lehmale nattokest rohto, wiska talle ette,
minna tahhan tüttarlaste jure põllule."
Kustas katsus wikatit, mõtles: „Eks
sellega olle aega? Kui lehm nattokest nälga
nääb, ta sööb pärrast parreminne; ma pölletan ommeti pipo wahhel."
Tubbakas sisse, tulleraud wälja: kaks

plikso, tael põlleb, suits tõuseb pibosuust,
nago korsnast ülles. Kustas sellili pu alla,
watab, kuida walged pilwekcssed lähwad
körgrö üllewel, kui" lambatalled koio pole.
Tikkub nenda maggus uuni peäle, piib kukkub suust rahho sisse, Kustas noorskab, et
kaugele ku lukse.
Tunni pärrast tulleb issa koio pole, lähhäb lauta: haige lehm maas, mitte üks
rohhokörs ees.
Lähhäb kopplisse: hobbone sööb, wikkat
maas, Kustassekenne maggab, suud, silmad wasto maad, selg, perse wasto päwa
üllcspole.
Agga siis sai issa meel pahhaks, leikas
ennesele kolm head sirged paiowitsa, astus
tassakest liggi, ja panni leigest jõuust poisi
triboliste pükste peäle: Paught, — paught
— ikka peäle.
* *
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Pois kargas ülles, koio pole jooksma.
Kai nuttab: „OH mo ainus poiakenne!
Kuida sinna witsu sanud?" —
Jürri tulli liggi, hüdis: „Kas lähhäb
niitma, wõi tahhab sa weel?" —
Kustas nitis rohto, wiis lehmale lauta.
Teisel päwal aastas, näddal pärrast kündis,
läks süggise luggema. Praego wits mees,
tännab issa allati.
Kaiel, emmal hea meel. —

H i i r löksns.
S f W w a l pois olli ennesele linna podist
lokso ostnud, et nende maias paljo jooksjad
olli. S e riist olli penikessest raudradist
nenda targaste palmitud, ni suur kui pissokesse lapse müts; kard uksekenne ees, kus
küpsetud pekki wõib sisse panna; peält auk,
kust hiir saab hõlpsaste sisse, agga ilmas
ennam wälja, sest terrawad raudnöälad pistwad temmale wasto.
Essimessi ö pois panneb lokso omma
wode alla peaalluse kohta, ja otab, kas
tulleb mõnni; agga unni tulli enne ta peäle,
uinus maggama.
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Kukke laulo aego \uUa üks wanna hiir
nusutab sedda uut honekest ümberringi, et se
lehkab nenda maggusaste seält seest wälja,
pistab ninna augo sisse: „Oih hea!" —
kehha järrele: „Siin ta on!" — sabba wi<
maks: „Iubba kä!" —
Noor hiir kuled, kuida wanua pekki narrib, ja mokkadega matsutab, astub ka ülles
augo kohta, wahhib, mõtleb: „Kas ma.
tahhan?" — Karlipft kukkus sisse.
Agga kuida nad mollemad wõtsid mehhe
modi kermeste ja holega, ei olnud ennam
middagi üllejänud, lakkusid lõkso laudparranda ni puhtaks, nago öwliga libbcdakS
aetud.
„3ähme nüüd jälle koio pole, saab seks
korraks küllalt: koht täis, südda rõmus."
„Mis paggan st on, et uks ei anna
lahti!" —
Wanna otsib ühhelt poolt, noor katsub
teiselt poolt, ikka ringi rattamodi: ninna^
mõllemil werriscd, ei anna raat läbbinärrida.
Wanna aiab su üllcspole, mõtleb: „Eks
ma siitsammast ei sa wälja, kust ma ni
rutto sisse tullin." — Kust wõtta, terrawaa
nöälad pistwad wasto silmi.
Noor ütleb: „Lass' minna katsun enne;
mul on penem kehha, sinna olled ennast
lv^lgga täis sönud."
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Katsu, katsu, norekenne: jubba munast
wccn jookseb.
O otsa kerotasid ennast senna ja tenna;
wangiukö on ikka kinni, pcästjat põlle kussagi.
Paike tõuseb hommiko, pois hüppab wodist walja:

„Oih, oige kaks korraga. Otage, kennad lomad, warsi saab teil seadus katte!"•—
Püksid jalga, kamson selga: ilma mütsita, palja jallo ikka saueaugo pole jooksteS.
Lökso uks lahti: „Lähme uüüd!"
Jubba laksid: wanna ees, noor tagga.
Waat, .kuida nad oiowad: „Kermeste, kermeste, soudke agga peale, ikka are pole."
Wanna katsus waljatulla' külma wee
seest: pois panni malgaga pähha: „Walmis!" — Rvre jõud loppis ärra oiomast,
tõmbas wtti kord hinge, sirrutas jalgo,
senna ta waus muddaauko: konnad soid ta
anu.
-/

