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VI.

Head küllarahwas.
Vistakiusse essimenne to, kui ta üllesärkas, olli jälle kibbe nutminnc. Mis tedda
unnes olli rõmustanud, fe tedda nüüd ilmsi
kurwastas: T e o p i s t a , temma kallis abbikasa
ning temma kaks armast pccga ollid ni hästi
ku: iggaweste kaddund. Kui tük aega olli nutnud, ja ennast silmaweega Issanda kae alla
allandanud, tõusis ta ülles, ja halkas se peäle
mõtlema, kuida temma sinna linna piddi sama
kus se kipre laew esmalt olli tahtnud purjotada;
sest ehk ta kül mitte ei julgund lota, et ta
omma abbikasa weel piddi nähha sama, siiski
tahtis temma sinna linna ruttada, ja kui ta
omma Teopistat ning temma röwelt seält piddi
leidma, et tedda Jummala ja kohtode abbi läbbi
rööwli käest jälle peästa. Ilma aia wiit matta
läks Eistakius tele. Ehk kül tigge kipper, kui
ta Eistakiusse abbikasa arrarisus, temma rahha.
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tasko jättis, siiski piddi temma kibbeda nälga
kannatama; sest siin tühjas kõrbes, kus innu
messe hinge kuskil pool kuulda egga nähha ei
olnud, ei maksnud rahha middagi. Keik se pallawa päwa köndis Eistakius ttlöda merre äärt
Egiptusse-ma pole; ösel maggaö ta mäe kohaste
fees. Teisel päwal wasto öhtat, kui jubba nälg
ning - janno tedda wägga pinasid ja ta peäle
sedda weel pimmeda tihniko sees käies mitte ei
teadnud kuhho ta wimaks wälja piddi sama,
näggi ta metsajt wälja astudes äkkiste wilja
pöldosid ja pärrast honesid kaugelt paistwad. —
Ehk kül nälg tedda olli nõrgaks teinud, siiski
teggi rööm tedda jälle jõukaks, et ta pitka
fammodcga külla pole tõttas, mis palmi pude
al, kaugelt temma wasto paistis.
KüÜas, essimessi tallo ukse ees, kust Eistakius piddi möda minnema, istus üks halli peaga
wanna-issa maas, kelle jalge ees kaks last mängisid.
„ Armas wanna taat!" ütles Eistakius pär- rast terrctamist, »kas minna wõõras innimenne
wõiksin siin Teie tüllas ömaia leida?"
»', Õmaia Jummala parralt."" ., Mikspärrast mitte, armas tekäia?" wastas wanna taat.
« J a kui sa mulle õige suurt rõmo tahhab tehha,
siis ja sia minno kattukse alla öseks. Mis mul
*
sulle anda on, sedda on kül wägga wähhä;
agga ma annan hea melega."
Eistakius wõttis sedda söbralikko pakkumist
römoga wasto. Wanna külla taat laskis nüüd
tekäiale esmalt süddame kinnituseks nattuke röga

anda ja ütles: * Armas söbber, sa olled kaks
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päwa, ehk weel ennam, ilma Iummala marjata,
wötta nüüd nattuke toito, ja Õnniöteggia
koõsotago finno ihho ja hinge." Neist faunadest
mõistis Eistakius warsi ärra, et maia perremees r i s t i n s l o olli, ja römustas ennast üllewägga; sest ristiinnimeste hulk olli pagganatte
seas alles wägga weikc.
"ftdrnio sure Iummalalel" hüdis Eistakius
römoga, * Teie usjute Issanda Iesusse Kristusse sisse; minna ka. Teil on Tcmma sees
keige usso wendadega üks ust, üks armastus,
üks lotus, ühhefuggune iggatseminne; «innul
ka nisamma." J a süddamclikko armastussega
hakkasid Eiftakius ja se wanna tallopocg, kelle
nimme' Klemens olli, teine teise ümber kaela
ja andsid suud. Wimaks tullid ka wanna Kle?
mensi tüttar ja wäimees wäljalt koio. -Waatke,
mo lapsed," hüidis wanna issa, "Issand on
ühte omma wähhämaist wendadeft meie maiasse
saatnud; naitkem nüüd ka temma wasto ülles,
et meie Iesusse sõbrad ollcmc." Tüttar ja wäimees römustasid ennast wägga. — Eistakius
lönneles nüüd, kuida temma usso parrast
piddand ärrapöggenema, kuida kurri merameeõ
temma abblkasa ja kurjad metsellajad lemma
lapsed ärrarisunud, ja mis ta wimaks unues
näinud. Kcik kolm kulasid halleda melega temma
luggu, ja isseärranis noor perrenaene wallas
paljo silmawet.
