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akob Kanani Maal olli
Kurwastus seal tale tulli,
Kümme poega temmal kaisid
Sekemis ta karja hoidsid,
Jakobil uus nimmi antud
Israeliks tedda pantud. •
Josep temma poeg ka olli
Se kes karja waatma tulli
Wennad müsid ärra tedda.
Jummal poris temmast hädda,

Issa teggi Iosepile,
Armo polest firjo kue;
Wennad wihkasid nüüd tedda;
Unnenaod teind neil hädda
Mis neil Josep juttustanud,.
Sest on kaddedaks nad sanud,
Sekemis ta kinni wõtsid,

Josepi! kül silmad nutsid.

—

4

—

Kaddedussest wihha tulleb,
Süddames kui tulli põlleb;
Ärra müwad omma wenna
Egga armo tale anna.
Tappawad siis sikko ärra,
Tewad issa ees wcel kärra.
Kastwad kue werre sisse: ^Tunnista nüüd, issa issi,
Kas se on so pöia rie,
Mis siit metsast leidnud meie.
Kurri ellajas ta murdnud,
Josep tõeste on surnud."'
Oh! mis kurwad päwad ollid,
Need, mis Jakobile tullid,
Arwab et on Josep surnud,
Metsa ellajas ta murdnud,
Pöiad walletawad ette,
Wiwad kue temma katte;
Jakob tahhab surra ärra,
Mahha jätta omma warra,
Ehk kül lapsed trõõstwad tedda,
Suremaks lääb weel ta hädda;
^Leinaminne ja ka murre,
Hauda wiib mind pöia jure." •

Ostjad Josepi! nüüd wiwad,
Ja Egiptussesse müwad,
Ühhe Warao tenijale;Wahhimeeste Pealikule,
Kedda Potiwariks hüti.
Sellel, Josep teist kord, muti.
Kümme aastat seal ta olli;
Kiusatus tal jälle tulli,
Potiwari naene tedda,
Satis üsna kesket hädda,
Tahtis temmaga seal. kokko
Omma abbiello rikku.
Ei seäl Josep mitte tahha,
Kurja egga pattu tehha;
Omma puhta ello läbbi,
Iosepil ei olle häbbi,
Potiwaar kui koio tulli.
Naene walletamas olli.

^ Ebrea mees mo jures olli,
J a mind ärranaerma tulli,
Kui ma rahwast appi hüüdsin;
Tedda kinni wõtta püüdsin,
Põggenes ta wälja õue,
Jättis mahha omma kue/

Potiwari wihha süttis,
Iosepit ta finni wõttis,
Laskis tedda warsi köita,
Wangitorni kohhe heita,
Pimmedusses, wangi haudas,
Piddas Iosepit ta raudas.
Jummal Iosepiga olli,
Nenda et keik heaks tal tulli,
Wänge üllem tedda hoidisa
Sest et targa mehhe leidis,
Josep olli armas tale,
Juhhatajaks wangidele.

Warao teendrid kinni panti,
Wangitorni ärra antu
Ollid unne«näod. näinud
Josep ojtti selgeks teinud: .
p Teine saab teist surma anwd,
Teine ammetisse pantud."
Nilus Egipwssc jõggi,
Olli se, kus Warao näggi
Unnes, seitse lehma tullid
Jõest, lihhawad nad ollid;
Pärrast tullid seitse kehwad
Ärra sõid need sured lehmad.

Kui ta uinus näggi jälle,
Unne näo kõrre peale,
Sellest tõusid seitse pead,
Wagga wiljased ja head,,
Parrast seitse - kõhnakessed Ärra sõid need wiljalissed.

Messe nüüd ärkas Warao,
Piddas targadega arro,
Kunsimehhed kokko 'tullid,
Selle felletajad ollid;
Ei nad sanud ükski arro
Sest jai mõtlema weel Warao.
Teenrideft nüüd ette tulli;
Se kes, üks kord wangis olli,
Ütles, tulletan nüüd mele
Omma patto — selle peale
Annab kunningale teada:
Iosep wõib neid selletada.