&*vvo pakkus.
(h. A.)
T u r e s pimmedas metsas eN<ig karro
omma naese ja poegadega. Kui issanr olli
metsas toito otsmas, siis emmane lakkus
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omma laia kele otsaga laste suud ja silmad
puhtaks, ja sillitses omma karruste kappadega nende kassuka karwad libbedaks. Kui
jälle emma läks kord metsa röga murretsema
omma nore perrele, siis issa õppetas ommad kennad lomad sedda lodud jorrinat
aiama; möda männaoksi pu ladwa otsa üllesronnima; taggomiste jalge peäl püsti
seisma; ja teine teist karwopiddi kiskuma,
wasto maad pörrotama, ja küündega kribbistama: et nad jubba norelt pölwelt keik
tarwilissed karroello ainmetid ausaste kätte
saaksid.
Nenda laksid nende ellopäwad
wägga lahkeste ja rahholikkult eddasi: wannad murretsesid holega toito, nored pannid
romoga nahka: mis parremat põlwe enneftle sowida? —
Uks sui lõuna pallawa soiaga puhkasid
kaks wannad noorte kõrwas mollcmat poolt
pessa rahholikkult, pilgutasid wahhelt silmad, uiuosid jälle maggama.
Korraga kuulwad nago unnenäus: üks
murrab oksi, kahhin ikka lähheminne, jorr,
jorr,. nago joobnud mees kõrtsi ukse ees.
Ärkasid hobilt ülleS: wooras tekata, lkka ka Petsi suggust, agga siiski jälle teise
Ma jaust: karw olli jämmedam, näggo
olli kawwalam, jõud olli tuggewam, hais
olli ssttastm: tulleb terretab, rägib omma
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Ma seadust, ja parremat põlwe, mis neil
lomadel ftäl on: ilma waewata iggapääw
siia, keigeparrem roog allati ninna ees,
muudkui pista keel suust, ja lakku kerjemet.
Karro parirahwas hakkas mõtlema, et
nende tonnine ello olli waewalinnc, möda
metsi toidust otsida; külla kaerad leigatakft
ka wimaks ärra: „Eks me lähme ka kerjemet püüdma, sago kust saab, agga messi
ikka keigemagftusam." — Tännasid sedda
head woora Ma tckäiat temma helde nou
ja juhhatamisse eest, jätsid Jummalaga;
temma kaddus nende silmist ärra, agga
maggusa himmo mitte süddamest.
Issane hakkas teed käima, ikka: „3orr,
jorr, kust ma met saan?" — Tulleb külla
kaerde liggi, wahhib: mis uus pak siin
maas, sedda ma polle enne mitte näinud:
palk poleks lõhki aetud, mollemalt poolt
talwad stes, lai raggo keskel, maggns mehais pistab «innasse.
Lakkub kord, jälle, ikka weel: „Kül se
onuks armoassi, mis meie keige suggustltsile on sel aial wäljamõtteldud. Kui «me
enne läksime sedda maggust katsuma, siis
hullud mcsfilassed tahtsid silmad Peast pista;
nüüd on nad ni lahked meie wasto, et
pannewad omma kallist warrandust oige heldest süddamest meie ette. Oi, oi, head as-
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jad, mis meile nüüd sowitakse; tahhan agga
teiste järrel, neid ka kutsuma."
Kullamees warritfts aia tagga pösa warjut, tahtis jubba püssist pauko laska laia
karro taggomisst õtsa, mõtles: „Ma otan
weel, midda ennam sedda parrem, kül wanna
tark Pets toob teisi ka järrele."
Jubba mets kollab: „ I o r r , I o r r . " —
wannad ees, nored tagga järrele.
Karroisfa Uinnaga rao sisse, kus küllamees keige rohkeminne met olli wahhele marinud; karroemma kõrwas matsutab mokkadega, aiab laste Uinnad ka sisse: ei lõppe
lust ärra, et kül messi hakkas õtsa löpma.
Issaue ütleb: „Tombame talwad wälja,
ueed on agga muido tülliks ees." — Temma kissub peält poolt, emmaue wcnnitab
alt poolt: „Agga nüüd, hakkame korraga!"
— Karlipst, mollemad talwad wäljas, issa
ninna pakko wahhel, emma kappad palgi
wahhel; raggo kukkus kinni, pigistas nende
lakkujatte ninnad, kappad ni hulluste kokko,
et silmad läksid mõllemil kirjuks, ullusid sures wallus: „Oth, oih, jorr, jorr, kes meid
peästab, tulge appi!" —
Kullamees panni püssist paught ühhele;
uus laeng sisse, jälle paught teisele. Nored karrud ei tahtnud wauuemattest lahkuda:
mees wõttis aia rõika, ikka pahha, pam ja
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pam, ühhele ja teisele: pealuud teikll purruks, jahhuks; nülgis nende nahka, wiis
linna labale, sai head hinda. Pealik ostis
sanitekkikS, talwekülmaga jalge peale katta,
must kallew peal; sõitis ärra kaugele Male.

Tark

tüdruk.

