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l Kirjandusmuuseumi

Arhiivraamatukogu

£ Kuidas Jakki kuntor Pärnus halkaud ehk tõusnud on.
(Rahwa kulus kõne ehk wana jut.)

H u i suur katk (aastal 1710) meie male tuli,
tormas ta nõnda kangeste, et ta kõik rahwast
ja lomad ärakaotas. wanemaal Hanila ja
Karuse kihelkonda jänud kummagise üks mees
järele (kiriku ramatud näitawad Muidogi teist
wisi); Karuse kihelkonda, Nihatu walda Kamsa
perese üks, ja Hauila kihelkonda Wirtsu walda
Kelle perese teine mees. Kohe pärast katku
läinud Wirtsu Kelle-mees inimestest tühja
maeadesse ja otsinud kõik paremad asjad ja
warandused wälja, mis ta leidnud ja wötnnd
omale, Muidogi iseenesest mõista, kõige pealt
ja esmalt puhast raha, mis ta aga wõis üles
otsida ja leida. Kuld raha kogund ta nõuda
wisi kokku kaks wakka, ja hõbe raha ni palju,
et ta ühe sure wilja tauni täis pani, ja peale
seda weel wast raha, ' mis ta ni arwamata
i*

f

palju kokku kogus, et sest sured hunikud ta r i hal paranda peal seisid, nagu sügisel tulamata
wilja lasud. Sest — wast rahast — pidas
ta ui wähe lugu, et ta, kui sest midagi kellegile pidi maksma, peoga hunikust wöttis ja
ilma lugemata wälja andis.
Aga mis aitas temale kõik fe rikkus ja
raha warandus, kui tal üks suur ja kallis asi
pudus ja sellega kõik rahu; sellepärast oli temal üksipäini wäga rgaw elada, nõnda kui
Adamal Paradisis, kui tal weel Ewat ei oluud.
Tema igatses omale ühte abikasat ja körwast,
kes tema jures oleks, liha ta lihast ja ln tema
luust, nõnda kni kõik abi-elu pärid peawad
olema. Aga kusagil ei teadnud ta uisugust
armast hinge leida olewad, mis kallim kui kuld
ja hõbe, kes temaga seltsis tahaks römu ja
kurbtust kaunatada ja kellega tema tahtis oma
sure rikkuse sees seltsis römu maitsta.
Oh
seda suurt kahju selle kalli asja ja waranduse
järele, mis tema mehel oli, sest kõik se M a
kaugelt ja laialt oli inimestest tühi ja paljas.
Kui ta kaua nõnda mures oli ja edasi
tagasi mõtles, tuli tal äkkiste midagi mele;
wiskas silmad kord üle wäina Muhu säre peale:
ehk se wahest õnneks läheks, sealt leida, mis ta
Sure-maal") ilma asjata küllalt otsinud. Pea
*) Saarlased ja muhulased nimetawad siit poolt wäina ehk
meie maad „Sureks eht Ülemaats".
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oli temal ta üks paat ehk lootsik walmis pandud; et se kül wäike oli, aga ometi arwas
sure ja tugewa kül olewad, et taggasi tulles
wõiks weel ka seda sowitud magusat koormat
ära kauda-ja tua. Ta tugewad möla hobid
käisid raskeste wastu mere wet, mis padi üulber kui Pegel läikis ja sõudmine kaswas kord
korralt kaugeiuaks ja kärmemaks, et seda enam
edasi sada, mida rohkem isama-raud maha jäi
ja wesine tee löpma hakkas.ja se Ma selgemine silma paistma, kus oma kuld kroni lotis
õitsewad. Kui ta nõnda sure waewaga ja
õnnelikult Muhu saare jöuduud, kargas ta sure
rõmuga lootsikust wälja, sidus seda holega kaldale sure kiwi külge kinui, et mitte kauge torm,
mis wahe aeal tõuseks, seda lahti ei kisuks ja
ära ei wiiks, ja nõuda tema tagasi minikut ei
saaks keelma.
Nüid pani ta jalad tee peale tõse, seda
suremat warandust, kelle järel ta süda igatses,
üles otsima. Mida kaugemale ta saarde jõudis, seda igapidi läbi käies, seda raskemaks
läks ta süda sees ja pani teda sagedaste ohkama.
Sest mitte ühte inimese hinge ei tulnud tema
wastu ega põlnud kusagil kuulda ega näha,
muud kui uäljatsid koeri, kellel põlnud peremeest
ega muud leiwa andjat, kes muist haukudes
tema pole tulid, mõni lahkeste ja haledaste
tema peale walas, otsegu lodaks midagi armu
sada, aga muist kartes tema eest ära lippasid,
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fui teda nägid. Sest katk oli ka seäl kõik
inimesed ja suremat jägn lomi ära risunud;
muud kui tühjad' kesa põllud, harimata aead,
inimestest tühjad külad ja maead leidis tema
ka seäl igal pool, nagu omal maal, ees.
Kui ta Muhu saart nõnda risti põigiti
läbi käinud, ilma et seda oli leiduud, mis ta
wäga otsis, nägi et ta lotus ja head mõtted
olid kõik tühja läiuud ja mõtles kurbdusega
tagasi minemise peäle. Ometi wõttis ta uut
julgust ja nou hea lotuse peäle, sest ta oli üks
mees, kes mitte oma mehist meelt ja julgust
ni rnttu ei lasknud kõikuda ega kaduda. N i
pea kui ta oma sõidu riista sisse oli astunud,
pöörnud ta mitte kocu pole, waid sõitis edasi
Muhu sarest möda, ühe palju surema sare
rauda, se ou Sare-male. Seäl arwas ta
tõeste, kõige oina mure ja waelvale õtsa peale
sawad ja oma kallist mehe kroni leidwad. Seäl
ta pidi rohkem lippama ja jooksma kui Muhus,
sest se saar ou Muhu sarest Palju surem. Aga
ometi oli se suur waew ja otsimine ka üsua
muidu. Ka Sarema rändas pidi ta ainu üksi
oma pati astuma. Aga ikka jälle edasi ja mitte
koeu pole tagasi.
3iöndasamma ainu üksi sõitis ta üle Sõela
wäiua ja sõudis Hiomale. Kui ta ka seäl
kaks päwa ilma asjata lõhknund, nagi ta kotmandamal päwal rõmuga Reigi kiriku. Enam
weel, kui selle kiriku pärast, rõmustas ta eunast

selle üle, et ta seäl ligidal üht inimest nägi.
Kui ta tema jure jõuab, aga oh seda suurt
rõmu, kui ta nääb, et se üks noor ilus tüdruk
on, kes üksi päini ja kurbtusega lomi hoiab,
mis tema ees seiswad. Aga tema ei jä nüid
mitte- enam üksi päini. Saand nemad teine
teist ilnsaste ja wisi pärast teretanud, olid nad
kohe teine teisega sõbraks nagu omaks teinud
ja Prudi ja peigmehe armastusega eudid ühte
sulatanud. Wäga l^ea mele ja rõmuga käib
se teua norik oma ilusa mehe kõrwas, kes wähe
aea eest ilma kord enne nägemata wõeras, aga
nüid kõige surem ja ligem onm oli, kes teda
sest üksi ainn põlwest ja igawast waewast peastnud. Warsi istuwad teine teisega rõõmsaste
selle lootsiku sisse ja enne kui nemad mõtlewad,
on jnba Wirtsu alla randa jõndnnd; sest magnsat juttu aeades, millal suud sagedaste, nagu
linutud, üsna teine teise ligi juhtusid, ja üks
teist sõuda aidates, nagu kadus se tee nende
käest ära.

Senna jäi se noor paar siis elama; norik
Hioma tüdruk ja niees seältsammast, ja alustasid üht uut maea pidamist ja perekouda, ja
on seda möda otsegn ühe ne sugu rahwa waneuliks sanud. Aega möda kinkis ta oma mehele seitse poega.
Igaüks nende poegadest, ni pea kni nende
aastade sisse said, kui wanadus seda luba andis, alnsws ühe taln koha, mis nende isa sure
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rikkuse järele kerge ehitada oli. Nõnda on
tõusnud ehk asund ueed kuus talu pere kohta
Kelle kulasse Wirtsu walda.
Aga ühel nende poegadest ometi ci näitnud
himu olewad, põllu meheks jada. Selle uimi
oli Jakob. Tema läks Päruu linna, kus ta
ühte wäikest kauplemist peale hakkas. Et temal
oma ameti jures head tuudmist ja öuue oli,
sest wõis ta oma kauplemist aega möda suremaks teha. Wimaks oli ta ühe sure kauba
hone ehk kuntori alustaja, mis temal se läbi
oli wõimalik ehitada, et ta teised wennad teniale oma puhast raha warandust uskusid anoa
ehk' laeuada. Et aga kegi ei saaks teada, kui
rikkad uemad olla, ei lasknud nad oma raha,
mis tema kätte hoida ja kaubelda andsid, mitte
üles kirjutada, waid tegid seda head kaupa
eneste keskes nõnda, et mis nad oma maea
ülespidamiseks prukisid, wenna käest Pärnust
ilma rahata tõid. Jakob aga sai omale lia
uime „Jak", sest et ta ükskord, kui alles pois
ehk noor mees oli, Paatsalu Kahwatu kortsus, lühike kampsul selgas, tautsides öiskauud: „Öitfa
Jak! ja öitsah Jak!" — Nõnda on Jakki
kuntor Pärnus tõusnud ja alustud sanud.
K u i muiste oli katk siin maal,
N i Eesti kui ka Liwi maal,
S i i s möllas ta ni hulluste.
Wiis rahwast mulda koles'te.
Kaks meest weel jäiwad elama,

Mis ШаЬ üle Lä'nema, —
Üks Witts», teine Paatsalu,
Nüid ühest laulab mina su.
Sest Kamsa mehest ma ei tea,
Kuid Kelle mehe ön olud hea.
Ta ksrjand seda wftraudust,
Mis katk ei põle tahtnud wist,
Ni kulda kui ta hõbedat
J a waste- mõnda hunttut;
Siis oli tema rikkas mees,
Kel siiski rahu polnud sees.
Üks tallis asi pudus tal,
Mis Paradisis Adamal.
Se on se kallis mehe kroon,
Kust seisab abi elu troon.
Kui ta kül seda otsinud,
Siin Snre-ma sees patsinud,
Siis läks ta esmalt Muhusse,
Sealt teise naabri saresse,
Kus köit need paigad läbi käind,
Ei muud kui nälgind koeri näind.
Sel lotus sees, kes lvahwa mees,
Ni oli ta ka mure sees;
Ei lähe koeu tagasi,
Waid sõuab ikka edasi.
Kui sõitnud wee peal Hiomaal,
Siis leidis Reigi kir'ku al
Üht wäga kena tüdrukut,
Kell' teretades andis kat;
J a kosib teda omale,
Toob üle mere Wirtsnse,
Kus hakkawad siis elama
J a sawad seitse poega ka;
Neist asuud Kelle külasse '
Kuus talu kohta wanaste.
Üks poeg neist seitsmest, Iakub wend
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Ei anna pullu meheks end;
Ta on ni pensik, lahke mees
J a kaunis kawal snda sees.
Head nou peab oma »endega,
Lääli Pärnu liuna kauplema.
Ei seda üsua omast wäest,
Waid laenab raha wende käest.
Neid wennalikult pettab siis,
Ni kui on Iakobide wiis,
Et annab kaupa rahata,
Ei lase üles kirjuta,
Kui palju ou ta laenanud,
Sest põle wennad kaebanud.
' Ni jänud kink ta omale,
Mis annud wennad temale.
Kui oli Jakob poisike,
Ei olnud ta siis tossike,
Waid wits ja kärme tantsu peäl,
Kel oli ka ilus laulu heäl.
Et Watla-mäel tui Kahwatus
Ka Kotti kortsus tantsimas,
' S i i s Lissal) Jak ja öissah Jak!"
Ta laulnud ni.kui wäike puk.
Sest on ta uimi Iaktiks sanud
J a nõnda sia male jäänd.
ШіЬ ou ta ammu haua sees,
2Шв meie kõigil seisab ees.
Ni Jak.saaud rikkaks kauplejaks
J a Pärnu kuulsaks kuutoriks.