Warao Iosepit nüüd kutsub,
Temma mõistust lübbi katsub:
„Unnenaod ollen näinud
J a nüüd sinnust kuulda sanud,
Et, sa woid neid selletada,
J a ka mulle teada anda."
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M s on need kaks unnenäggo,
Tõeste Jehowa teggo —
Seitse aastat same wilja,
Siis meil polle mitte nälga:
Seitse head lehma — pead
Seitse aastat wilja — aiad
Seitse aastat polle wilja,
Rahwas sawad tunda nälga,
Hea aeg saab unnustatud,
Rahwas naljast löppetatnd,
Seitse lahjat lehma
pead
Seitse aastat nälja — aiad/
^ Selle pärrast katsko Warao
Piddago nüüd targa arro,
Otsko targa mehhe wälja,
Et ta wiet ossa wilja
Panneb kokko, aidadesse,
Seitsmel wilja aastal issi."
Warao melest hea olli,
Et se assi teäda t M ,
Ütles Iosepile pea,
Et sa mõistnud se on hea,
Rahwas heitko keik so ette,
Wallitsus saab sinno katte.
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Aastat kolm ta wangis olli,
J a sealt jälle wälja tulli,
Unnenäod ärra mõistis,
'Waraa tedda sureks tõstis,
Laskis omma tõllas sõita,
Põlwili ta ees keik heita.
Jubba Josep Warao laudas,
Polle ennam wangi raudas,
Sõidab kunninglikus tõllas,
Polle Potiwari wallas —
Sõrmes Warao kuldne sõrmus,
Warao ees on auus ja armus.
Josep sõidab warsi wälja,
Koggub arwamatta tvilja,
Kuldsed keed on temma kaelas,
Polle Potiwari paelas,
Temma hädda Jummal näinud,
Nüüd on tedda sureks teinud.
Kui nüüd nälja aastad tullid,
Rahwas kissendamas ollid,
Naraost siis öeldi neile:
Räkige nüüd Iofepile,
Minge agga temma jure,
Ei siis nälga ükski surre.

_
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Josep jaggas paljo wilja,
Rahwas kaisid warra hilja,
Wilja aidad lahti teggi,
Siis kui nalja hädda näggi,
Omma teoga ta wahwast,
Peästis näljast paljo rahwast.
Kanani Maal nälg ka olli,
Kibbe leiwa pudus tulli.
Et Egiptus rikkas olnud,
Sedda olli Jakob kuulnud
Satis kümme poega tele,
Leiba ostma ennestele.
Paljo aastaid möda läinud,
Kui nad wenna arramünud,
Lähwad nüüd Egiptussesfe,
Sinna kus wend Josep issi,
Kui ta au nad sawad nähha,
Silmili keik heitwad mahha.
Ei neist ükski tedda tunnud,
Warao sure au tal annud,
Josep wennad kül keik tunneb,
Omma süddant kõwwaks panneb
Rägib waljust nende wasto,
Ei nad tohhi liggi astu.

-

11

-

Wennad endid õigeks kiitwad,
Sega omma patto näitwad,
Sawad wimaks sure habbi,
Omma mütud wenna labbi:
Et kül neile andeks annab,
Murret nende eest weel kannab.
Wahhi alla wennad panni,
Iosep pawa kolm seal kinni,.
Wennad tundsid wägga hädda,

Raäksid issikeskes sedda:
„Meie omma wenna münud: —
Iummal sedda meift on näinud/
Ei nad arwa mitte sedda,
Et ta Iosep teab, kedda
On nad ükskord ärra münud.
Iosep on keik mõistnud — näinud.
Wõttab korwale sealt pöõrda,
Silmist wõttab wessi weerda.
Penjaminit armast wenda,
Nõuab Iosep tagga nenda:
vVLt% jaab teitest seie kinni.
Künni toote Penjamini;
Teised wige issa jure
Wilja, et ei temma surre."