UAHHel waesel saunanaesel olli kolm last
toita. Kui wannem olli luggcnud, siis emma ütles: „Kaddri, otsi uüüd ennesele perrenaest; Iummal on mind aitnud, sind seie
male kaswatada, nüüd woid sa jubba isse
leiwa eest murrctseda."
Kaddri mõtles: „Polle karta, minna
mõistan keik naesterahwa tööd hästi tehha,
minna saan kas kümme perrenaest." Panni
pühhapääw kirrikorided selga, läks küllasse
täddi jnre, rakis omma luggu ülles.
Täddi ütles: „Kahjo, et minna sedda
eile ei teadnud. Suremoisa kiltre naeue
kais siin omma hädda kaebamas, et temma
tüdruk lahhäb mehhele — jubba kaks korda
kulutud — ja temma ei sa nenda järsko
teist assemelc, et wägga kibbe to aeg keitidel.
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Šlabbxi ütles: „Ma tahhan warsi mõisa:
mõisas on ikka hra kulus koht, seal wõib
peagi tüttarlapse on olla."
Täddi kostis: „Miks sa nüüd ni warra
jubba hakkad selle asja peäle mõtlema:
lasse ikka wannemad ettejouda; sinna olled
jo alles praego lnggemast tulnud."
Kaddri wastas: „Täddikenne, mõnni
jääb ka koggoniste järrele: wanna tüdruk
on kui wanna lehm arwata. Torro Ado
kais ladalatsis pääw õtsa omma ounikoga,
weddas tedda löga otsas ja sarwepiddi waggise tagga: ei pakkund kegi temma eest,
õhto piddi koio wima!"
Täddi wihhastas; ta olli isse ka ellatand tüdruk, agga muido wägga kidowaärt
innimenne omma usso ja ello polest; ütles
agga: „Kaddri, need juttud ei kolba mitte
nore tüttarlapse suus, sinno ellopawad on ka
weel alles ees!"
Kaddri mõtles: „Aia jutto, täddikenne,
taewarigi prudikenne, parrem koppik peo sees,
kui tuhhat tadred, mis weel ees!"
Tulleb suurde mõisa, tallipoisid watawad
ukse peält: „Oih, mis kenna tüdruk, se lahhäb wist kiltre naesele ennast pakkuma.
Sest saab meile üks hea tansia pühhade
wasto. Wata kuida ta jallad seab paekiwwide peäle, et pask ei sa temma walge
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sukkadele waewa tehha: nago arrakas hüppab ühhest teise."
Kenna lind seisis kiltre naese ees, teggi
nokka lahti, laulis omma laulo ärra. Perrenacftl hea meel, et ilma waewata sai
tüdruko assemele, ütles: „Paljo terwist emmale, tulge esmaspääw meile pärriseks, siis
norikut sadetakse."
Tallipois ütles: „Pange tähhele, ma
teen üks nalli." — Jooksis ette, tõstis üks
kiwwi ärra kus oige passane koht olli.
„Kui ta siit üllesaab, ilma et jallad muddaseks teeb, ma wöttan ta ärra."
Kaddri tulleb ülle sure silla, winakögist
möda, teisest sillast ka ülle, pörab aia nurgast jubba talli pole, lähhäb, astub, kermeste, .'kennaste; seisab: üks kiwwi ärrawõetud — hüppab kui jännes ülle maddala
lattiaia, kolm sammo rohho peäl kõrwas,
jälle ülle aia tee peäle taggasi; käib keigist
kiwwidest illusti ülle, sukkad puhtad kui
prudi jallad.
Tallipois ütles: „Agga ma wöttan." —
Teised naersid wasto: „Kus meie olleme:
igga mehhel lubba küssida." — Pois jäi
mõtlema. Kaddri ikka koio pole.
Emmal olli hea meel, et laps ni rutto
kohta sanud, ütles: „Pallu agga Iumma-
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lat, et ta wõiks sulle tarka meelt anda
udes ellus: mõisate on libbe te."
Kaddri mõtles: „Ärra karda, wannakenne, minna tean ammo enne: kes on targa
peaga, ei st ilmas kahjo sa."
Pühhapä pärrast kirrikut küssis Talli
Rein: „Kas teie tullete meile ellama?"
Kaddri ütles: M i s teil sellega asja!" —
läks eddasi, walis ülle olla taggasi, kas
Rein alles kirriko ukse ees, mõtles: „Kenna
pois kül, agga miks ta teiste nähhes hakkab jutto aiama: eks sellega olle aega." —
Esmaspääw warra olli Kaddri jubba
walmis minnema. Emma ütles ukse peäl:
„Kaddrikenne, pällu ikka Jummalat, et ta
wõiks sind ka õnnistada sinno to jures:
ilma Jummala önnistamatta lähhäb keik to
tühja!"
Kaddri mõtles: „ M i s õnnistamist mul
tarwis, egga ma rummal polle: minna
mõistan jo keik asjad tehha, to jures minna
ei karda." andis emmale suud, läks.
Kiltre naene ütles: „OH hea laps, et
sa warra olled tulnud: minno Pea käib
ümber täis mõttid, nago kassipca; kül pulmamehhed wõtsid õõd õtsa jun kärratseda.
Olle agga kerm, ma kedan neile weel üks
prukost, sadan neid keik minnema."
Nattokessc aia parrast ütles perrenaene:
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tfäõtta