«Õlle siiski julge, mo wend!« ütles wanna
Klemens löppetusfes. »Sinno unnenäggo woib
jo Issand weel tõeks tehha. Sinna õlled kül

omma silmaga näinud, et tõukoerad sinno lapsed ärrawisid, agga sa polle neid mitte näinud
lõhki kiskuwad. Nad on ehk imme wisil weel
ärapeastetud sanud."
"Kuida wõib se wõimalik olla!" hüvis Eistakius. «Mis lõukoera suus, se on ka temma
kohtus."
«Jummala jures ei olle ükski assi woimatta,»
wastas wanna Klemens. «Ja kui ka sinno
unnenäggo alles teises ilmas peab tõeks jäma,
siis on sinno lapsed nüüd jubba S e l l e jures,
kes neid ennam armastab kui sinna mõistad
ja jõuad. Ka sinno abbikasa saab Jummal
hoidma, ja meie wõime lota, et sa tedda Egiptusse-maal ehk weel nähha saad ja rööwli käest
peästab. — Omma wannadusse pärrast ei jõua
ma isse ennam sinnoga liggi tulla; agga mo
wäimees K i i t u s , tulleb heamelega sinno selts
simehheks. Home hommiko wõite mollemad
tele minna."
Mis rõmo se lubbaminne Eistakiussele teggi,
wõib iggamees mõista: Tal ei tulnud ennam
unni peäle, waid otas pitkisilmi hommikut, et
minnema saaksid.
Mitme päise tekäigo järrel said Eistakius
ja Klitus wimaks sinna linna, kus se mõra
kipre laew tahtis purjotada. Römoga tundis
Eistakius sedda laewa ärra, mis saddamas ankrus seisis; agga mitte innimesse hinge ei olnud
ennam seäl laewa peäl. Ta küssis ühhe ja
teise käest, kas kegi ei piddand teadma, kus
selle laewa kipper ja madrussed on jänud; agga
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kegi ei teadnud. Paljo järrele kulamisse läbbi
sai Eistakms wimaks ühhe kaupmehhe kaest
teata, et laewa kipper merre peäl olli ärra
surnud, laew ja kaup ärramüdud, ja need laewa
madrussed teiste laewade peäle tenistusse läinud.
Temma abbikasast agga ei olnud ei köppo egga
köbbinat kuskil pool kuulda. Madrussed ollid
teiste laewade peäle läinud: kes teadis misfugguste laewade peäl nad ollid? Wahhest ollid
ta keik jubba jälle saddamast ärrapurjotanud?
Wooras lin, wooras rahwas, wooras keik, kelle
käest piddi ta omma armast Teopistat küssima?
Peäle jedda tunnistasid mitto kaupmeest, et
nemmad laewa tühhencamisse jures kül olnud;
agga üht' naesterahwast ei olnud kegi seäl laewa peäl näinud. — Eistakiuöse süddame kurbdus olli wägga suur. Olleks ta ommeti ncnt
dagi paljo teada sanud, kas Teoplsta surnud
wõi ellus olli?
Ennä! wimaks olli üks hea süddamega
kaupmees, kel Eistakiusse kurbdusse pärrast halle
meel olli, kaks madrust üllesleitud, kes mõra
kipre laewa peäl teninud; agga mollemad sab
gasib kangeste ärra, et nemmad laewa peäl
keddagi naesterahwast ei olle näinud. Neid
widi kohto ette. Kui nad seäl äkkiste sedda?
samma meest näggid, kedda nad mõnne päwa
eest ollid lastega laewast wälja wiökänud ja
temma abbikasa ärrarisunud, ehmatasid mehhed
ärra ja tunnistasid kelk ülles.