-
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Lasseb nende kottid taita,
Igga rahha kukro köita,
Temma wilja kotti suhho,

Sest ta südda otsib.rahho,.
Wendade! — ja murret kannab,
Weel neil röga tele annab.
Simeonit wangi panni,
Se neil rõhhus süddant mani
Armo pärrast kül neid kiusas,
Süddames neid piddas ausas.
Üks nüüd piddi mahha jäma
Teised issa jure sama.
Tullewad nüüd issa jure,
Suremaks laab temma murre,
Kui ta kuled nende juttu,
Mis nad rägiwad seal ruttu,
„ Simeon on kinni jäetud,
Wõra Male wangi wõetud."
Kuida keik nüüd ehmatawad,

Täis keik kartust wägga sawad,
Kui nad kottid tähhendawad,
Rahha kukrud nähha sawad,
Ei nad tea kust se tulnud,
Kelle sü se jälle olnud."
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Kui se willi olli södud,
Mis neil \i kord olli todud,
Ütleb issa- minge jälle
Pissut leiba ostma meile,
Selle woora mehhe jure,
Et ei nälga meie surre.
Pöiad rägiwad nüüd jälle:
Anna Penjamini meile,
Meil se mees on kinnitanud,
Siis kui meie ärra tulnud,
"V$oge norem wend ka seie,
Muido armo siit ei leia.
Jakobil on südda murres,
Ni et igga tund ta surres
^Iosepit ei olle ennam,
Simeonit polle ennam,
Penjamini wide ärra,
Se mul keige armsam warra."
Iuda astub issa ette,
^Anna poissi minno kätte.
Käemehheks ennast heidan,
Tedda sulle jälle sadan —
Kui ma ei to tedda sulle
Sü on igga.pä siis mulle."

-
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Issa ütleb: kui se nenda
On, siis wõin ma tedda anda,
Wigem ärra ka se rahha,
(Ärge jätke mitte mahha),
Mis on kotte suus teil olnud,
Kellest ehmatus meil tulnud.
„Wõtke kahhe wõrra rahha,
Sest se te on wägga pahha,
Wigem mele head ka tale,
Sest mis keige parrem meile,
Wäggew Jummal teid nüüd faatko,
Heldest teie peäle waatko.
Penjaminit siis ka annab,
Sest et Iuda murret kannab,
Wennad lähwad jälle tele,
Wilja ostma ennestele,
Wiwad rahha selle ette,
Kes neil annud wilja katte.

Ta ei wõtta rahha wasto,
(Egga te ka tühjaks käsko.)
„Olge rahhul ütleb neile,
Jummal annud warra teile,
Mis on kotte suus teil olnud,
Polle üllekohtust toimid."

-
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Simeon nüüd tüdija tobi,
Norem wend ka nähha sadi,
Läksid müwd wenna kotta,
Seal nad tahtsid leiba wõtta;
Kui nüüd Iosep kotta tulli,
Penjamin siis seal jo olli.
Wennad kummardasid tedda,
Wisid temmale ka sedda
Meie head, mis liggi wõtnud
Koddust, kui nad tele tötnud,
Iosep terretab neid heldest,
Ragib nendega ka lahkest.
Kni ta Penjamini naggi,
Halledaks se mele teggi,
Temmal, et ta kambri töttis,
Wagga kibbedaste nuttis,
Parrast süa neile andis,
Õiete neid istma pandis.
Kül nad pannid immeks sedda l
Agga ei nad tunnud tedda,
Temma eest neil röga kanti
Iargest, nende ette panti,
Penjamin sai wiis kord ennam,
Sest et olli armsam temmal.
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Käskis kottid jälle täita,
Rahha kukrud kotti köita
„Panne knrikas nüüd issi
Penjamini kotti sisse/
Egga wennad sedda teädnud,
Et se mees keik nenda seadnud.