2. Wäike loom, aga suur waras.
І Ш takka Pärnu mees, kes senna linna linu
wõi muud ma-kaupa müa tonud, näinud Jakki
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öue peäl ühte rotti wõi hin muri alt wälja
tulewad, üks haljas asi suus ja ühe pumba
pu sisse jookswad, mis seäl maas oli. Mehel
torkas midagi mele, läks Jakki jure ja palus
seda waua pumba puud omale osta, et seäl
muido mädaneb ja wahest ka weel ees tülinaks
ou; tenia wõida seda prukida kao puuks, wõi
ehk ka maeale kohta. Seda ma just ei tea,
kas ta sanud üsna muidu wõi maksnud ka
selle eest midagi; no se on nüid üks puhas,
aga ta sanud seda, pannud oma wankri peale
ja läinud ni kaugele, kui teine pole Rusalemma
trahterit, siis pöörnud metsa, mis seält rahwas „Tabunaks" hüidwad, ja hakkanud sellega,
kui mesipnga aru pidama. Kui ta seda ära
lõhkunud, leidnud selle seest sure hulga kuld ja
hõbe raha, mis rot oli warastanud ja senna
sisse wadanud. No mis nüid, kui mees pani
raha kotti, jättis pumba tükkid senna paika ja
läks rõmuga oma teed koeu pole, sest ta oli
nüid rikkas mees. Aga mis siis sündis? weel
pisut imet. Kui rot seda leidis, et ta warandus kõige kestaga ära widud, läinud ta jälgi
möda järele, kuuni senna paika, kns pumba
tükkid maas olid ja kui neid üksi nägi ja raha
puha ära wõetud ja widud olewad, siis kurwastanud wõi pahandanud ta wäga ja ponud
senna pu-oksa enuast üles. Kui kegi seda juhtund leidma ja nägema, teinud sest juttu
wälja, ja siis olla Jakki koutoris leitud, et
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raha pudu olnud; aga se mees, kelle öuneks
se raha juhtund, jänud teadmata, kuuni täna
päwani.
Hoia raha rotti eest,
Mlliou wiib so kasti feest;
Sest inimene pole üksi waras,
Waid rottil on se amet üsna paras.

3. Kalewi poea haud Tallinnas ja
kiwi Ülemiste järwes.
Mui se snur mees Kalew mailma sees kül
oli möllauud, wägewaid ja koledaid tempa teinud, siis wõttis ta wimaks kätte ja snri ära.
Kütab need selle üle cunast wäga rõmustasid,
kellele ta tüli, häda ja waewa teinud; aga
tema naene, Linda, oli selle üle wäga kurb,
ja ou tema — oma mehe surnu keha — mere,
wihma ja hallika weega ja wimaks oma silma
Pisaratega pesnud ja on teda siis kõige kallima
ja ilusama surnu rietega ehitanud ja teda tema
wiimse wodi — suruu kirstu puhkama pannud.
J a siis ou se auwäärt naene, Linda, oma
mehele ühe wäga ilnsa hana lasknud teha,
kolmkümmend künart sügaw, kus ta ka ise to
jures abiks olnud. Senna pannnd ta oma
armast meest, seda kõige kallimat warandust,
puhkama, kelle järel ta nüid wäga leinas, ja
täitis seda hauda suurte raud kiwidega. S i i s
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randis ta weel igapä alalise nuttu ja silma
pisaratega raud ja köit sugu suri kiwa oma
mehe haua peale foffii, et ühte. mälestust üles
teha, mis tulewa sugu poegel ja tüttartele jaab
seda paika uäitamci, kus Ecstima waua ja kuut s sõea ja wõidu mees puhkab. Nõuda süudis se suur haua koht mälestuseks, mis täua
pilwani näha wõib, ehk kül inimesed seda ammu
suurte ja wäikeste ehitustega tigedaste täitnud,
mis weel seda mälestuse paika palju ilusamaks
ja ausamaks teinud, — ja se он Tallinua
Toompea mägi.
Kui ta siis ühel päwal — se suur lest —
jälle enuast selle raske tõga waewas ja ühte
suurt müratumat kiwi Ülemiste mäelt oma
mehe haua peale wädas, said ta õlad sest rängast koormast ni wäga ära rohntnd ja ka ta
rammu hakkas lõppema, et ta üsna tüdind sest
raskest tõõst," weel edasi tuikus. J a kui ta
wäsind jalad hakkasid nõtkrnua, komistaud ta
ühe pu käuuu wastu ja se suur kiwi kukkuud
sure praginaga Linda õla peält maha, mis ta
nõrgaks läinud käed ei jõuduud enam üles
tõsta, waid pidi senna paika maha jäma.
Kui suur faAm ära surnud,
Nuttes teda Linda matnuv.
Hirmus palju waewa näinud,
Kui ta mehe hauda katnud.
Kännu peale kukkub maha,

Üsua wäsind on sest waewast;
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Puhata ei kaua taha,
Ci ta holi oma waewast.
J a tal ikka lang'wad silmist Pisarad kui wette oead.
Sest se lest on ui täis kurbtust,
Et wöi tröösti tütred, poead.
„Olen niiid", ni ütles nuttes,
„Ilma peata kui kaduud;
Mehe Pärast leina kattes,
Kes saab muldas põrmuks ködund
Olen liitd, kel põle tiwu,
Nagu surnu, mis ei ligu.
Surm on wötnud minu mehe,
Ei ma enam mehel lähe.
Olen öis, mis puus ei õitse,
Misgi toit mo suus ei maitse.
Pange tähele, ma palun,
Mis ma waene praegu olen:
Kui üks põld, kel põle aeda,
Laps, kel põle ema teada.
Maeake, kel põle kattust,
Mürike, kel mingi alust.
Olen tule, tormi lopi,
Laenetest saan sada hopi.
Kes siin sure laia Ilmas
On mul abiks häda orgus,
Kui külm leppa lehed rikkub,
,
Niue okstest õied lükkab,
Õuna pude pungad noppib,
Kase urwad mulda toppib,
Kõppeb uhke aw ilu
5>rt к» rowa tamme elu;
Mahtra ladwa maha wöttab,
Männa käbid ära noppib
J a ka pihlaka pu kobar
Mädand lep, mis üsna abar, —
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Nõnda teinud surm suurt kurja,
M i n u elu üsna nurja;
Nüid kõik rööm on minust läinud,
Häda, waew mo osaks jänud.
M i n u nlees kül oli tugew,
Rammu polest wäga wägew,
Siioti surm tast üle olnnd,
Kui ta tema järel tulnud." —

Kui ta nõnda kaebades selle kiwi peäl istus, walas ta lõpmata pisaraid silmist, et, se
koht maad madalaks waus selle wee wolanüsest,
mis ühe sure wee koguks kokku kogus. J a
nõnda tõusis se Ülemiste ehk Iärweküla järw,
mis ka Eestlastest Linda pisarate järweks nimetud sai, mis Tallinna Ülemiste mäe, liwa
mäe kinknde ja raba wahel ennast laiale lautanud. S e suur kiwi aga, keda Linda sekord
kannud, kelle peäl ta istunud ja nutnud, seisab
weel täna päwani järwe kaldal.wee sees, linnast minnes paremat kät tee äres. Mitte
kaugel sest kohast, kus Tallinna Toompea kogudufe wiimne rahu paik, Mõigu surnu aed,
on se suur ja aus lest oma mehe surma pärast
kaebtust teinud ja nutnud, senna seda suurt
kiwi oma pisarate järwe, oma häda ja leinamise mälestuseks järele jätnud. Aga seäl ülewet, kus Kalew oma haudas rahuliste puhkab,
on mõni sada aastat üks uus ja hea elu walitsemas, mis aga seda wana taati mitte oma
magusast unest üles ei ärata.
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Mõned räkiwad, et siis kui Kalewi lest
kiwa oma mehe haua peale tassinud, se suur.
kiwi tema polle seest senna maha libisenud,
kus ta praegu weel näha on. J a weel rägitakse, et kolm kiwi olla ta polle seest maha
kukkunud, kellest kaks Pärast seda järwe weest
üsna kaetud sanud. J a tõeste, kahte pole ka
mitte näha; aga mäe ehk tuaa Peäl mitte kaugel

sest surest kiwist, mis järwe kaldal seisab, on
weel mittu teisa kiwa, mis muist pea uisugused ja muist wähemad ou. S e kiwi mis järwe
kaldal wee sees, seisab kahest tükkist ühes, mis
näitab, et ta pitksest lohutud sanud. Järwe
ligidalt wõib näha, kuida üks kiwi pool, kui
suur istumise ase ja teine nagu istme wõi toli
selja tagune wälja näitab, kus peäl se suur
eit on istunud ja kibedaid pisaraid silmist
walanud.
1

Üks kohtu p o o l t ärahukkamine
T a l l i n n a s 1535.

H u h a n Üks... Risiberest oli oma päris talupoega, kes hirmu pärast jooksus olnud, esite sambasse ülestõmbannd ja kangeste peksnud, siis
teda kaks ööd kange külma käes kütmata wangi
hones pidanud, et külm ta ialad ära wõtnud.
S i i s ta wõtnud pu-alu ja peksnud mehe külma
wõetud jala talla alusid. Wimaks lönud tale
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pu-alnga pähe, nõnda ct mees surnuks jänud.
Selle aegse uödra seaduse Pärast Põlnud mitte
imeks panua, kui J u h a n Ü t s . . . . . se mõtte
oli, et mõisnikul õigus olla oma päris talu
poea elu ja surina üle. Ilma et midagi paha
wõis ette arwata, tuli ta selle pärast ühel
päwal TaJiuua.
Ni pea kui linna sõitnud, tulnud mõned
ta sõbrad ruttu ta jure ja palunud teda, kärmeste liuuast wälja sõita, sest et ta elul euam
hõlpu Polla. Sest maha lodud lnehe sugulased
olid seda kurja tööd linna kohtuse ülesannud.
Aga J u h a n Üks..., lotes oma õiguse, seisuse
ja au Peäle, paui seda head ette ütlemist ja
nõu andmist üsna naeruks.
Warsi selle peale tuli linua walitsus ta
jure, wõttis.teda kinni wangi ja pani torni.
J a selle järel läks kohe kohns tema pärast
kokku istrnna, kinoas tema peäle kohut mõista.
Aga sest oli kahju, et J u h a n Üks... hilja aru
sai, mis ta arwas wõimatu olewad, ometi wõimalikuks sanud ja pealegi hirmsaks tõe luguks.
Ta katsus ennast kül igawisi wabandada, et
kogemata äkkilise melega seda t e i n u d . . . . palus
armu ja pakkus suurt maksu trahwikZ — sekide ehk waeste maeadcle üks küla ja iga aasta
oma elu aea neile üks sälitus rukid ja linnale
tnhat marki (1 mark 25 kop. hõb.), — aga
kõigest sest ei knlatud ühtegi. 7. Mail 1535
sai ta rahwa ja maa seadust möda, sõea riis-
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tadega ehitud meeste keskel, läbi linna ulitfaid,
nuhtluse platsi peale widud, et moega teraga
siit mailmast õnsa elusse sata.
Pikamisi käisid wijad ehk wahid wangiga,
kui äkkiste teada anti, et mõisnikud olla ennast sõea riistadega ehitand ja tulla wäga
palju Harju wärawa ette kokku. Nende nou,
hukka mõistetud ka-weuda wäe wõimusega lahti
peasta, oli kohe tnuda. Kähku ja kärmeste
audis linna kohus käsku, wäljapoolt Harju
wärawad kinni pauna. Ja kurjategia, kes
hukkamöistetud, sai siis lageda rumi sisse moleina wärawa wahele widud ja seäl ta Pea
otsast ära lodud. Jumal ise teab, mis hingega tegi.
Seäl hukkamise paikas mõlema wärawa
wahel seisis weel selle saea aasta hakkatuses,
ulitsa kiwide sisse muritud üks kiwi rist, mis
juba peale 40 aasta eest on seält ärawõetud.
J u h a n Ü k s . . . Nisiperest
Tundis himu peksu werest.
Wõtnud kiuni talu poega,
Kes olnd jooksns pisut aega.
Sidund teda pakku külge,
Et ta olnud nõnda julge
J a siis peksnud teda hästi,
Nagu waua saue kasti,
Wiskanud ta külma kätte
Na kas surgu wõi ehk mitte,
Kus kaks päwa külmetanud,
Nõnda et külm ialad wõtnud;
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Tagund külmetanud jalgu,
Aluga weel jala taldu.
Kui se kõik weel oli wahe,
Lönud wimaks püga pähe.
Kui mees surnud jänud maha,
S i i s on jahtund tema wiha.
Surnud mehe sugulased
Tema peale kohtas kaebaad,
J a siis kutsuti ta linna.
Julgeste ka sõitis sinna.
Et kül köit ta kallid sõbrad
Temal tarka nou annud,
Et ta putkake linnast wälja,
Sest tal siin ei põle nalja
Siiski oma sureks kahjuks
Pidas ta se juttu naeruks.
J a siis wõeti warsi kinni,
Widi alla wangi torni.
Kui ka. kohus oli lstund
J a tal surma kohut mõistnud,
Todi teda tornist wälja,
Ei siis enam põlnud nalja,
Ega aitand mingi asi,
Muud kui surma kätte kasi.
Et kül tema kallid sõbrad
Teda peästma kokku koguad,
Widi teda seana paika,
Kus ei teised peasüüd aitma.
Seäl ta Pea otsast lodi
Wäga hästi waua modi,
J a siis pandi mulla alla,
Kus ta wõib weel praegu olla.
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5. Wann kattu - naene.
tiin Eestimaal suur katk oli, arwata aastal
1710, olla üks wana naene Katkuperest, Hageri kihelkondas, kui kõik inimesed seal külas
ära surnud, imelikul wisil önueliknlt oma cln
peästnud. Tema räkinnd pärast, et ta se läbi
olla katku surma eest eunast hoidnud, et ta
neid asjn, mis mõned eespool nimetud, Pölla
mitte putunud. Katk olla, tema tuuuistust
möda, nähtawal kombel mitme suguse uäul
nende silmi ennast annud, kes endid hölpsaste
ahwatledä ehk petta annud. Puhu olnud ta
wöi-nap ehk pima püt, pea wana, kord uns
kuub, ehk ka üks ilus kirju wö, pea jälle üks
rahatul ja weel mõni mu nisngune kallis asi,
ja kes nehukfid asju kusagil ees leidnud ja
ennast eksitada annud, nende järele sõrmi firntada, sanud ui pea kui neisse putunud, katku
külge ja pidand surma su täis olema. Siiski
on seda igaüks teinud ja muidogi, katku surma
leidnud; aga se wana eit olla ennast selle eest
wäga kindlaste hoidnud ja nõnda elusse janud.
Aga õigem wõis se olla, et kui neid asju sai
pudutud ja prugitud, uus katku-haigede käes
olnnd, se tõbi külge hakkas, mis selle naesel
ka se Pea- ehk ülem kartus oli. Peale seda,
oli se naene teiste inimeste seast siis koguni
wälja läinud, ja sel kange tõbe aeal üsna metsas elanud, kus ta eunast mets-marjadest, kure