latter, to keldrist kartowlid, kori ärra
tangoleme sisse, jubba padda tulle pcäl."
Kaddri walis ülle ukse teise pole sure
tuppa. Talli Rein peiopois, punnane pael
rinna peäl nago rosilil paistab wälja pitka
finnist kue peält, höbbenöbid külges.
Perrenaene tulleb kardlattrega, künal
põlleb fees, annab Kaddri kätte: „Minne
nüüd rutto, küllimit keldris."
Kaddri uääb seina külges naela otsas
tenna rohhelisse karwa werwitud lattre rippuwad, lasid ees, mõtleb: „ S e on kennam
rahwa hulgast läbbi käia, kui se wanna
leklatter." wõttab sedda mahha, lähhäb keldriffe; toob kartowlid küllimittoga wälja,
kuleb, jubba pciopoisid laulawad:
Prudi silmad pilwe karwa,
prudi patted lille modi,
prudi käed lumme walged,
prudi jallad pöddra kermed.
Mõtles: M i l l a s minno jallad lauldakse?"
— tulleb ukse kohta, hüppab ühhest kiwwist
teise peäle, kiwwi libbiseb alt ärra, lasilatter seina wasto, kartowli küllimit pasfa
sisse. Oh sedda häbbi, kuida Kaddri korjab lasitükke, pärrast otsib kartohwlid kokko:
pulmarahwas wahhib aknast wälja.
Perrenaene waSto: „Mis õnnetus sinnul
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jubba ceftotsa juhtund?" — ei tahtnud rohkem tappelda rahwa kuuldes: „Minne to
munnad külma kambrist, kõrw seisab kaera
kotti peäl."
Kaddri jookstes kambri, muunakorw kätte,
tuleb: jubba jälle laulwad.
Lähme prudi kirsto katsma,
nelja mehhe jõudo tarwis:
linnast riet, millast lünga,
wannad tadrid kasti põhjas.
M i l l a s tullewad minno kirsto katsma?"
— Munnakorwist tõstab hirekenne ninna
wälia, Kaddri karjub, hiir hüppab temma kaisse
stsse: munnaröog parranda peäl. Perrenaene
tagga järrel: „Mis sa kissendad?" — Kaddri
jookseb kotta, rapputab kaist, küllalissed möttewad: M i s tal jälle wigga? — O i h , hiir
lähhäb ihhopoue, kopst särgi wahhelt hüppab
mahha, knllamees sapakannaga pähhä.
Kaddri silmad häbbi täis, pühhib kambris tuaga nuttes munna weddelt maast ärra.
Perrenaene mõtleb: „Kül minnul on selle
ue teenriga pahhandusid — hakkab isse kökis
tallitama.
Tangoleem saab ka walmis, Kaddri kattab walge linna pu lina laua peäle, silmad
nutmisstst puuuastd. Reino südda lähhäb
halledaks, ütleb: „Lasf minna aitan, to
sinna leent kögist."
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Kaddri toob ühhe pütti sisse, parrast
teise, tulleb kolmandaga. Rahwas tungib
õuest ukse kohta nenda paksult kokko, kuulma,
kuida pulmalissed laulwad, ja watama, knida pruut istub kesset tubba toli peal.
Puhka jalgu, prudikenne,
tänna saab sind tenitud;
kui sul omma maiakenne,
pead teisi tenima.
Tulle nüüd ja katsn röga,
jubba lemepüt saab kantud,
kelk on sinno jauks pandud

„3artsti!" — lemepüt Kaddri käest mahha, sest joobnud mees olli wasto lükkanud;
karjakrants hakkas jubba parranda pealt lakkuma.
Kaddri jooksma uksest wälja, otsekohhe
koio pole. £>h ta waene, kuida ta nuttis,
ta õlleks M a alla pöggend selle häbbi eest:
„OH, miks ma ei teinud emma sanna järrele: ollcksin ma ommeti Iummala õnnistust
enncsele pallunud ue ello sisse. Oh minna
waene, kus minna sellega lähhän, nad
uaerawad mind hirmsaste!" —
Mitmel näddalal ei naitnud ennast Kaddri mitte kussagil. Emmal olli kül kahjo,
agga ta ei tappelnud, näggi et tüttarlapse
südda wägga kurbdust täis olli. Täddi
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tulli senna, Kctobri ycMš andeks. Säb^i
ütles: „Wötta sedda õppetusaks, sinna olled noor innimenne; pällu agga Jummalat,
ta wõib keik heaks pöörda." —
Kaddri wõttis keik need sannad süddamesse, hakkas ramatust luggema, kulis kirrikus nenda holega, sai koggone teiseks innimesseks: keik endine uhkus kaddus temmast ärra, ta olli ni allandlik, et täddi ütles mittokõrda temma kohta omma maiarahwa wasto: „Wata, et Jummala jures ei
olle ükski assi woimatta; kuida temma uhhe hinge wõib pöörda kui weeoiad."
Üks õhto astub mõisa Mein tuppa, terretab, ütleb: „Küllaemma, meie keige parrem walge lehmamullikas on kaddunud, kas
lubbate otsida?" —
Kaddri ehmatas ärra, et ta pea olleks
wokki eest mahhakukkunud.
Emma ütles: „Aitko Jummal iggameest
sedda üllesleidma, mis ta on ärrakautanud."
Neiu ütles Kaddri wasto: „Kas teie annäte ka lubba otsida?" —
Kaddri silmad tilkusid wet, ei sanud sanna
suust.
Rein andis temmale kät, pistis hõbbe sörmus temma sirme, ütles: „ Lähme emma
jure, et ta meid õnnistab. S a olled ööd
ja päwad minno meles seisnud, sest tunnist