« S e mees, temma naene ja kaks poega,«
ütlesid nemmad, .,on kül meie laewa peäl olnud.
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Agga fui temma kiprele mitte weo-rahha ei
jõudnud maksa, laskis kipper tedda lastega mäele
wia, ja wöttis temma naist ennesele pärrisorjaks. Laewa peal tõusis temmal kurri himmo
naese peale, ja et naene milgi kombel temma
nõusse ei heitnud, pistis ta tedda tulliseS wihhas
mõõgaga läbbi, ja wiskas temma surn» kehha
merresse. Kui ta agga sedda teinud olli, harV
kas ta ni wägga oinma süddant karrima, et ta
monne tunni parrast isse ka ärra surn. Et
agga se kurri himmo meie önsa kiprele mitte
auks ei õlle, siis ollime meie teine teisega nou
piddanud, sedda asja ei kellelgi randa; agga
et nüüd kohhus sedda meie peale pannud, siis
olleme piddand töt tunnistama. Ennam meie
ei tea." —
Mis waese Eistakiusse südda sedda kuuldes
piddi tundma, ei mõista legi innimenne ülles?
rakida. Pool surnud läks ta kohto koiast wälja.
„DH minno kallis Teopista!" õhkas temma.
„Iummala tahtmisse järrele ei pea siis minno
silmad sind siin ilmas mitte ennam nähha samal
Oh, raske, raske on mul ilma sinnota ellada;
agga siiski tuhhat korda panem suna, kui häbbi
ja Inmmala kässo rikmissega omma ello hoida.
Magga rahhoga so märjas modis: hing laulab
rõõmsast Iesu sülles!« — Silmameega watas
Eistakius taggafi minnes ühte puhko merre pole;
sest merri olli temma armsa Teopista haud.
Ta olli nenda kurb, et ta pea ennam ei kuulnud egga näinud.
«Wend, Eistakius,» ütles Klitus, ..sinno

wallo on kül wägga suur; siiski, Wata ennam
taewa pole kus so abbikasa hing ellab, kui merre
pole, kus ta kehha maggab. Temma surri leige
ausamat surma: temma tahtis parram surra,
kui patto tehha, — eks se ei pea sind ennam
römustama kui kurwastama?" Kui nad nenda
teine teisega ollid kõnnelenud, ja Eistakius nutmissest ja öhkamissest wässind olli, läksid mollemad hingama, sest ö olli katte tulnud.
VII.
S u u r päilinne ja kaks sõameest.

Hommiko üllestõustes ütles Klitus Eistakiusse wasto: .,Sinna tahtsid omma abbikasa
ja lastega Egiptusse-male minna; kurjad innimessed on sind so abbikasast lahhutanud, kurjad
metsellajad so lapsi ärrarisunud: mis tahhab
nüüd eddespiddi nõuks wõtta? Mis rahho
wõib Egiptusse < ma nüüd sulle ennam anda,
mähhärdust sa ka mitte iggast waiksest ma
nurgast ei leiaks?"
" Minnul on ükskeik kus ma ollen,« wastas
Eistalius. «Ma tahhan üht' ma nurka ülles,
etsida, kus ma keik ello päwad, mis Jummal
mulle weel kinkib, wõin leinada ja siis pärrast
surra."
ttSedda parram!" ütles KlituS römoga;
"siis tulle minnoga jälle taggasi. Keik mis
mul on, olgo kui sinno ommandus. Mo wanna
issa, mo naene ja lapsed sawad ennast wägga
1**
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rõmustama, kui nad kuulda sawad, et sa mei.
jure tahhab jada."
Eistakius mõtles nattukest aega järrele ja
ütles: „Olgo siis nenda; minna tahhan sinnoga
taggasi tulla ja teie jure ellama jada. Agga,
et ma mitte teie ristiks ei olle, siis tahhan ma
omma kätte-to ja waewa läbbi nenda paljo
tenida, kui mul tarwis on. Mo kassi, kes
tännini moöga ja pigiga mõistis tööd tehha,
miks se ka sahha ja äkkiga ei peaks mõistma?
Minna ei tahha teie jures mitte ilma asjata
toido raiskajaks olla."