•
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erneatega ja ka weel ühel wisil, sammaldest,
mis tömmukam kui põdra sm. (Islandi sm.)
oma nälga knstutannd ja nõnda ennast elus
ja terwise jures hoidnud. Kui se hirmus katku
aeg möda oli, läks ta oma koeu tagasi, ja teda
sai sest aeast sadik, wana katku-uaene nimetud.
Tema sai 143 aastat wanaks. Tema näitas
wimaks muidu hirmus wälja, kui surnud inimese kneo, siiski ta pale uahk ei läiuud kortsu,
waid oli üsna sile, uagu nore inimesel.
Selle inimese ema-ema, kes seda lugu räkiuud ja kes seda katku-naest tunnud, olla pärast katku aega Rootsimaalt (Somemaalt) senna
külasse elama tulnnd, Nlis sel aeal kni se maa
inimestest üsua tühjaks tehtnd, sagedaste sündis,
f. о. feäft Ntaalt ka seuua, elama tuldi.
Susönaga on seda juttu aastal 1856 üks
mees räkinud, kes seäl paikas oli süudiuud.
'ЩіШі katku, sõea juttu
Kuutsin isa, ema kottu,
Mis seäl müni waua rakis,
Kui ma lömmitasin liurkas,
Mis a'as südant wärisema,
Poisi kodid Ibbifemiu —
Mõnes kohtas waual aeal
Käinud katk wa' uacse näul.
Kelle kohta keppi uäituud,
Seda katku surm on wõitnud.
Ühes Lääne Tolli talus
Wana katk tui waras kolas
Möda honid, maea nurki,
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Kus ta oleks tahtnud parki.
J a siis istund paea äres
Läätsi leent kui nälgind sües;
Tüdruk istund lösna otsil,
Pannud tähel ülal parsil,
M i s koit tembud seäl ta teinud
Enne weel kni wälja läinnd.
Et katk põle teda näinud,
Sest on tüdruk clns jänud.
Suruuid wätud Selja mäele,
Maetud ühe teise peäle
Hästi ölnt, wina jues,
Tori pilli peale lües.
liarcl, Indrek, Tolli mehed,
Wädaimd neid surnu kehad.

6. Töttus ja Leiger.
s Hioma rahwa wana jut käib nõnda:
Nemad räkiwad, et seäl olnud muiste kaks
wenda, kes üle wäga sured ja tugewad mehed.
Wanem wend, Toll us, on Saremaal omas
mõisas elannd, mis Tölluse mõisaks hütud.
Saremaal on praegu üks Tõlluse mõis.
Kui T u l l u s kuulda sanud, et Kiomaal
Keina kirik ehitud, on ta ennast selle üle wäga
wihastanud. Ta olla ühe sure kiwi wõtnud
ja tahtnnd Saremaalt Keina kiriku torni sellega puruks maha wisata; aga se kiwi põle
mitte ni kaugele ulatanud, waid on Hioma
ligidale meresse knkknnud. S e kiwi seisab weel
praegu seäl ja saab Tõlluse kiwiks nimetud.

Kui seäl sõea aeal waenlased kuulda sauud,
et ka T ö l l u s nende wastu tulla, siis pauuud
nad plehku. T ö l l u s aga olla tulla ratta ueude
järele wiskanud ja rattas olla 9 wersta edasi
jooksuud. Sarwe liwa särel olla ta katki läinud.
Selle ratta pöiad olla praegugi weel
Saremaal alles.
Norem wend, Leiger, olla Hiomaal S ö m
kabeli ligidal elanud. (Mis kabel wõis se olla?
— Se uimi Söru tuleb ka Sureiuaal ette.)
Seäl on temast weel mõned mälestuse kohad:
Leigri pered Körge-sare al, ja weel teised kohad,
keda ma enam ei mäleta.

Kui wcnuad teine teise jures wõerusel käinud, siis on neil üks wie sullane pik palk
keppiks käes ja üks pool wali õlut taskns olnud.
Seda wisi on nad merest läbi käinud, teine
teist watamas. Wesi ei ole kõrgemale nlatanud, kunni uciutest sadik.
Kui T ö l l u s hakkand leent Jeetma, siis on
ta katla ehk paea tulele pauuud ja ise läinud
Hiomaalt kapsa päid toma; kui kattel keuud,
on ta juba tagasi olnud.

Kui ta surma tund ligi oli, on ta üttelnud: „Matke miud minu rohu aeda, ja kui
sõda ja mingi häda teie peäle tuleb ja teie ife
ei wõi wastu panna ja ennast aidata, siis
hüidke minu haua jures, kül ma tulen teid siis
aitama. Pärast Tolluse surma on lapsed
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oma wanematest seda lugu kuuluud ja Töllusc
haua jure läinud ja ou seäl nõnda hüidnud:
„Töllus, Töllus, tõuse üles!
Sõda Sörwe säres!"

Kui ta oma Pea ülco tõstnud ja aru sauad,
et se laste nalja asi olnud, ou ta wihastanud
ja põle lubanud sest aeast sadik, uütte enam
appi tulla, ja on ueste оша Pea maha pannud
ja puhkab täua päwani.
Söru kabel ou lõune pool Hioma otsas,
ja Leigri kaks peret seiswad Keinast Kõrgesaare minnes paremat kät tee-äres.
Aaremaal kaks kullist wenda,
Kellest rägitakse mõnda,
Olla muiste jõukast cland,
Teinud tõõd ja laiskust põlnud;
Norem — Zeiger, wanem — T ö l l u s ,
Kes ka wahest hullust möllas;
Lahke oluud rahwa wastu,
Aga mõnes asjas järsku.
Kui ta kuulund omas mõisas,
Et on kirik tehtnd Keinas,
Siis ta wäga wihastanud
J a mikspärast, ise teaduud.
Mees olud tugew nagu lõwi,
Wõtnud kätte sure kiwi,
Tahtuud torni pnrnks lüa,
Kirikut muidu ära müa;
Ei ta Põle sanud mitte,
Kiwi kukund mere wette.
Kui seäl korra sõda tõusnud,
T ö l l u s nende wastu jõudnud,

Siis nad pannud pnhas plehku,
Kadund ara wäga kähku.
T ö l l u s wiskand tõlla ratta
Nende järel — mõnda tappa.
Se on jooksnnd üheksa wcrsta
Sörwc sääre kiwi waõta,
Kus ta pöiad tatti läinud,
Ehk weel mõnda paha tcinnd.
Rorem wennas, beiger nimi,
Elas ©огц. kabeli ligi,
Kus ta märgid maha jännd
Mälcotnscts, kes neid näiund.
Põle neil laewa tarwio läiliud,
Kui uad endel wõeraks käinnd;
Taskns õlut täis pool wati,
Laened käiuud wastu koti,
Wie süllaue palk kepiks,
Aga mitte käima abiks.
Nõnda täinud üks teist waatmas,
Võis ka wahest olla saatmas
Sarema ja Hio wahel
Meie 8iwe mere lahel;
Wcst ulatanud neiude,
Plaksud kuuldud ka weel Riude.
T o l l u s hakkaud leeuta keetma,
Hiomaalt läind kapsnd toma.
Siis ta jälle kodn olnud,
Kui on kattel juba kenud.
Eune kui T õ l l u s ära surnud,
Omaksid ui õppetanud:
Vtatke mind mo rõhu aeda,
Kui teil süda ehk muud waewa,
Hüdke mind mo haua jures,
Siis ma olen warsti wäljas.
Tahan waenlased kõik wõita,
Isa armuga teid aita.
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Kui on Tölllis ära surnud,
Siis uad tend ta senna matnud,
sini on wallatumad lapsed
Kuulnud wanem ist need sõnad,
Läinud tema hana jure,
Hüdnud öigc haledaste:
„Töllus, Töllnö, tönsc üles!
Sõda Sönve sare jures!"
Kui ta Pea üles töstuud,
Siis ta kohe ära mõistnud,
Et se laste nali olnud
Pole ueid siis pikalt kuulnud,
Wihastauud wimist korda
Oma wana paha põrna;
Põle luband appi tulla.
Pistnud Pea mulla al№,
Kus ta puhkab rahuliste
Praegu ilma igaweste.