m

96

sadik, kui ma sedda ualja teggin, ja tõstsin
kiwwi jalgtee peält ärra, ja ütlesin: „Kui
ta siit üllesaab, ilma et jallad muddaseks
teeb: ma wöttan ta ärra." 3ahme nüüd
emma jure, Kaddrikeune, tulle ikka!"
Emma astus nende jure, panni ommad
käed Kaddri ja Reino Pea peäle ja ütles:
«Lapsokesed, palluge Jummalat, et ta wõttaks teid õnnistada teie ue ello sees. Temma hea Waim saatko teid tassase tee peäle,"

Ki i r rikomees.
3v!addis olli wanna kirrikomehhe wannem poeg. Issa surri ärra, poeg pärris
temma kohta ja sedda ammetit.
Kui surnomatjad surnud mahhatöid, siis
jootsid iggakord kirrikomeest, et kui ta tulli
haua süggawust moötma, ei sanud arro, kas
olli seadusse järrel G jalga, ehk wähhem,
— ütles agga: „Andke weel kord puddelist
rüpada; wiimsel päwal peaseb surnud rutteminne wälja, kui ep olle liaste mulda, kiwwa peäl."
Maddis wõttis naese. Aasta pärrast
sündis poeg. Kaks aastat wahhet, tüttar;
jälle kahhe tagga teine tüttar.