Kui neil koio minnek olli,
Kinniwötja tagga tulli,
„Kuulge mehhed, mis tei' teinud
Nüüd kui meie jures käinud,
Ollete siis ärra tonud,
Kelle seest mo issand jonud/
Nüüd nad agga seisma jäwad,
Issi ütlema weel sawad:
Surma se saab tõest witüd,
Kellelt karrikas saab leitud.
Oh! mis willetsus neil olli,
Kui se assi wälja tulli.
Nüüd on mehhed jälle kinni,
Kaotawad Penjamini,
Karrikas ta kottist leiti,
Keik nad taggasi seält witi,
Karristawad rided lõhki,
Et sest waewast peaseks lahti.
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Mis se on mis teie temud?
Ütles Josep, et tei' winud
Minno karrita ja matnud —
Kotti suhhu kinni katnud —
Meie ikka head teind teile,
Teie se eest knrja meile.
„ Üllekohhut meie teinud,
Jummal on meid selgest näinud —
Iuda ütleb Iosepile:
Sullasiks nüüd jäme teile,
Jummal meist on kurja näinud,
Sest meid õnnetumaks teinud.
Sullasiks neid ka ei tahha,
Josep, sest se olleks pahha,
„Issa jääb teil koio nälga,
Wigem temmale nüüd wilja,
Penjamin peab seie jäma,
Sullasekska mulle sama/'
Mis nüüd tunneb nende südda,
Ei ma mõista raki sedda,
Iuda wõttab issi katte,
Rägib Iosepile ette:
^Issand pallun, kui sa mulle
Lubba annad, ragin sulle:

—
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„Meic issa 'hing se poega,
Armastab, ja otab aega,
Et tal tedda koio wime,
Nenda kui ta wälja tõime,
Käemehheks minna sanud,
Issa ees, et tedda annud."
Oh! kui halle Iuda südda,
Tunneb omma issa hädda,
Wenda armsast lahti pallub',
Ennast assemelle pakkub.
Oh! kui armas se on nähha,
Wennad wõtke nenda tehha.
„Kui nüüd meie ärra lähme,
Omma issa jure same,
.Penjamin jääb seie mahha,
Kuida wõin ma sedda nähha,
Mis mo'issale siis juhtub,
Önnetussest temma kohkub.
Temma hallid juuksed hauda
Murrega siis lähwad — Iuda
- Ütleb: ma jään enneminni
Lasse lahti Penjamini,
Et ta lähhäb issa jure,
Loppetab ta raske murre.

-
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Josepi! nüüd silmist wõlad
Wessi, et keik sannad, nelab,
Sure healega ta "nuttab,
Rahwast wälja süta wõttab,
Watad omma wende peäle,
Wälja kuuldaks nutto heale.
Sure nuttoga ta hüab,
Ennast tutwaks tehha püab,
Kassib wennad liggi astu,
Rägib lahkest nende wasto:
„ Josep teie wend ma ollen,
Nüüd teid rõmustama tullen."
Silmist wessi ikka, Wallad,
Küssid: kas mo issa ellab?
Wennad agga hirmust seiswad,
Wannad kurjad teud haiswad;
Et nad tedda ärra münud
Ja ta kue koio winud.
Heldest nendega ta rägib
Wägga armsaste neid trööstib
Ütleb: ärge mitte sage
Kartust täis; waid julgeks jäge
Teie mötleside kurja,
Jummal satis sedda nurja.

-
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„ Jummal mind on teie eele,
Tõest saatnud seia Male,
Et teid nälja häddast peästaks;
Omma sureks rahwaks tõstaks,
Aastat wiis on weel meil ota,
Polle kuiwi leikust lota."
„Ioudke nüüd mo issa jure,
Loppetage temma murre,
Üttelge: et Josep ellab;
Ja so kurwastust ka kelab,
Jummal sure au mul annud,
Ülle Egiptusse pannud."
Tulle alla, — ärra wibi.
Minno jure nüüd Egipti,
Maad sa (Kosenis*) pead sama,
Seie ellama ka jäma,
Siin saad kallist maad sa leida
Sind siin tahhan toita — hoida.

*)

Kosen on Egiptusse rigiS keige parrem

M a , kuhho Josep omma issa Israeli, ja ommad
wennad, ja suggu wõssa kokko koggus, kui kunnin>
gas Warao tedda olli sure au sisse üllendanud.