7. Meie Jani päwast.
Wanal aeal olla üks Eestima kuninga poeg
ühte knnittga tüttart, kes siit wäga kaugel põhja
pool Atlandi meres Islandi sare peäl eland,
armastama hakkanud. Ilma kõigest hädast ja
waewast holimata, mis teniale fetle pika reisi,
peäl senna kaugele male, wõiks juhwda, pani
ta ennast walmis, ihaldusest aetud ja läks tele,
oma arinast pruti ära, koeu toma. Temal oli
aga üks waenlane, kes teinast wägewam ja teda
selle õnne pärast kaetses, et ta mitte peaks seda
kuninga tüttart sama, tuli teda selle tee peale
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taga kiusama ja tegi temale palju õnnetust ja
waewa. Noor kilningas wõitles esite kül kangest jõust wastu, aga wimaks juba Islandi
sare ligi lõppes ta jõud ära, ta mõtted läksid
tühja ja ta langes oma waenlase kätte, kes
teda kangete ühe tühja sare peale wiis ja seäl
wangis pidas. Se kuninga tüttar, kes oma
peigmeest juba kaua otis ja wäga kurtis, et ta
kauaks wilus, fai wimaks kuulda, mis temale
tee peäl juhtuud, miks põle 'sanud tulla ja kus
ta wangis olla, ja wõttis kohe nõu, teda lahti
peästa. Ta ehitas Islandi rändas ühe fnre
laewa, misga kõige tormi kui ka waenlase wastu
wõis pauna, ja tõi seält tühja sare Peält oma
peigmeest ära.
Kui se wägew ja tark kuninga tüttar oma
peigmehe waenlast ära wõitnud, kes teda wangi
pannud, siis tulid mõlemad rahus ja rõmus,
läbi wäikse ja kuld särawa mere laenede Eestimale tagasi. S i i n rändas lasksid laewa ära
põletada, sest et nad nõuks wõtsid, mitte enam
kuhugi mere peäle minna, waid oma kodu kui
Paradisis õnnelikult elada. Se pääw, mil
nad seia oma maa rauda tulnud, oli Jani pääw,
keda siis ka kõik Eestlased selle lugu ehk asja
mälestuseks pidasid, nõnda kui se weel täua
päwaui sunnib.
Kikumiuc lauluga ja mängimine oli Jani
Päwal nõuda kui uüidki se ülem asi. Tüdrnknd istusid kõik se õ kikede peäl ja laulsid
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kõiksugused laulud: peigmehe sõdimisest ja
wangi smnisest, kui ka prudi laewa ehitamisest
Islandi fares, waenlase ära wbitmisest ja õnnelikust koeu tuleunsest, ülepea kõik sest lugusi
wäga selgeste ja ilusti. Need kigcd tähendasid
selle kuniuga tütre laewa, mis ta oma peigmehe pärast lasknud teha ja laulu tüdrukud
kiludes arwasid cumstel seda au olewad, kuninga
prudile saatmise laulusid mõnusa sõuadega kulutada. Et wimaks sai üks tõrwa ~ tünder pö- ,
lewa paudud, tuletas laewa ära põletanüst mele.
Kui tõrwa tüudcr põletud, siis oli pidu ots
peäl. Kas kõik kitujad teadwad, et seda lugu
ka kõik need kiged mele tulewad, mis Eestimaal kortsude ette tehtud, uagu Päruu lähedal
Audru ja Sauga trahtride ees, kui ka Tallinnast minnes Tartu maantee äres näha on.
pestuna kuninga poega
Kosis muiete luna aega
Islandi kuninga tüttart
J a sai waenlase käest «tüttart,
Kes tend pani wimaks wangi,
Kns tal põlnud pehmet sängi.
Kui ta pruut kõik seda kulis,
Kes ta tulemist kül otis,
Siis ta ehitas üht laewa,
Kus peäl sõites kartnud waewa;
Wõitis ära kurja waenlast,
Peästis oma kallist peigmeest.
Tulid laewas Eesti randa,
Kus neid wõeti süles kanda.
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Noritud ]й ausad nemo
Ла nisamma prisked peiud
Laulsid pitkad rõmu laulud,
Mis ep Pole euue tuldud.
Pärast seda reisi ivacwa
Ära põletasid laewa,
Sest uad tahtsid rahus olla,
Mitte siit maalt wälja minna.
J a se süüdis Iaui päwal
Meie Talliuua mere raunal.

8.

Tallinna alustamisest.

Enam kui kaheksa saea aasta eest 'elas Taanimaal üks kuningas, kelle mbleurnd lapsed, poeg
ja tüttar, üht keeldud armastust teine teise
wastu pidasid. Kui kuuingas seda karistuse
wäärt salaja asja .teäda sai ja järel kuulates
wälja tuli, et tütrel rohkem suid oli, siis wihastas isa tema üle euam kui poea pärast ja
aeas teda müa maeast ja maast wälja. Teda
sai laewa peale widnd ja knninga poolt ööldud,
et ta omale kaugele ühte elu paika oma tahtluise järele wõis walitseda, kust ta mitte euam
ei tohi tagasi tulla. Torm aeas seda kahetsewat ära aetut kuninga tüttart Eestima mere
randa, ja se^ koht sai tenia melest nõnda armsaks, et ta nou wõttis, sia elama jada ja kasa
todud warandusest ühe linna ehitada, mis pärast
Taani - linnaks hüiti, aga nüid juba ammu
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Tallinna nimetakse. Seäl Toompeal olla selle
kuninga tütre loss ehk kants seisnud, kus ta
sees elanud. — Kaua pärast seda olla Rootsi
kuuingas teda jälle oma wihase isaga ära leppitauud ja selle loo pärast sanud Eestima aega
möda ikka enam ja enam Taani Walitsuse alla.
Huulsite se juttu seest,
Kaheksa saea aasta eest
Elas wäikses Taani maal
Üks kuningas ui uhkest seäl,
Kel põlnud enam kui kaks last,
J a ueist tal' tuli pahaudust.
Üks poeg ja teine tüttarlaps,
Kes tegid wancmil üks naps,
Et pidasid roppu armastust,
Mis tegi neil' häbi, kurwastust.
Kui isa seda teada sai.
Siis tegi ta uks wali „ai!"
J a kulas asja järele,
Mis ammu teada perele,
J a leidis tütrel enam suid,
Kel polnud maeas elu nüid;
Sest isa süda oli täis,
Et tema olnud rumal weis.
Kui aeas tütre laewaga
Seält kauge male elama.
Siis oli se üks taewa arm,
Et Eesti randa toi tcnd torm,
Mis oli tema melest hea,
Et head nou ka wõttis pea.
Se kasa todud waraga
Ta wõttis tinna alusta,
Mis Taani linnaks nimetud,
Nüid Tallinnaks ka mudetud.
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Seal Toompea kõrge kalju peal
Ta ehitand üht lossi seal,
Kus seec ta elas wagaste
Üht neitsi elu puhtaste.
Kui pärast Rootsi kuningas
Neid kõiki ära leppitas,
Siis Taani alla sai se maa
Ta linna uhke kantsiga.

9. Wana аса kaks head pruti.
Werneri еіеегі ühes l i n n a s , kits naeste rahwas
wäga üle kätte lciiuud ошсі tilhja juttu ja lobifemifega, olid linna wanelnad nöu leidnud,
kuidas neid vaha kombeid kantada, mis läbi

palju pahandust tönseb. J a nõnda sai siis
mfuguste naestc rahwal, kes riidlesid, palju
tühja ja wale juttu aeasid, keelt peksid ehk teisa
sandiste taga räkisid ja kahe keeltsid kõnesid
ühest teise kandsid, — üks mõnus karistus
seatud. S e sündis nõnda: nisugufe süi-aluse
naeste rahwal, mis Praegu mõned asjad nimetasin, pandi raud päitsed ehk waljad pähe, nagu
hobusel, aga uõnda, et silma nägu näha wõis
ja tunda, kes ta oli, ja üks mees, kes selle
tarwis seatud, wädas teda möda liuna nlitsaid,
et kõigile näidata; süidlane käis mehe ees Päitfed peas ja mõni kord ka rauad wöi sulised
suus, kuida füi seda wäärt oli, ja mees käis
taga järel, päitfe raud ohelik peus ja teises
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käes üks hea piits chk tümikas, et kuhugi ei
pcäsliud, waid pidi sirgeste ees käima, nagu
wangi soldat. Kül se wõis mõne ja mitmele
rohkem Pea ja südame kui hamba walu teha.
Minu arwates oli se kül nattuke jäme karistus;
aga ennä, põlnud wiga, rohi oli wäga hea;
aega möda hakkas ülemal nimetud kauge tõbi
naeste rahwa seas wähcnema ja kadus wimaks
koguni ära. Sest nad nägid, et. asi enam ei
aitand, hakkasid endid parandama, ja said otscgn ueks oma mele ja möttetes ja ka kõikide
melest wäga armsaks. No Muidogi, uisugune
wali õppetus kadus ka ära. Kulab se wana
aea kallis pruuk oleks uüid weel mõnes kohtas
neste tarwis üles wõtta, sest mitme jures on
se sant wiga nagu pidali tõbi, sureks läinud
ja teeb palju pahandust. Ega muidu üks tark
mees ni mõnusaste ei ütle: „Kes ridu armastab, se armastab pattu, ja kele peksja sõnad
lõhuwad mõne mehe südant ja rõhuwad ta
waimu." Aga mina sowiks, et se wana pruuk
senna jääks, kus ta on janno ja lass naesed
räkida peäl kuida tahtwad; sest mis nad siis
peawad räkima, kui mitte teisa inimesi, muud
neil jo ometi põle seletada, sest teisa sandiste
taga räkida, on jo eitamiste nende amet. Wõi
säe sada nisugust karistust, katsku, kas nad oma
õppind wisi maha jättawad; enem wäsiwad karistajad, kui nende tühjad juttnd lopwad, mis läbi
ka sekord wõis se karistamine enemalt kaduda.
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J a seält linna möistliknd rahwa walitsejad, Ы kõik paha tempusid mõistsid targaste ära
kautada, olid ka ühte head parajat rohtu nende
tarwis wälja mõttelnud, kes seda wa' kibedat
wina märga wäga armastasid. J a se tehti
jälle seda wisi: Wana wina wadil sai üks põhi
alt ära lodud, ja paudi jodiku mehe ehk ka
mõne naese pähe, teise Põhjal sai ank läbi tehtnd, kust Pea wäljas oli, et näha wõis, mis
inimene se oli; se asi oli muidugi teada, mikspärast nõnda tehti ja wadi külje peäl olid kõruti
augud tehtud, kust käed wäljas ja Waat seifis
õlade peäl ja nõnda pik, et pisut alla põlwesid ulatas, et kaunis lahkeste käia wõis. J a mees käis
taga, raud ohelik peus, mis teine ots wadi külges
kinni ja lõi pu-hamriga wõi wemlaga wadi külge
nagu trnmmi ja kutsus iuimefi watama. No se
asi oli muidugi peutsakam wadata, kni karu tantsitamine ja naeru oli wisist küllalt kuulda. J a
kes kord uõuda sõidetud sai, se hoidis ennast,
et ta teist kord enam selle riista alla ci tulnud.
J a lõik pealt watajad wõtsid sest head õppetust
ja aega möda kadus wiua jomine seält hopis
ära. Kulab wist mittu seda juttu kuuldes ütlewad: Peaks meie aeal ka nisuguue kallis kombe
käsile wõetama, kus wina jomine wõimust
wõttab ja waesust suremaks kaswatab, kellestaga kõrtsmikud surestc ei tea, mis nemad
kui ka. kõik wina nuuad kül wisiste ei sowi. —
Kahju, et ma malida ei oska, muidu ma
2
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kraapsutaksin kaks nisuguste pilti selle juttu
alla õtsa, kuida naeste rahwas kail» raud päitsed ehk wäljad peas, ja mehel wina Waat nagu
raud rie selgas ja mehel piits ehk mattar peus
ja ohelik käes; need kolm pilti wõi kueu oleks
wäga imelikud ilusad uäha, kui kenaste tehtud.
Aga tehke iga kuulja oma mbttedega üks nisugune pilt ja mina panen wäikse laulu senna alla.
M a l e juttud, tühjad lorad
Torliwad kui pikad orad
Mitme wäga mehe südant,
Kui neid eksituse wädant
M õ n i libe naeste rahwas,
Kes se tembu peale wahwas,
M i s teeb hirmus palju kahju,
Aead mõnda meest kui ahju,
T ü l i abi elu wahel,
Walu naesel nagu mehel.
J a ka kosimise jures
O n se asi üsna tores,
S i i s ei ole aru õtsa.
Tühi jut a'ab üsna ratsa.
Ah se tühi jut on kange,
Ei ta töe ees ei lange.
J a se on kõik naeste ammet
Kas se pole weider kommet.
J a se teine rahwa häbi
O n se hirmus wina tobi,
M i s teeb ütlemata paha,
M i s eest maksetaks weel raha.
Teeb ni mittu kärmet laisaks,
Mõnda jõukast üsna waeseks,
Ausaid alwaks, häbi sisse,
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M i s kül mittu teadwad ife,
Kuis need waesed walu tundwad.
Kelle mehed wina wõtwad
J a ka nende waesed lapsed
Sagedaste nälga tundwad.
Lora eest raud päitsid tarwis
Neil, kes wale peale walmis,
Olgu mees wõi naeste rahwas,
M i n u polest ou üks puhas.
Wina wiitjal wati pähe.
Kui ta muidu targaks lähe
Oleks tarwis meie aeal,
Nõnda muul kui talu poeal.