m

l>7 HM

Šini mehhe Pea tark, et ta ei olnud
sedda märga katsnud, siis olli temma hea
mees: rakis moistlikkult, teggi holega omma
maiatööd, Harris omma pöldo, wöttis rawid
heinama sisse, tenis eunesele pu riistadega
head rahha, keik mõisa woiastjad ja pimapüttid ollw temma tehtud, ei sanud ükski
temma wasto.
Agga ni pea, kui jubda üks uapsikenne
olli ülle kelc knrko jooksnud: siis hakkasid
temma silmad uago tuld paistma, kehha warrises, kirristas hammastega, piddi teist,
kolmanda topsi ka wötma. Iubba siis küllamehhed hsidsid emale. Warsi olli riid
kä, sõimas, wandus; ja kellest ta kiunihakkas, ei se peäsnud naljalt temma künede
wahhelt, et nad monnikord ütlesid: „Temma hul hakkab nago raudtangidega külge:
ei temma paggana sõrmed murra kegi lahti,
kui ta isse järrele ei anna."
Läks ta siiS kõrtsist, ehk Mlla jobudest
koio, siis ta karjus jubba oue wärrawalt:
„Rööt, ärra tulle: ma kisftln so Pea otsast
mahha."
Naene pettis lapsed eest ärra, katsus tedda melitada, ei ühtegi. Midda ennam ta
pällus: „Olle hea mees, heida maggama!"
— sedda ennam kärratses mees: „To lapsed
wälja, muido ma kissun so juuksed Peast!" —
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Root pällus: „Kulla Maddis, miks sa
muido lapsi hirmotad, tulle panne Pea
mahha!"
Maddis kargas pusti: „Kas sinna tahhad mo Pea mahha panna, kas sa arwad
mind joobnud ollewad?" — kiskus ta mütsi
mahha, tallaS jallaga peäle, hakkas tedda
rindopiddi wasto seina lükkama. Lapsed
wode alt wälja, karjuwad: „Issa tappab
emma ärra!" —
Maddis piits warna otsast mahha: ühhele, teisele, naesele, lastele, waht suust,
moiras kui härg: „Ma tappau teid puhhas
ärra. Ma nüllin teie nahka ftljast. Ma
wiskan teid pörgopatta!"
Kui ta stddawisi hulk aega olli nago
kurri waim möllanud, siis heitis wodisse
maggama, winaöhk käis suust wälja, otsego
soe aur korsna august.
Teisel hommikul, kui ta olli winapeatäit waljamagganud, siis ta ei teadnud middagi sest, mis ta õhto olli joobnust Peast
teinud. Km naene nuttes keik luggu üllesrakis, siis mees ehmatas isse ärra, ütles:
„Peaks suur Jummal minno külge üht tähte
teggema, kui ma weel üks kord katsun omma
kelega!" —
Siis olli jälle tük aega wahhet, näddalat paar ehk ka rohkem, et ta ennast emale
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hoidis: senni kui jälle kurjad innimessed
hakkasid ta peäle käima ütlesid: „Maddis,
miks sa ei tahha wõtta, egga sa polle kirrikus ärratootanud. S e üks sutäis ci te
sulle middagi." —
Kül olli waene luggu. Root kannatas
temmaga kahheksa aastat sedda ello. Wanna
kirrikoöppetaja nomis t.-dda igga modi; mees
lubbas ikka meelt parrandada. Kas wanna
köwwcraks kaswanud pu annab ennam sirgeks aiada, kui ta kord nenda pahhaste on
wilto waunud?
Maddisse õdde ellas kümme wersta maad
teise kihhelkonna piri peäl. Talwcte käis
õtse ülle järwe.
Maddis ütles naese wasto: „£>dde Nina
saatnud mnlle sannumed, et meie peame
kahhekse tullema temma lapse warrude peäle.
Mis sa arwad, eks me lähme ka kord suggulassi watama?" —
Rõõt wastas: „Mnl on wagga hirm
sest järwest ülleminna: se näitab mulle nago
surmate ollewad siunule, ja minnule, ja
lastele. Jäme parrem koio!" —
Maddis läks kõrtso, meeste käest kussima, kas järw peaks kandma?
Kaks «lecst ollid praego ülle tulnud, ütlesid: „Polle wigga. Kesset järwe on üks
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raggo, hea hobbone kargab ülle. Põlle
tarwis karta."
Maddis rutto koio, hakkab ennast seadma.
Rööt ei julgn wastopanna. Saunaemma
piddi mäele tuppa tullema, laste järrele waatma. Mees naefega sani: Lass sõita peale!
Pole tee peal raggo ees. Rööt hakkab kartma, ütleb: „Pörame taggafi!" —
Maddis panni hobbosele üks hea piitsa plaks,
hobbone kni lind lennaS ülle; läksid omma
teed eddasi.
Warrude maias olli hulk woöraid, siid,
jõid, äiasid maggusat jukto; kukke laulo
aego naesed heitsid maggama, monni mees
wöttis weel koidoui, senni kui agga ikka
olli ftdda kallist märga.
Teisel hommikul Rööt pällus omma.
meest wägga süddamest: „Lähme koio, lapsed otawad; arra wötta ennam wina!"
Maddisse Pea jubba soe, ütles keikide
kuuldes: „Mees on naest Pea: kas sinna
õlled minno keetja V' — purjotas ikka peale,
senni kui ei teadnud taewast egga maast.
Korraga hüab ukse pealt: „Nööt, tulle
wälja!" —
Poisid ollid hobbose ette pannud, perrerahwas kartsid: „Wimaks ta hakkab siin
rido tõstma, lass' ta sõidab parrem omma koio." — Aitasid tedda sani sisse,
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naene wõttis ohjad katte, hakkas hirmoga
sõitma.
Äkktlissest järwe kaldast said hästi mahha,
mees maggas, ta ei teadnud middagi. Ikka
eddasi paar wersta maad. Hobbone jääb
seisma, raggo jalge ees. Naene astub
mahha, katsub, watad, kas mitte teiftst'kohha st ei sa wahhest ülle.
Mees tõstab wässind Pea ülles, karjub: „Mis wigga? — Miks sa ei sõida? —
Minno kehha külmetab1 — Istu peäle!" —
Naene ütleb: „Gks sa nä, raggo ees!" —
Maddis piitsaga. Hobbone ülle kaela
siSse, mees wette, hakkab wauma.
Nööt astub sani sisse, kissub joobnud
meest keigest ihho jõuust wälja teise pole
, eatse peäle; peästab hobbose rinnust lahti,
look kukkub eatse kambade peäle; hobbone
robbab wälja; naene tõmbab sani ka jarrel. Mees karjub Pead, ei sa ennast aidatud. Külmahäddas wärristes seab naene
hobbose ette, meest sani, istub kõrwa, aiab
se wiis wersta maad tulliste koio pole.
Wauua emma ehmatab ärra, kui perrenaene nenda kahwatand näoga tuppa astub.
Lapsed karjuwad: „Kas issa joobnud? Issa
tappab emma ärra!" — Towad mehhe
sisse, pannewad temmale kuiwad rided selga;
ta maggab, ta ei tea ühtegi.
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Wa me Rõõt ci sanud öse silmi kinnipanna. Teisel hommikul wanna emma lah^
hab mõisa, rohto toma. Preili tulleb isse
seiina; MaddiS nuttab haige naese wodc
kõrwas: „OH sa wina kurrat, mis sa jälle
minnust olled teinud! Peaks Jummal üht'
tähte minno külge teggema, kui ma wecl üks
, tilk wöttan omma su sisft!" —
Kül linuast todi rohto, kül wanna praua
satis saksa road ja.lemrd haigele: wägga
kaua poddes uaenc sest ehmatussest ja külmetamissest, senni kui ommeti snur Jummal
jälle aitis tedda jalgo peäle.
Talwe läks möda, kewwade tülli kätte.
Maddis olli tark mees, ci olnud ennam ilmas
sedda endist pahhandust. Root olli käima
peäl seitsmenda ku fees, mõtles: „Kui ta