„Noh, kül me' sellega läbbi same," ütles
Klitus naeratades. "Kus wiis sõnuks sawad
seäl saab kues ka."
Eistakius ja Kiitus jõudsid jälle taggasi.
Nipea kui wanna Klemens kulis, et Eistakius nende jure tahtis ellama jada, olli ta wägga
rõmus; agga et Eistakius omma armast abbikasa ennam ei leionud, kurwastas neid keiki.
Ehk kül wanna Klemens, temma wäimees ja
tüttar selle wasto seisid, et Eistakius nende jures
ei piddand tööd teggema, ei annud ta siiski
mitte järrele, waid ütles: "Kes ei tahha tööd
tehha, se ei pea ka söma." Ta pällus nüüd
nende käest üht saunakest, kus ta üksiainult
tahtis ellada. ..Ma wõin siis,« ütleS Eistakius,
„tö wahhe aego sedda waggusimene pühha kirja
luggeda ja omma õnsa Teopista ja laste peäle
mõttelda."

Ühhe waese saunakesse sees ellas nüüd se
suur föapeälik, kel enne mitto mõisad, suur
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nimme, paljo au ja rikkust olli. Omma palle
higgi sees ja kätte ft'6 warral toitis ennast nüüd
fe mees, kelle käsko enne tuhhandid wärrisemissega kuulsid ja täitsid. Sedda keik teggi temma
armastussest omma Issanda wasto. — Ta olli
suurt suggu mees, kes fureste enne ellas; nüüd
agga teggi ta wälja peal tööd, söi ja jöi perre
rahwaga ühhe riista seest, maggas nendega ühhe
palja ma peal, kui agga ösel ükspämis ellas ta
ommas saunas isleärranis. Ž)bro walmistas
ta isse omma röga, ja parrast föma istus ta
ennamiste ikka, kui ilm hea olli, omma sauna
körwas, palmi pude al, kuhho siis wanna Klemens omma lastega temma jure tulli ja kus nad
mitto kord poleni öni istusid ja teine teiega I s fanda armaswsftst pättuste wasto, könnclessid.
Aega möda korjas keik külla öhtati Eista?
kiusse sauna jure palmi pude alla kokko, ja
kulas temma könnet. Ta räkls siis ikka ennamiste tössise ristiinnimesse önnistuSjest omma
Õnnisteggia sees. Temma jures sai se ftnna
toeks: "Minna ussun, sepärrast ma ragin." —
Et temma sannad süddamest tullid, siis läksid
nemmad ka kuuljatte füddamesse. Eestotsa olli
Wähhä ristirahwast küllas, keik teised ollid pagganad; nüüd agga läks usklikkude hulk pea
igga päwaga suremaks. Munaks tulli ka üks
öige-usso parrast änaaetud öppetaja sinna küllasse kes neid ristis ja neile Iümmala armo
andis. Sennikaua kui neil weel isseärranis
palwe-kodda ei olnud, piddasid nad omma Ium^
mala tenistust pahha ilmaga ühhe uftlikko maias
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ja hea ilmaga ikka Eistakiusse sauna jures,
palmi pude al. Nende tundide sees olli Eistakius ikka ni rõmus, et ta rõmo pünast nuttis
ja ütles: „ Mailm ja temma pettis illo ja walle
rööm ei olle middagi selle taewalikko rõmo
wasto, mis Kristus neile annab, kes temma
pärrast keik mahhajätwad ja temma järrel käiwad." — Mõnne aasta pärrast olli se külla,
kui ka keik ümberkaudsed küllad, ristiusko wasto
wõtnud, ja ellasid nüüd kui wennad teine teisega.
Siin waggusas küllas, kus Eistakius igga
pääw omma pöllo tööd teggi, olli temma nüüd
jubba 15 aastat ellanud. Omma endist suurt
põlwe olli ta jubba pea ärraunnustanud; ta
ei pannud tööd ennam raskeks, egga tallo soki
alwaks, waid olli rahhul omma elloga. Ium^
mala rahho ja iggawesse ello lotus ollid temma
süddames, suremat warra Issanda jünger ennesele ei sowi.