10. Armas tüttarlaps Miina.
S u i Pühapä pärast lõunat läksid lapsed küla
koli maeasse Katekismuse õppetust kuulma. Ka
üks wäike tüdruk, M i i n a nimi, oli nendega.
Kui koli õppetaja ütles: „Iga inimene, olgu
ta rammu ni nõder kui tahes, peab head tegema, kui ta Jumala mele pärast tahab olla,"
— siis nuttis se hea laps. Miina oli ni
waene ja nõder ja mõtles oma arwates, et ta
kellegile ei wõi armu ega armastust üles näidata,„ ei ka ühe tuikese ega tallekesele, sest tal
polnud ühte neist mölemistki.
Tema tuli kurwa näuga koli maeast ja
mõtles, et Jumalal temast ühtegi head meelt
ei ole, sest et tema oma teades weel midagi
head polla teinud ega jõuda teha. Et ta kodu
2*
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oma kurwastust ja nuttusid silun ei tahtnud
näidata, läks ta wälja peäle ja istus ühe Põesa
alla. Seäl nägi ta, et selle põesa lched ja
õied närtsind ja kui kõrwend nõrkesid, sest kaua
aega põluud wihina sadauud. Warsti jooksis
ta ühe jõe äre, mis seält ligidalt möda jooksis,
wõttis käega jõest wet — sest tal põlnud mingi
riista käe •— ja kandis nõnda suus ja peus
wäest wisi wet selle lille Põesa peale, et se
weel selsammal tunnil wärskeks ja tugewaks
sai ja selle õied ueste õitsema hakkasid magust
haisu wälja andes. Kni se hea Miina oli
seda põesast nõnda kastnud ja kosutauud, et se
ui ilusti jälle õitses ja lehkas, siis oli ta rõmus selle jõe wee üle, kes nende närtsind lilledele otsegu uut elu ja jõudu annud; oum
waewast ta ei arwand midagi.
J a kui ta jälle üks uatkuke maad oli edasi

läinud, seäl seisis üks suur kiwi öea sees, et
wesi ei sanud heaste joosta. Seda oli Miiual
wäga häda uäha. Ta hüppas palja jalu öea
sisse ja hakkas kõigest omast wäest ja jõust
seda kiwi lükkama, kangutama ja weretama.
Juba enue kui üks pool tundi möda, oli ta
seda sure waewaga wälja weretanud, ja wäike
öea jooksis wäga lahkeste ja rõõmsaste ja need
öea hõbe laened nagu oleks seda last selle hea
eest wäga tänanud.
Wäike Miiua kõndis weel edasi; ta teadis,
et kodu kegi teda järele ei küsi ega temast ei
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holi. Wöeras isa oli tema wastu sant ja waga
wnli ja emal olid noremad lapsed temast armsamad; se tegi waese tüttar lapsele walu Ш .
Saand ta kül eksind köwerat teed käinud, tnli
ta wiiniaks tagasi külasse ja oli ikka weel kurb,
et ta kellegile pole head teinud. S i i s nägi ta
ühes aedas, küla esimese pere jures, üht haiget
last, kelle ema oli põllule läiuud, wilja päid
noppima. Elna aga oli lapsele wäikese mängi
asja muretsenud, ühe pisukese tule weoke laua
pilbastest tehtud, et tal mitte aeg igawaks, ei
läheks. Aga haige laps seisis Pöesa al rohu
peal ja nuttis kibedaste; sest weske tiwad ei
likunud mitte ennam, et wul oli pude wahel
waikseks janud.
Kohe ronis hea laps Muna üle rohu aea,
mis jnres ta ainus Pühapäwa kuub käristud
sai, hakkas iga pidi last waigistama ja römustarna, langes pölweli wäikse weske ette ja puhns kõigest jõust nende weske tiwade peale, et
need hakkasid kärmcste ümber jooksma. S i i s
naeratas se haige laps ja lõi römu Pärast käekesi
kokku ja Miina ei wäsind mitte ära, suust oma
hinge õhuga selle mängi weske tiwu ümber
pnhuda. Wimaks uinns laps magama, wäsind
rõmn Pärast, mis temal wäike Miina selle
weskega teinud. J a kui õhtu sai, läks ta koeu;
tühi kõht aeas taga, sest ta oli homikust sadik
sömata. — Saand ta koeu tuluud, kulis wöerast isa käratsewad ja sõimawad< Sest ta oli
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alles kõrtsust tulnud ja Pea täis tormi kasa
tonud ja kui Miina tuppa astus ja isa ta
kari send kube nägi, tormas ta tütre peäle ja
löi rusikaga tugewaste ta wastu nõtra Pead.
S i i s nõrgutas Miina oma Pead, otsegu
need närtsind lilled seäl wälja peäl, sest se
raske hoop oli teda magama palmud. Kui ta
lumi walgeks kahwataud surnud maas oli,
jooksis ema karjudes tema jure ja ka kõwa
südamega kauge wihaga isa oli jõuust Peast
koraga targaks kohkunud. Nad mõlemad nutsid
ja kurtsid kaebades teine teise peale selle hea
lapse pärast ja kandsid teda kamre wodi peale
ja panid kõiksugu kallid lilled ja oksad õitega
tema peale; nõnda oli ta siis neile kül kallis,
aga mis se kõik enam aitas, sest lapsuke oli
surnud.
Kui wanemad palju üks teisele ette wiskasid,
seda kõwa ja walju meelt, mis neil selle lapse
wastu oli, ja tigeda isa südame tunnistus
wäga waewa tegi, siis tuli jõekese laene senna
wäikse kambri sisse ja kastis surnud Miina
suud ja silmi, lapsukese kinni waund silmad
läksid jälle lahti ja need karastajad wee tilgad
lõid ta soonte sisse ja aeasid ta tarretand werd
jälle neste jooksma ja ütlesid: „Seda teme
meie sulle täuuks selle hea pärast, mis sa meile
oled teinud!"
Warsti selle peale tuli ka tule õhk, andis
suud lapse õtsa, palgele ja õhkus oma wärsket

—

39

—

õhku ta nõdra rindade sisse. S i i s hakkas ta
süda jälle tuksuma, ja ta wõttis need ilusad
kirjud rosid peusse ja oli rõmus nende üle.
Tule õhk aga ütles: „Ma tõin so hinge õhku
jälle tagasi, mis sa selle haige lapse rõmuks
wälja puhusid!" Siis naeratas Munake sure
rõmu pärast ja hakkas jälle räkima.
Mitte kaua selle peäle tuli üks ingel lähwitades läbi madala ukse kamre, wärske lille kimp
käes, mis wäga ilusad haisu wälja andsid.
Neid pani ta lapse kahwatand palekeste peale,
mis tale kadund pima jälle andsid ja ütlesid:
„Seda teme meie tänuks selle hea eest, mis
sa meitele oled teinud." J a ingel andis Miina
otsale, silmadele, sule ja palgedele suud, missest lapsuke magusat ja kosutawat jõudu maitses.
J a ta ütles temale: „ S a oled head teinud
oma jõudu möda, sellepärast pead sa ka kahe
kordset õnnistust sama!"
J a sest tunnist sadik sai Miina üsna terweks ja priskeks ja ta ilusad õrnad paled läksid
jälle lille punaseks, nõnda et teda sai Pärast
rosi paleks ja ilusaks Munaks nimetud. Nüid
armastas ta ema teda üle wäga ja tema kõwa
südamega isa oli wäga pehme ja armulik ta
wastu, sest ta oli siis neil otsegu ueste autud
ja nad õppetasid teda armastuse ja heldusega.
J a nõuda kaswis Miina üles oma wanemate
ja kõige inimeste rõmuks ja mele heaks.

—

40

—

II. Üts kawal ja kuri naene.
I^hes linnas oli wana ausaste wälja tenind
kronu mees omale nore ja wäga ilusa uacse
wõtnud; sest tal oli oma maea ja rohkeste ka
muud warandust ja tahtis temaga seltsis ühte
kaunist elu maitsta. 'Se noor öis oli teniale
wäg-a kallis ja armas ja hoidis teda igapidi
nagu oma silma peas kõige kahjn ja kurja eest
ja pani iga õhtu ise oma maea uksed lukku ja
koea ja tua ukse wõtme öse oma pea alla.
Seäl oli kord se seadus, et kui hilja ösel ühe
seatud aeal suurt liuua wahi kella lodi, keda

siis pärast ulitsa pealt leiti, seda wõtsid ö^wahid
kiuui jn wisid torni, teisel homikul wara pandi
rauad kaela ja n idi wangi wisil häbi samba
äre kõigite näidata, olgu ka muud suid ehk mitte.
Et se mees waua oli, hakkas ta naene ühte
noort meest armastama; ja iga öse, kui mees
magama jäi, wõttis ta wõtmed tassakestc mehe
Pea alt salaja ja läks oma armukese jure, ja
kui arwas seda aega kätte jõudwad, millal mees
üles ärkab, lippas tagasi ja kohendas ennast
tasa illltkeste mehe kõrwa wodi. Aga ühel
ösel oli mees enne üles ärkanud, kui ta tagasi
jöudund. Kui mees fejrn leidis, et naene ta
. kõrwas wodis ei olnud, tõusis üles, läks uksi
katsuma, ja leidis neid lukkust lahti olewad,
mõistis kohe, mis se oli. Ta pani kõik uksed
jälle lukku ja istus tuas ulitsa pole hakna äre,
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kust ta wõis heaste wälja näha, kui ta naene
oma lia-mehe jurest tagasi tuleb ja kust poolt.
J a nõnda sündis ka. Pärast kukke laulu aega
tuli naene ja leidis ukse lukkus olewad. Et
ta kül esmalt ära kohkus, wõttis ta ometi
julgust ukse peale kopputada. Sest ta oli juba
kohe walmis mõttelnud, kuidas ta tahtis waletada. S i i s tegi mees hakna lahti ja ütles:
„Oh sa üle anetn ja pettis naene, nüid tean
ma tõeste, et sa meie abi eluteadust oled ära
rikkunud. Ma sind tuppa ci lase, waid sa
pead wälja ulitsa peale jäma, kunni wahi kella