nenda jääb, nago ta nüüd on, siis tahhan
ma keik wannad asjad unnustaba."
Üks snur wäesaks tulli nelja hoostega
omma tõllaga ömaiaks kõrtsi, ütles: „Saatkc
mulle hobbosid homme warra, minna maksan head hinda."
Teisel hommikul Maddis kutsari pukki
peäl, pealikko sersant kõrwa, läksid tullist nelja eddasi, senni kui essimesse Jäma maiasse.
Pealik maksis ausaste, kinkis pealegi hõbberubbla Maddissele ta hea söitmisse eest, üt-
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les: „Wi omma naese, lastele faiarahhaks!"
— sõitis eddasi.
Maddis hobbose selga, ühhes kõrtsis wöttis, teises wõttis: kirriko kõrtsi ukse ees ei
sanud ennam isse hobbose seljast mahha
tultud. Teised mehhed aitasid, temma
karjus: „Andke wina!" —
Kõrtsimees andis temmale ühhe jutale, ütles: „Minne koio, heida maggama, ma läkkitan sinno kaks hoost omma sullasega tagga järrel; teise kaks wiis Seppa perremees
jubba ärra."
Maddis lähhäb furnoaiaft möda, pörab
omma koio pole, wärrawa ees jubba möirab:
„Lahti, tehke lahti!" — Põrrotas öllaga
wasto, pael katki, lähhäb eddasi.
lapsed õuest tuppa: „Gmma, jookse eeftäV
ra, jubba issa tulleb, karjub mis hirmus!" —
Naene ehmatab ärra, põlwed nõrkuwad,
kukkub mahha, hüab: Minge faunaemma
järrele!" —
Mees tuppa: „Mis wigga sul on, kas
sa kassid ülles?"— panneb russikoga ta
pähhä.
Saunacluma jookstcs, jubba narne l^pftwaewas.
Wannem poeg kutsub kõrtsi emmanda
sinna; emmaad sadab joobnud meest kambrr
maggama: ta waud kui jahhokot õlgede peäle.
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Wanna emma wiis lapsed sauna, nemmad heitsid maggama, temma isse rutto
taggasi haige jure: „OH mo Jummal, Nööt
jubba surremisse peäl." — S e enneaegne
lomakenne sündis kül ilmale, teggi nattokest
healt; jäi pea wait, hing wäljas. Kui kuk
kolmat korda laulis, panni Root kaed risti,
sirrutaS jalgo sirgeks, tõmbas weel kord
nenda süggawaste: näggo läks walgeks,
heitis hinge.
Need kaks head naesed walwasid Hornmikoni nende kahhe surnutte jures. Jubba
Maddis aiab ennast ülles, astub ukse peäle:
„Issa, poioke, mis se on, surnud pitka olgede peäl, pissoke lomake temma kõrwas!" —
Maddis ei sanud ennam sanna suust,
muudkui nuttis ärdaste põlwili maas. Jah,
mis se nüüd aitab, egga surnud ennam
nuttoheält ei sa kuulda!'—
Wanna emma toi kolm lapsokeSsed ka
mäele. Kül nemmad waesekessed karjusid
emma kõrwas: „Emma, emma toust ülles!
Kas issa on sind ärratapnud? Armas emma,
toust ülles!"
Körtfiperremees tulli waatma, murretses
pusärki, laskis hauda kaewada: ei Maddis
sanud ühtegi tehtud egga rägitud, ta olli
nago rummalaks jänud selle sure murre sees.
Pühhapääw pärrast kirnkut maeti sedda
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naest temma pis so kes se'lapsega mahha, mehhed pannid mulda peäle. Mõnnel winawötjal tnlli hirm peäle, mõtles: „Wata, mis
sest wäljatulla!" —
Need kolm lapsokesed ütlesid sauna naesele: „Wötta meid ennese jure ellama, issa
tappab meid ka ärra!"
Maddis ei annud lubba se peäle, ütles:
„Mis teie rummalad weel kardate, egga ma
o,mmeti nüüd ennam hakka joma. S e assi
on jubba iggaweste Ma alla waimud." —
Uks ö maggasid lapsed sures hirmus issa
toas. Teisel päwal Maddis lasseb sallaja
woora mehhe läbbi wina wäljama, wõttab
kõrtsi owis, ütleb: „Ma wöttan omma murre
peäle!" — Lähhäb koio, lapsed eest patto.
Seitsme aastane pois ees, kaks pissokest
õdde järrele. Issa hüab, lapsed kadduwad
ärra. Issa lähhäb tuppa, mõtleb: „Eks
nad lähhä saunacmma jure."
Agga need kolm lapsokesed läksid möda
metsa äärt senni kui surnoaeda, emma haua
jure. Wannem tüttar ütles: „Wend, wötta se pulabbidas ludekambri ukse peält, te
meile asse emma kõrwa, emma wõttab meid
omma hõlma alla." — Pissoke kolme aastane tüttar ütleb ka: „ I a h , miuna tahhan
emma wodesse minna, maggama." —
Poisikenne wõttab labbidas, ütleb: „Sau-
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naemma panneb mind ka seie, ma sean teid
enne paigale." — wiskab sedda kerget peälwist mulda hauast wälja selle pissokesst pulabbidaga, misga õppetaja olli mulda pannud surnutte peäle. Tüttarlapsed kabiwad
kattega ikka kärmeste peäle. Wannem ütleb: „Lass' ma katsun, auk on kül suur."
— tyii>a\) pittali senna sisse, kutsub teise
wahhema omma kõrwa, panneb käed temma
kaela ümber, hüab: „Emma, meie tulleme
sinno jure ellama, issa tappab muido ärra!
— Wiska nüüd peäle, wend!" —
Poiftkenne rutto labbidaga jalgo peäle,
kõhho peäle, rinna peäle, küssid: „Kas
saab?" —
Wannem õdde hüab: „Wiska su peäle
ka, muido issa leiab ülles!" —
Pois mattab mollematte suud ka kinni,
mõtleb.: „Ma teen peält ka tassa." — küssib: „Öekesfed kas on hea emma jures?" —
Keik wait! — Ütleb: „Wata, kas ei
olle seal parrem, nemmad ci lausu ennam
sannagi wasto." — Wiskab labbida senna,
rutto ülle aia saunaemma pole jookstes,
wõttab tassakesi ukse lahti, ütled: „Wanna
emma, tulle waatma, teised lapsed jubba emma jures. Panne mind ka senna." —
Wannakenne ehmatab, küssid: „Mis sa
ragid, pois?!" —
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Pois mštab: „Tulle agga watama." —
Wanna emma jookseb mäele. „Maddis,
Maddis, tulle rutto, oh Iummal, Iummal
tulle rutto!" —
Maddis tulleb, poisikeuue eest jooksma
surnuaeda, teised jarrel. Küssiwad: „Kus
on lapsed?" —
Pois näitab: „Siin emma körwas." —
Maddis pillad wärristes mulda ronija,
wanna emma aitab; jubba kehhad hakkawad
paistma: teine teise kaela ümmert kinni, suud
suud wasto, palled sinnised, kehhad kanged.
— Maddis kukkus kui surnud mahha.
Suruomatjad tullid ühhe kirstoga wärrawa ette. Wanna emma rakis se hirmus
luggu ülles. Nad wisid Maddist koio:
mees janud rummalaks, rakis hullust Peast,
uago soias tobbes, et kurri waim on temnia sees, ja narrib temma sissekonda.
Tohtret todi linnast wälja: keik rohhud
muido. Kirrikomees hakkas kui koer hammustama, kes agga liggi tulli. Ei nelli
meest ei sanud tedda kinnipiddada.
Siis widi tedda suurde linna hullomaiasse, raudahhelad pandi kätte ümber.
Ta loi omma Pea wasto seina, karjus:
„Kurrat minno sees, narrib minno sissekonda!" —
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Se pissoke seitsme aastane pois ei wötnud ennam süa egga jua, ütles agga: M a
tahhan emma jure minna, temma wodcsse
maggama!" —
Nünd on seal haua peäl wiis risti, üks
suur, nelli pissokest.
.