— 21 —
Nsnda trööstib seal neid Josep,
Et kül silmist wessi jookseb,
Penjamim kaela wõttab,
Armastussest südda nuttab,
Annab omma wendadele
Suud, ja nuttab ardaft jälle.
Waraole ka teäda anti,
Ja se jut ta ette kanti:
„ Josepi! on wennad tulnud,
Ning ta jures linnas olnud."
Hea meel ka Waraol olli;
Kui se teadus tale tulli.
Sullased ja Warao issi,
Jäid keik röömsa mele sisse,
Armas olli neil se rahwas,
Sest et Josep olli wahwas,
Kafksid Kananift neid tulla,
Kosenis kui perris olla.
Josep sadab wennad ärra,
Tele, annab neil ka warra,
Igga wennale weel kingib
Ühhe üllikonna ridid;
Penjamin saab wiis kõnd ridid,
Ja kolm sadda hõbbe seklid.

-
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©abcto issale ka ärra,
Keike suggu kallist roana,
Kellega woib ärra tulla,
Weel tal armsaks issaks olla,
,,Rielge nüüd te peal mitte!" —
Ütleb wendadele ette.
Nenda isfa jure läksid
Wennad, ja keik teada andsid,
Kül ta kohmetas siis ärra!
Künni näggi sedda warra,'
Mis tal saatnud Iosep kätte;
Enne ta ei usknud mitte.

Rõõmsaks sai nüüd issa südda,
Unnustas ka wanna hädda,
"Sest on kül, et Iosep ellab!
Kes mind minnemaft nüüd kelab
Tahhan weel ta silmad nühha,
Enne kui jääb I l m mult mahha/
Ello waim ta kurbdust nelas,
Sest et armas Iosep ellas,
Kedda ta ni kaua nuttis,
Igga päe kui surma tõttis,
Nüüd ta tahhab sinna jõuda,
Et woiks rõõmsast minna hauda.
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Seitsekümmend hinge ollid
Neid, kes Kananast nüüd tullid
Läksid Egiptusse tele;
Iuda laks siis ärra ele
Issa Jakob tedda satis,
Iosepit ka wasto otis.
Nüüd wõis Josep tõlda astu,
Sõitis omma issa wasto,
Koseni, kui tedda näggi,
Sure nutto heale teggi,
Kaua uuttis issa kaelas,
Piggistas kui armo paelas.
Surma himmustab nüüd issa,
Sest et selle Ilma kissa,
Teinud tedda üsna wannaks;
Römoga nüüd hinge annaks
Ihhust ärra, et ta käinud
Kosenis ja poega näinud.
Josep wiib ta Warao jure,
Kalliks teinud tedda Murre,
Warao nõuab temma päwad
Teäda. Jakob ütleb: waewad
Wähhemaks teind aastad mulle,
Kui keik minno wannemille.
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Waraot õnnistab weel Jakob,
Enne kui tast arra lahkub,
.Nüüd talahhäb Kofenisse,
Sinna kus ta ello asse;
Iosep toidab omma issa
Surmani — ja suggu wõssa.
Pöiad õnnistab ka Jakob,
Enne kui ta Ilmast lahkub,
Iosepile kasko annab:
Et ta temma ihho kannab
Kui ta surreb, Kananisse
Wannematte haua sisse.
Würstiks- õnnistas ta Iuda,
Enne kui laks Ilmast hauda,
Iuda fuggust Kristus tulli,
Keige rahwa peastja olli,
Kolgatal sai risti podud.
Kattest jalgest labbi lodud.
Halja, Kosen weel ehk õitse,
Sadda nellikümmend seitse
Aastat, on ja Jakob elland,
Küllalt silma wet ka walland,
Otab õnnistust Iehowaft,
Nenda uinub ta siis rõõmsast.

Surnud issa palle peäle,
Josep heidab, nutto heale
Läbbi arrataks weel ülles;,
Issa hing Jehowa sülles.
Suud weel Josep .tale annab,
Kananisse ihho kannab.
Sadda kümme aastat olli
Josep wanna, siis ka tulli
Surm ta järrele, et ruttas
Omma issa jure tõttas;
Kalli rohtudega wöidsid.
Tedda need kes kirsto pandsid.

Nenda lõppesid ta päwad,
Nenda kaddusid ta waewad,
Ihho sai tal mahha maetud,
J a Egiptussesfe jäetud;
Luud said wimaks ärra kantud,
Sekemisfe mahha pantud.
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