lüakse ja siis tehakse sinuga seäduse järele." —
S i i s ütles naene: „Oh mo armas ja tallis
mees, miks fa ütled minu kohta seda kurja
uöuda jämedaste. S a ei tea mitte, et mo ema
mo järele ösel satis, ja et sa wäga magusaste
magasid, ei raatsind ega wõinud ma sind mitte
üles äratada. Ma wõtsin wõtmed, ja läksin
oma wana ema jure, kes ösel äkkiste wäga
raskeste haigeks jäuud, sest ma kartsin, et ta
ära sureb ja ei sa mulle mitte ühte sõnagi
enam üttelda. J a ma oleks weel kauemaks ta
jure jänud, aga nia kartsin ja ei tahtnnd sind
mitte pahandada, olen ma emat üsna suremise
peale haigeks maha jätnud ja tahtsin enne jälle
so kõrwas olla, kui sa ütese ärkad. Sepärast
kallis mees, te mulle ust lahti eune kui kella
lüiakse." Mees wastas pilkades: „Kulla naene,
kannata wälja, kunni ö-wahid tulewad ja sind
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soja tuppa wiwad." Naene ütles: „Se oleks
ni hästi sulle kui mulle ja kõige meie sugulaste
ja sõbradele sureks häbiks ja teotuseks; ma palun sind, mo kallis mees, lase mind itta sisse
tulla, ma annan sulle üks teise järel tuhat
musu." Mees wastas: „Nüid sa ütled kül
seda wisi; aga tunnista ülese, sa kuri naene,
km sagedaste oled sa öse minu jurest ära läinud oma liha himusid taga aeama, mis ma
juba ammu siüust olett märkinud; aga ikka
kannatanud ja sinuga örnaste ja pehmeste
ümberkäiuud, et sa pidid ennast parandama,
aga sa läksid kord korali taga hullemaks, nõnda
kui sa ise parem tead kui mina, mis sa oled
teinud. S e on parem, et sa siin häbi oma
pattn eest tunned, kui seäl igaweste pinatud
saad." S i i s karjus naene ja ütles: „Kristuse
pärast, kes meie eest kõik häbi, naeru ja teotust
kanuatanud, halasta ometi mo peale ja anna
mulle andeks ja lase mind sisse." Mees ütles: „Need sõnad ja palwed on kõik ilma asjata.
Ma sind enne tuppa ei lase, kui sa kõik oled
üles tunnistanud; kui lnitte, siis seisa aga seäl
peäl, kunni ö-wahid tulewad ja sind sealt kõristawad." Kui naene nägi, et mees oma jõnnist järele ei annud, pidas ta ka ennast oma
teada ja ütles: „Ennem kui ma häbi kannatan,
tahan ma ennast siin kaewu sees ära upputada,
se on mulle ausam, kui et miud Home häbi
samba peale näidata wiakse." Sii? ütles mees:
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„ S a oleks wöinud ennast ammu ära upputada,
ennem kui sa kõik seda kurja oled teinud."
Kui nad nõnda teine teisega räkisid, kadus ku
walgus ära, ja naene jäi pimedasse ulitsa peale
ja ütles: „Et ma nüid muud enam ei wöi,
siis tahan ma ometi kui üks õige naene enne
surma oma testamenti ehk wimist seadust teha.
Esmalt annan ma oma hinge Jumala ja püha
inglide holeks, т о kehaga tehku inimesed mis
tahes; mo rided annan ma waestele, aga kõik
mo waranduse töutan ma oma armsa mehele,
et ta wõib selega teha, mis tahab." Kui ta
seda sai haleda heälega üttelnud, läks ta kaewu
jure, mis seal maea ees seisis. Wöttis kaewu
jurest ühe sure tiwi, tõstis seda üles ja ütles:
„Nüid tahan ma ennast ära upputada!" ja wiskas nende sõnadega seda kiwi karpauhti kaewu
ja jäi ise ühe korraga üsna wait. Kui mees
seda wee plaksu ja pahinat kulis, sest pimedas
näha ta ci wöinud, mis õiete sündis, siis ehmätas ta wäga ära ja ütles: „Oh um waene
õnnetu mees, nüid on mo naene uppund!" ja
jooksis tuast wälja kaewu jure, kas ta teda ehk
wõiks weel wälja aidata. Rasne seisis sealt
emal ukse taga warjul, et mees teda ei näinud ja ni pea kui mees uksest wälja tuli,
lipsatas ta sisse, pauni ukse lukku ja läks
tuppa ja istus hakna äre waritsema nagu meesgi
tegi. Mees seisis kaewu äres ja rakis nuttes:
„£>h häda ja walu, kuida olen ma nüid oma
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kallist naist kautanud! ära netud olgu se tund,
mil ma tema eest ukse lukku panin!" Hakken
oli lahti ja naene kulis kõik mehe sõnad ja
hakkas teda wimaks ossatledes ja teotades naerma
ja hüidis haknast wälja: „£)h sa snur koer ja
häbemata nar, mis sa nüid seäl seisad ja töinad?
Kas sul poleks mitte parem oma ilusa nore
naese jures olla, kui et sa iga öse oma armukeste ja lidude jure jooksed, kust sa.ka praegu
oled tulnud." — Kui mees oma naese healt
kulis, siis sai ta nõnda rõõmsaks, et ta esmalt
ei teadnud, kust se tuli -ja hüidis: „Jumal
olgu tänatud, et sa, kallis naene, alles elad.
Suremat rõmu Pole mul weel ial südames
olnud, kui fe mis sinu heäl su praegu tonnd.
Koik olgu sest tunnist sadik andeks antud ja <
unustud, mis on olnud." Ta tahtis tuppa
rutata, aga leidis koea ukse kiuni olewad ja
ei teadnud, kuida se sündind ja ütles: „Armas
naene, selle hirutu ja rõmu pärast ei tea ma
nüid mitte, kas ma olen uksest wõi haknast
sind ap^t wälja karganud; kui sa tõeste weel
elad, siis tule ja te mo eest ukö lahti ja lase
mind sisse, et ma so kaela ümber langen ja
sind kallistan." Aga naene ütles kurja heälega:
„Ei mitte! fa pead seäl wäljas scisnia, kunni
ö-kella lüakse, siis saab sulle seaduse järel tehtud, mis kord ja kohus on ja se ог so wa'
pattuse kehale üsna paras." S i i s ütles mees
haleda healega: „ S a hea naene, mo silma tera,
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mis on nüid so pähe tulnud? Ma tahtsin sind
nattuke nalja pärast karistada ja pannin so eest
ukse lukku; ometi Põleks ma sind kanaks õue
jätnud. J a kui ma wee pahiuat kaewust kuulsin,
mõtlesin et sa oled sisse kukkunud ja jooksin
kohe sure hirmu ja ruttuga sind snrmast peastma." Naene wastas: „ S a mõistsid mulle sind,
et uia polla so wastu tru olnud, kui sure häda
pärast pidin oma sureja haige ema jure minema.
Nüid tean ma, mis ööldakse: Teise häda on
pu ja kiwi külges! — S a mõistsid mulle pattu
suid, mis sa ise kül oled teinud; sepärast pead
sa siiu ootma, kuuni ö-wahid tulewad ja sinu
eest muretsewad." Mees ütles imekspannes:
„Ma olen üks wana kronu mees ja olen ka
siin linnas ausaste teninud ja elanud ja pole
ilmaski weel seda suid teinud, et mind on
häbistud ja karistud sanud ja nüid selle tühja
asja pärast saab mind Home häbi samba peale
widud, se on meile mõlemile ja meie sugu
wõsale sureks häbiks ja teotuseks, sepärast ma
palun siud wäga südamest, ära sowi mulle
seda suurt paha mitte; tuleta mele, et Jumal
pättustele andeks annab, ja lase mind ikka sisse
tulla, külm wõttab mind ära, sest ma jooksin
jo pool paljalt wälja." Naene ütles: „Missugune k . . . . ou siud õppetajaks teinud, wõtku
ta sind hopis tükkis. Rägi ja palu, mis sa
tahad, se ei aita ühtegi, ma sind tuppa ei lase.
S e on palju parem, et sa siin maa peäl ka-

-

46

—

natad, kui seäl põrgu tules. Kule, mis üks tark
mees üttelnud. Kolme asja üle ei ole Jumalal
head meelt, need on: Kui waene sureline ja uhke
on, rikkas warastad ja waletad ja üks wana
inimene halp ja nar on. S a oled üks rikkas
walelik; mikspärast oled sa mulle wale asja
süiks ette wiskanud? sa oled ka maias, halp ja
nar, et sa ösel lidude jure wälja jooksed. Sepärast on se üks suur arm, et sa siin kannatad, et sa ei pea mitte igaweste hukka sama;
armas mees, kaunata kõik rõmuga, mis so peale
pannakse, sest se on sulle hinge kasuks. Aga
seda ma ütlen sulle heaga, et ma sind mitte
tuppa ei lase eune kui sinuga saab tehtud, mis
sinu wa' raipele wäga ära kulub." Kui naene
alles nõnda rakis, hakkati juba kella helistama.
„ O h kõige armsam naene," palus mees sure
nuttu heälega, „halasta minu Peäle ja ära lase
mind mitte hukka ega häbi sisse sada. M a
tahan sind weel enam kallimaks pidada, kui ma
enne olen jõudnud ja mõistnud sind armastada.
J a kni ma ära suren, siis ma tahan kõik oma
warandust sinule jätta." — Se kuri naene ei
pannud seda mikski, waid ütles pilkades weel:
„ S e kella helistamine on sinu hinge terwiseks
wäga hea, sepärast kannata ja kahetse patw
hea melega." Waewalt oli ta need sõnad üt-

telnud, siis tulid õ-wahid, kes seäduse kasu
peale wannutud, ja leidsid seda maea meest
ulitsa peäl seiswad. S i i s kohkusid nad ära,
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sest ta oli tuttaw, õige ja auwäärt mees. J a
kui naene seda kulis, et nad hakkasid temaga
pitkalt mönusaste räkima: „Armas sõber, kuidas teie olete sel tunnil sia jänud
", siis
hakkas se kuri naene haknast wälja walju heälega karjuma: „Teie ö-wahid, tehke temaga
täieste, mis seadus käsfib! Teie teate kül, kes
ma olen ja missuguse ausa wanemate tüttar.
J a se wana soldat, kelle naeseks ma kogemata
sanud, on kaua aega minuga imet teinud ja
teiste naeste ja tüdrukute jures käiuud, et kül
miuust oleks temal üle aru kül olnud. Ma
ei tahtnud tema kurja tempa mitte ilmutada,
kunni nad ennesest päwa ette tulnud; ja ma
pole seda weel mitte oma isa ega emalegi üttelnud, mis tembud ta kõik teinud, waid olen
temale sagedaste andeks annud, lotes, et ta
ennast parandab, aga kõik minu wait-olemine,
kannatamine ja waikne nomimine ei aitnud
ühtegi, waid tema neas oma koera tempa ikka
edasi, mispärast ta ka täna ulitsa peale jänud.
Aga nüid ma taale enam andeks ei anna, sepärast tehke mis teie kord ja kohus on, muidu
fate ise kimpu; ma küssin teid weel kord, kui
te' teda siit hakende alt ei korista, ja temaga
ei- te, mis teie teiste nisugustega olete enne
teinud, siis ma kaeban seda oma sugulaste ja
sõbradele ja pealegi linna walitsufele, pean teie
wandest ja aust kinni ja Ml siis näte, mis
säte." — Nende kurja sõnade Peale oli mees
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nõnda ära kohkund, et ta muud ei suutnud
enam üttelda, kui seda: „ K ü l ma olen oma
pika elu aea sees ka imet uäinud, aga ei ma
põle weel seda kuulnud ega näinud, mis mo
naene nüid mo peale ou mäletanud ja mis ta
wimaks laseb minu ausa mehega weel teha;
se on se naene, keda ma olen armastanud ja
kalliks pidanud, kui oma hinge ja nätc, kuidas
ta mind pinab ja waewab ja enne aegu hauda
sadab." Ja nõnda imekspannes minestas ta
ära ja jäi wait. — M i s wöisid õ-wahid muud
teha, kui nägid et naene koguniste järele ei
jätnud ja wäga köwaste nende peale käis, et
pidid oina ameti kohut pidama, siis wötsid teda
kurwa südaulega kiuni, sest nad teadsid kül,
kes õige ja kel füid oli ja wisid teda torni, ja
teisel honiikul panid rauad kaela ja wisid häbi
sambasse. M i s selle järele sündis, seda ma
pole teada sanud.
'Mrn wötta siis noort naist,
Sest ta armastab mtt teist,
Kui sa oled juba wana,
Sest et naene on kui kana.
Ennem usu hoost ja weist,
Kui üht kurja, pettist naist.
Nime polest on so naine,
Armsam on ta metest teine.
Õnnetu se waene mees,
Kellel on se lugu käes;

Mida enam teda hoiab,
Seda rohkem mahti leiab.
Koik end laflwad walitseda,
Aqa mitte naese süda,
M i s on kuri, rojane,
Igapidi pörane.
Kni sa tahad kurjaga
Teda heaks paranda.
S i i s ta läheb hullemaks,
Peab sind rohkem alwemats.
Katsu aga heaga
Teda ümber piirata,
Armuga te no melita,
Nagu kassi silita.
Küllab siis saad pea uaha,
Et ta wõttab teiseks jada;
Aga ära turjaga
Teda pua pörata.