*

*

*

*

Sel aastal tõotasid hulk jodikud wina
kirrikus ärra; monned pallusid öppetajat,
et nad wõiksid selle suruohaua jures omma
lubbamist temma kätte anda. Siis korilapsed laulsid üks salm: (Surmajook, ma
jättan sind, tännapäaw sind tahhan jätta;
kui mailm weel kiusab mind, Issand, mulle
appi tõtta: Sinno w e r r i minno w i i n ,
senni kui ma ellan siin. — ) Wanna õppetaja piddas üht palwet, lugges: Issameie,
ja mehhed lubbasid sedda kuria waimo joki
ärra, ja Jummal õnnistas sedda tossist lubbamist nende ihho ja hiuge külges, et koggone parrem ello tulli selle koggodusse sisse.
(#. 18. Xli. 1847. A.)
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Jummalaga, lapsokessed,
Taewa Issa taimekesseb:
kasw äge ja öitske peäl!
Kandke wilja kannatuSfts,
öige usso kinnitusses-t
siis Ta näitab teile seäl
elloramat, hõbbe lehhed,
kuldsed kirjad, paistwad tähhed;
hüab nimmepiddi teid:
^Tulge, minno talletessed,
keik mo armsad hingekessed:
ükski lahhuta nüüd meid!" -
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