12. Üks mehine tüdruk.
Nhe rikka Ecsti ehk т е к mehel oli kolm tüttart, kes aga mitte sellega rahul põlnud, et
nad tüdrukud olid ja pölastasid endid wäga,
et nad polla mitte meesteks sündinud. Nemad
muretsesid endele meeste rided, uörisid oma
riunao ni palju kui wõimalik oli, kokku ja
panid endid kõige paremast meeste ridesse, et
sest mitte aru ei peaks sama, kes nad õiete on.
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J a siis läksid kaks öde esmalt, nagu mehed
uhke hooste selgas, ratsa sõitma. Nad põlnud
mitte kaugele jõudnud, kui nad ühte wana meest
nägid, tee-äres muda haukus maas olewad, kes
ueid wäga haledaste palus, ennast seält wälja
aidata. Uhkeste wastasid nemad: „ M e i l pole
mitte aega sinuga jahtida, kas sa mõistad,
waua ramp!" S i i s ütles wana mees wäikse
heälega: „ M a tänan teid, mo armsad neitsid!"
Kui nad seda kuulsid, põõrsid kohe ümber ja
läksid koeu tagasi. Ja kui isa neid imekspannes küsis, miks nad ni ruttu tagasi tulnud,
wastasid "nad kurwa melega: „Kuhu me' pidime
siis enam minema, esimene inimene, kes meil
wastu tuli ja meid nagi, tundis kohe ära ja
ütles, et meie naeste rahwas oleme."
Siis'pani norem tüttar ennast walmis ja
läks ratsa sõitma. Ka tema juhtus selle wana
mehe jnre, kes seäl tee-äres muda aukus oli.
„Aita mind siit wälja", hüidis ta ka tema
pole, „ole ni hea, puhasta ja pese mind hästi
puhtaks." — „ „ M u l põleks kül mitte aega,""
wastas ta lahkeste, „„aga ometi wana inimest
peab ikka aitama."" S i i s aitas ta teda seält
wälja, pani oma hobuse selga ja wiis teda ühe
lähema sauna, küttis ahju palawaks, wihtles
ja pesi teda soeas saunas hästi puhtaks, nõnda
kui wanake õige sowis ja andis temale weel
pealegi tee raha, koeu minna. Selle hea eest
noris ehk sidus teda wana mees rinnust nõnda
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targaste ja heaste kokku, et sest milgi kombel
ei wõinud peält näha aru sada, et ta üks
naeste rahwas oli. S i i s õppetas ta temal
mõnda head ja ütles wimaks: „Kes ikka sul
tee peäl wastu juhtub ja sinuga räkida ja edasi
miuna tahab, seda wõtta enesega ligi, olgu kes
tahes."
Kui ta jälle oma teed edasi sõitnud oli,
nägi ta üht meest tee-äres istuwad ja jalgu
siduwad. Ta teretas ja küsis: „Miks sa oma
jalgu kokku seod?" — „„Ma olen,"" wastas
ta, „„üks wäga kange jooksja, et mind kegi
pidada ei wõi."" Kui ta nägi, et ta tahtis
temaga minna, wõttis teda enesega ja sõitsid
edasi. S i i s nägi ta ühte teist, kes rättikuga
suud sidus. Ta küsimise peale wastas se:
„Minu hinge õhk on ni tugew, et kui ma
laufa hingan, kõik puud ja maead raksuwad,
heina saod ja kuhilad lendawad." S i i s wõttis
sõitja teda ja läks edasi. Selle järel nägi ta
ühe kolmandama, kes hambud krigistades kiwa
näris ja neid isuga alla uelas. „Miks sa neid

sööd?" küssis neitsi. — „„Oh ma sõõn hirmus palju,"" kaebas ta, „„ja kõik mis mul
ette juhtub, ja siiski ei sa mo magu täis.""
Ka seda meest wõttis ta enesega ja sõitis edasi.
S i i s nägi ta ühte meest, kes Weske kiwi selgas

kandis. „Miks sa seda teed?" küsis ta.
„„Minul on ni wäga palju jõudu,"" wastas
ta, „„et ma seda milgi wisil ei wõi wähen-

.•
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dada, sellepärast kannan seda kiwi õlal."" Ta
wõttis ka teda kasa ja läks edasi. S i i s nägi
üht meest merest wet jowad ja siiski karjuwad:
„Jua ja jua!" Ta küsimise peale ütles se:
„„Mul on ni kange jäirn, et nia ei wõi seda
kustutada."" Ka se sai kasa wõetud. I<e siis
nägi ta edasi minnes, üks mees oli külite maas,
üks kõrw wastn maad ja teine taewa pole
pöördud ja kulas. „Miks sa kulad siht?"
küsis ta. „„Ma kutan siin seda, mis wõerad
kuningad räkiwad ja tewad,"" oli wastus.
S i i s nägi weel ühte meest seiswad ja Watawad. S e wastas ta küsimise peale: „„Mina
watan ja nään, kui sääst Ülemiste mäel kiwi
otsas haigutab."" Ka seda wõttis se neitsi
teistega kasa ja läks kõige nende meestega oma
maa kuuiuga jure ja hakkas seäl tenima.
Kui üks tük aega oli möda läiuud ja tema
oma lueestega kuningale ni ustawaks sanud,
ütles ta temale: „Koik minn hea warandus
on ühe wõeramaa kuninga käes, ja ma kardan,
et ta seda mulle mitte heaga tagasi ei auna.
Kes wõiks seda seält ära tua, sellele tahaks
ma hea melega pole oma rigi warandusest auda."
Selle peale lubas se ucitsit kohe walmis olla
ehk olgu se ni raske tee-käik kui tahes, ja läks
oma seitsme mehega tele, kelle nimed olid:
Jooksja, Puhuja, Sõja, Tõstja, Ioja, Kulaja
ja Nägija. Kuuingas aga oli sõnumit senna
wõera male ette saatnud ja teäda annud, et tema
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sadikud, Eestimehed tulewad, tema warandust
ära toma. Selle peale oli wöeras kuningas
üht tuba köwa leibadega täita lasknud, nõnda
et se maast laeni leibu täis oli, et wöind
mitte nstki heaste kinni panna; ja nöndasammnti oli teine tuba laeni õlle matidega täidetud. Kui ueed sadikud senna tulid, ütles se
wöeras kuningas neile: „Kui kcgi teie seast käik
ueed teibad ühe korraga ära sööb ja kõik need
õlle wadid ühe januga wälja joob, siis tahan
ma teile kõik teie kuninga warandust wälja
anda ja temale weel pool mo oma warandust
kingituseks jure СШОСІ." J a siis laskis leiwa
kui ka õlle tua uksed lahti teha.
S e meeste ridis neitsi kutsus oma kaks
seltsimeest, Södik ja Iodik.
Esimene tuli
wälja ja hakkas föma, iga su täiega üks leib,
kunui kõik toa täis leibu ühe sõmaga ära södud oli. J a siiski hüidis weel mees: „Toge
mulle leibu! ma tahan jna!" Selle aea sees
oli ka Iodik joma hakkannd ja jõi ilma puhkamata üks waat teise järele wälja, kuuni need
tõik tühjaks said, ja hüidis weel ikka takka
peale: „Muretsege mulle weel siia, mul on
janu!" Selle peale ütles kuningas Paha melega: „Se warandus on teie, ja nagu öõldud,
tahan ma pool omast Warast jure lisada." J a
ta laskis kallid asjad sa warandused senna tna,
nõnda palju kui aga rumi leida oli; se peale
aga ütles ta weel: „Se on teie; siiski aga
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selle kaubaga, et üks ainus mees teie seast kõik
seda warandust ühe korraga selga tõstab ja siit
ärawiib." S i i s andis sadik neitsi märku selle
oma seltsimehele, kes Weske kiwi õlal kandis,
se — Tõstja — tuli ja tõmbas ühe korraga
kõik seda warandust oma selga ja pani minema.
J a temaga olid kõik walmis, oma kuninga jure
tagasi tulema.
Wõeras kuningas aga kahetses pea, et oli
neid minna lasknud. Ta käskis neid kohe taga
aeada, et kõik nende käest ära wõtta ja tagasi
tua. Kui Kuulja ja Nägija seda mõistsid, mis
selja taga kaugel sündis, andsid teistele teada.
J a siis hakkas se mees — Puhuja — kes oma
suud rättikuga sidus, oma peremehe kasu peäle
teda kui teisa oma sõbru, pehmeste, aga jõudsaste edasi puhuma, ja wahel puhus waenlustele, kes taga olid, hästi kanget tormi wastu,
nõnda et nad enam tagasi kui edasi said.
Kuulja aga kulas ja andis teada, kui kaugel
taga aeajad on ja mis nad räkiwad ja Jooksja
jooksis edasi tagasi, et näha kui ligi ehk kaugel
nad teine teisest on. J a nõnda said nemad
ilma mingi kahjuta ja sure õnnega koen oma
kuninga jure tagasi, kes neid sure armuga
wastu wõttis.
J a kuninga süda oli wäga rõmus, et nad
kõik tema kallist warandust tagasi tonud ja
pealegi weel wäga palju wõerama kallid asju.
J a kui se meeste ridis neitsi juba kaks aastat
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kuninga koeas au polest ikka tõusnud, siis oli
selle kuninga öde, kes seäl oma wenna jures
elas, üks wana preili, oma silmad juba ammu
tema peale wiskanud ja tahtis, et se noor ilus
mees teda pidi omale wõtma. Rohu aedas
edasi tagasi käies ja hästi magusat juttu aeades,
pani temale ikka lähemale ja enam märku andes
ette, et ta teda peaks kosima, kunni noor mees
temale wimaks selgeste ütles, et ta teda kogonigi ei taha ja ei wõi sallida. S i i s wihastas
kuninga öde wäga, läks wenna jure ja ütles:
„Mo wend ja kuningas! fa oled ikka minu
tahtmist teinud, siis wõtta ka nüid mo tahtmise
järele teha." Kuningas küsis: „ „ J a mis se
on siis?"" Öde aga ütles: , M a ei wõi sulle
seda asja enne mitte üttelda, kunni mulle seda
täita lubad;" ja käis wäga kangeste kuninga
peale ja ütles ikka: „&tba mulle, armas wend
ja ütle ikka, et minu palwet ja sowimist tahad
täita!" Siiski päris kuniugas teada, mis se
olla. Tema aga palus teda ikka weel seda
enam ja waewas teda wägise selle palwega ja ei
annud tale mingi asu ehk rahu, kunni ta wimaks ära tüdines ja ilma et midagi paha
mõtles, seda lubas. S i i s ütles se kuri loom
kohe: „Ma sowin ja tahan: lase üks post ülespanna ja seda noort meest, keda sa armastad,
senna külge üles pua ja siis ta Pea otsast
ära lüa, sellepärast, et ta mind on teotanud
ja wihastanud." Kuningas kohkus kül wäga
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ära, üQQ. ei hakkand mitte kaugemale pärima,
sest ta mõistis juba, mis polest; aga et ta oma
soua oli kord auuud, ci wöiuud seda euam mitte
tagasi wõtta. Pu sai ku uiuga kasu peale tehtud ja püsti pandud, kus noor mees pidi üles
podud ja ta Pea otsast ära todud sama; ometi
laskis temale cuue teada auda, mis ja mikspärast saab temaga uöuda süudima. Siis ütles
se meeste riidis neitsi: „(Sitem lasen ennast
ülespua ja oma Pea otsast ära raiuda, kui et
ma seda waua tüdrukut pcau naeseks wõtma."
Kui ta sai posti alla todud, tootis ta oma
healt ja palus: „Weiste uitud, ilma suita waugi
mitte rietega ülestömmata ega teisa oma kät
mo külge pauna; ma wöttau ise oma rided
seljast ära." Sbii ta uüid seda peäle hakkas,
siis tuli imekspauues asi wälja, kes ta õiete
oli, et ta üts naeste rahwas oli. Nikohe sai
seda kuningale teada antud ja ta oli selle üle
südamest wäga rõmus. S i i s laskis ta oma
kurja õde seäl postis ülestõmata ja ärahukkata
ja tegi seda tru ja ilusat ueitsi oma armsaks
ja õnnelikuks abikafaks. Waat kus oli mehine
tüdruk, kellest wimaks kuninga prana sai.
ф(е sega Ыіхл rahul,
Misseks oled Lojast lodud,
Nõnda kuidas iga ühel
I h u ja kõik liikmed autud.
Kes fe wastu uurised,
Kartku, päwast kahetseb.
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Valm, nõtra wõtta aita,

Sest sa jääd ka ise selleks.
Kegi ei wõi seda laita,
Kui ka halli kannad snles.^
Wõtta wana õpprtnst,
S i i s ci juhtu äppartust. ,
Ära nõua kõrki asju,
M i s so õnneks põle autud,
Oga kaewa teisel anku,
Kuhu »se sisse kutklld.
Pea finni kjjigcst löuft
O m a pnhtlisest ja aust.
Nõdr uiees ja wana naene,
&І le paosi sngnqi,

Ücu wcd terwisest on waene,
Armetu ja tõlnne,
S e on mehel sureks uut saks
J a ka naese oma loacwnks.
«ni teed wahest mõnust nalja,
Mio
5llii
.Töt
Vgä
On

wõid näha, kalata,
ta loale tuleks wälja,
fanto rohteln »vadata,
kõik lnu pattn nali
nls hirmus rninal lori.

13. Mikspärast Tqttinna ci tohi
ialgi ftmlriifö fada.
^ g a kewade
nõnda rägib Eestlane — tuleb pimedal siida öfel Ш hal wana mce& Ülemiste järwest wälja, käib mäest alla, läheb
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linna wärawa jure ja küsib wärawa wahi käest:
„Kas lin on juba walmis, wõi on weel midagi seäl jures ehitada?" J a suurte limmde
sees ei seisa kül ehituse to ialgi üsna wakka,
ja kui kül mitte igakord usi maeasid wõi honid
ei sa ehitud, siiski leitakse wanade kallal ikka
jälle midagi parandamist, kohendamist ja toppimist, nõnda et pu- ja mürisepa ja mu to tegiad ikka jälle tööd peawad sama. Kui peakski
Tallinnas ükskord ehk wahest kõik ehituse to
seismas olema, siiski aga ei tohi seda selle
wana järwe-mehel ometi mitte teada antud sada.
J a sellepärast on Walitsuse polest linna wärawa
wahtidel kanged käsud antud, mehikese küsimise
peäle igakord nõuda wasdata: „ІНп ei ole weel
amugi mitte walmis; hulk ehitusi on weel alles
polel, muist sawad edespidi peale hakkatud ja
saab weel mõnda ja mittu aastad olema, kunni
kõik to löppetud on." S e wõeras hal-wana
rapputab siis Pead, nuriseb nattuke oma habeme
sisse, kellest waht aru ci sa, pörab kanna pealt
ümber ja kallab Üleiniste järwe pole tagasi,
kus ta kodu ja paik on. Kui saaks tema kusimife peale ükskord wastus olema, et lin juba
walmis olla ja tema sees ühtegi enam ehitada
põle, siis oleks Tallinna ots kohe peäl olema:
Ülemiste järw saaks siis ennast tõstma ja oma
wet üle kallaste ja mäe kinkude alla Kadrina
orgu (Kadrintaali) ja igale pole alewi ja linna
peale kallama ja Tallinnat kõigega, mis seäl
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fees on, äraupputama. — Kes teab a$a, mis
wöis kewadel 1867 linna wärawa waht halli
järwe wanakesel ütlend wöi umstand olla ehk
tema wanake seda mõistnud — kui Ülemiste
järw üleaeas.
( W i s i l : Lorelei.

Kes mõistab, tatstu laulda.)

^ a mõista mis lugu se olnud
Kewade Aprilli kuus,
Kui alewil hõlpu ei olnud,
Kaebtus, nut mitmedel fuus,
Et mühades Ülemist' järwest
Suur wesi on mölanud seal,
Köit wälja siis jooksid kärmest
J a waatsid maantee peal.
Se oli kui laenetaw jõgi,
M i s wolas möda maad
J a järwe wee wihane wägi
S i i s lõhkus ajad ja puud.
J a tegi kül mitmele kahju,
N i waese kui rikkal ka,
Et wesi läks tuppa ahftl
J a hukkas hired ka. —
Lin sowinud järwe wet sada,
M i s olla tenniseks.
Järw tahtis weel ennemalt anda.
Kui teda saab palutud seks.
Sest järwe on linnal kui ema,
M i s ' toidab lahkeste kõik;
Meil annab rohkeste jua,
Kas olgu suur ehk ka wäik'.
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Ncmd soonte sees wõtab wet linna
Kõikidel maeasse,
Kui Kananist met ja pima
Sioni tütredele.
N i rohte ta andide surns,
Et pudust sest kegi ei nit:
O n järwe, emalik heldus
J a armastuse to.

14. Kolmest kiwi sambast Pärnu maante
äres Tallinna alewis.

z>

ärnu maante äres linna poolt minnes teise
ja kolmandama wersta posti wahel seiswad
kolm pae kiwist wälja raiutnd sammast, mis
muistse wapra Tallinna meeste mälestuseks
senna ülespandud, kes sel aeal siin söeas linna
eest oma elu jätnud.
Ühes meie-maa aea ramatus seisab saksa
~ kele peäl üles kirjutud uöuda:
„Aastal 1560 sel 11. Septembri ku päwal on Wenelased Länemaalt läbi tulles kue
tuhaude mehega Tallinna alla tulnud ja tahtnud seda linua ära wõtta eht rikkuda. Sellesamma päwa wara homiku on aga linnast nende
wastu läinud 250 hobuse ja 500 jala meest,
kelle seas olnud pürjerid ehk ausad kodaniknd
ja sellid ehk wälja õppinud ametmehed, ja on
seäl liwa kinkude peäl waenlastega õige mehe
modi rammu katsunud ja nendele walu annud,
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nõnda et palju neist sinna maha jannd. Ka
meie poolt on Ainstpea ehk linna sõeameeste

wendasid seäl langenud, kes ausal wisil isama
ja linna eest oma elu jätnud ja nüid bnsas
rahus puhkawad, kelle nimed siin al ülespandud.
Herman Partelsen, üks linna wanem Tartust. Joakim Schrowe. Meister Hans, silma
arst. Simon Koningk. Hans Solden, Gerd
Witteni sell. Baltsar Kroger. Hinrik Boldewin. Bartelt Hawerlaut. Asinus Russow.
Hans Schewinghufen. — Bürjeridest on: härra
Lütke von Oitenn, üks Tallinna Raehärra.
Martin Kleinfmidt. Blasius Hogrcwc. Hans
Kalits.
Kes Pärnu maanteed linnast wälja läheb,
nääb esmalt kaks sammast wassakut kät alewi-tee äres. Esimine endise Wrangel^ preinla,
nüid Helsenbeini heinaum peäl, wassakut kät,
seisab Püsti ühe madala, kiwist tehtud ja rohuga kaetud künta peäl, kellel alumine pool
alles on. S e post on nagn risti modi tehtud.
Selle peäle nikertud ristikujust põhja pool külje
peäl on aga weel jalad näha; ristifaiuba alotsas on üts wappcn ühe märgiga, selle peäl
need tähed % V. D. Sest on mõista, et se
Raehärra Lütke (wõi Ludcke, se on: Ludwig)
von Oitenn ulälestuse sammas ou. Paremat
kät wappcnist on üks palnja põlweli, tema peäl
rippub üks sedel, kelle peäle kiri tehtud, mis
tähendab: „Issand Jesus, halasta minu peale!"
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Louna pool kiwistlaud-samba külje peäl on jälle
wana Saksa kele kiri lugeda, mis tähendab:
„Sest mina tean, et mo Lunastaja elab. ja
tema saab mind wimaks mullast üles äratama.
Hiob 19 pt."
Teine on Mustpea meeste mälestuse sammäs, nagu üks lai kiwi plank Iärmakohwi,
nüidfe Blumwergi krundi peäl, siin pool endise
pimedate maeakese ees, ühe kaunis kõrge kiwidest tehtud künka otsas, kellel ilusad pu põesad
juba pitkalt ja tihti ümberringi kaswanud, mis
läbi se post sui mitte heaste tee pealt näha ei
ole, kui puud lehtes seiswad. Se on kauniste
lai laua modi kiwist wälja raiutud, püsti pandud sammas. Õhtu pool külje peäl on hea
hulk kirja, mis tähendab:
„Aastal 1560 sel 1 1 . Septembril on siin
Wene waenlase wastu lahingis auga surnud
need siin al nimetud Mustpea wennad, keda
linna rahwas auga sia Jumala rahusse puhkama pannud.
Härmen Partelsen, Bartolt Hauerlant,
enrik Boldewin, Balsser Kroger, Simon
oninck, Asmus Rüssow, Mester Hans Rolick,
Jochim Schroue, Hans Scheuinchusen, Hans
Solden."
Al-otsas on üks haua küngas ära malitud,
selle kõrwas üks inimese pea-lu ja paar konta.
K i w i ülal serwas ehk otsas kest paikas an üks
wäike torni modi kõrge koht eht pool ümargune
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nup, kus külges selle aegse pürjeride aumärk
— murjani Pea — sisse nikkertud. — Homiku pool külje peäl on sisse lõigatud, mis tähendab: „1683 pärandub", ja selle alla uialitud. „ . - 1 7 7 9 . "
Kolmas mälestuse sammas on enamist tuttaw, kellest rahwas rägiwad, et se koht täheudada
60 wagu maad liunast . . . . kus Jesus risti lödud, mis aga mitte tõsi pole. Sest se aru 60 põle
mitte Jerusalemma ja Kolgata, waid selle alewi
Emmause wahel (Luk. 24, 13). Se nimetud'
suur kiwi rist seisab kahest esimisest postist edasi
minna paremat kät teeäres Höpneri krundi aea
otsas liwa peäl, kellel nisammuti kõrge kiwidest küngas ehk sambajalg alla tehtud. Louna
pool külje peäl kiri tähendab:
„Aastal 1560 sel 1 1 . Septembril on siin
härra Blasius Hogkrewe Wenelastest lodud, ja
Jumal olgu temale armuline ja andku temal
wiimsel päwal rõmust ülestõusmist ja igawest
elu, Amen."
Põhja pool külje peäl on samba sisse wälja
lõigatud Jesuse ristikueo, tema Pea peäl nagu
kõige tema ristikueode peäl need Ladina kele
tähed J. N. R. J., mis tähendawad neid sõnu:
Jesus Naatsarenus Reks Iudeorum, ja se on
•meie Mes: Jesus Naatsaretist Inda rahwa
kuningas. Samba altpoolt ots on ka siin jälle
iseäralikult tehtud, ka siin on põlweli üks paluja paremat kät täies sõea mundris; ta ees
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seisab tema raub kübar, pahemat täi sest üks
wappcui-silr, kelle märgid juba ära katkenud ja
kuotuuud ja sildi ülal pool, ristisambast wassakut kät, on jälle ueed Hiobi souad lugeda: „Ma
kmr et mo Lunastaja elab, ja tema saab mind
wimaks mullast üles äratama." (Hiob r. 19 pr.)

Juhataja.
№

1.
'2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lche külg.

Kuidas Jakki kuntur Päruus hakkaud ehk
tõusnud on
Wäike loom, aga suur waras . . . ' . .
Kalewi poea - haud Tallinnas ja kiwi Ülennste järwes
Üks kohtu poolt ärahukkamine Tallinnas 1535
Wana kalku -uaeue
Tullus ja Leiger
.
Meie Jani päwast
Tallinna alustamisest .
Waua aea kaks head pruki
Armas tüttarlaps Wiina
Üti kawal ja kuri uacne
Üts mehine tüdruk . . . . . . . .
MäV'parast Tallinna ei tohi ialgi walmis sada
Kolmest kiwi sambast Pärnu maante äres
Tallinna alewis

3
10
12
16
20
22
26
29
31
35
40
49
57
60
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