Ühhel õhtul tulli Eistakius omma kunnihärgadega wäljalt koio. Päike weris jubba
metsa tahha ja kaste olli rohho peäl. Omma
härgade tagga käies näeb temma äkkiste kaks
meest kaugelt külla pole tullewad, kelle punnasist
ridist ja hiilgawast pikitest ta warsi ärratundis,
et nad Roma sõamehhed ollid. Eistakius, kes
ennamiste omma ello aeg sõamees olli olnud,
rõmustas ennast wägga, et ta 15 aasta järrele
jälle sõamehhi nähha sai. Agga mis need kaks
sõameest sia küllasse piddid otsima: sedda ei
mõisinud temma mitte arwata. Kui suur olli
stpanäst temma immekspanneminne, kui nad
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liggimale said ja temma neid kui omma endisid
tru teenrid — Akaatsius ja Antiokus — ärra*
tundis. Nemmad agga ei tundnud tedda fahha
ja härgade tagga nutte ennam; peäle selle olli
temma 15 aastat wannemaks läinud ja temma
näggo päwatand. Ning kes olleks mõistnud
sedda suurt kinrali herrat P l a t s i du st, waese
tallo to-riete seest ja sahha takka otsida? Need
kaks sõameest ei mõistnud kaugelt mõttelda, et se
waene künnimees kellega nad külla wärrawa tagga
kokko juhtusid, nende endine herra piddi ollema.
„Terre tullemast!" hüdis Eistakius neile
emalt wasto ja andis kät. "Mis tont teid sia
metsa nurka sadab, kus minna mitto aastat
mitte üht' Roma söamehhe pigi otsakest ei olle
näinud?" Egga teie kaks meest ommeti meie
küllaga ei tahha sõdda piddada? S e olleks
nalli kül!» Sõamehhed panniö immeks et st
tallopoeg nendega nago ennenähtud innimestega kõnnelcs, ja ütlesid pärrast: »,Meie täw
näme sind, armas tallo mees, et sa meie wasto
nenda lahke olled. S e wõib sulle kül imme
olla, et sa meid sõamehhi- siin omma nurkas
näed; sa näed wist omma ello sees essimest
korda sõamehhi; agga ärra wärrise, meie ei
tulle mitte sõdda piddama, waid õmaia palluma."
«Kes teab," wastas Eistakius, „kas sõdda
keiki wärrisema aiab, wahhest ta teeb monnele
ka, nalja? Agga õmaia on Iuinniala pärralt,
sedda tahhan teile hea melega anda, kui minno
sauna ja sellega mis teile ette pannen, tahhate
rahhul olla.*
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Eistakius näggi nüüd selgeste, et nad tedda
mitte ei tundnud ja ei tahtnud ka mitte ennast
enne neile ilmutada, kui ta teada olli sanud,
mis asja pärrast nemmad käisid? Ta tahtis
enne teada sada, kas nad alles temma sõbrad
ollid, kas Trajan weel ristirahwast taggakiusas,
ehk, kas mitte tedda ennast weel tagga ei putud?
ning ütles:
»Ärge pange pahhaks, armsad woorad,
minno kohhus ei olle jo mitte tagga pärrida,
mis asja pärrast teie käite, — minno kohhus
on teile ömaia anda; agga meie metsa nurg
innimessed olleme ikka ni maiad teada tahtm
ja ninnatargad küssima: kust sa tulleb? . . . .
kuhho sa lähhäb?
mis sa käid?
Se
on meie tallo rahwa rummal mood, kui üks
wooras saksa ehk tallo innimenne kõrtsi uks
ette tulleb, kedda meie weel ei tunne, siis o
essimenne sanna: Kaugelt saks o n ? . . . kuhh
küllamees lähhäb? . . . mis asja teie käite?..
Eks ta olle kül rummal nenda pärrida, ja t\
olleks mitte imme, kui küllamees su peäle lööks ngga mis se meid keiki panamaks teeks? —
Päike lähhäb jubba loja, olge nenda head j'a
tulge nüüd minno jure omajale!"
"Armas söbber," ütlesid sõamehhed, .,sinna
olled targem kui sa peält näitad; ep olle ka meie
tekond mitte sallaassi; meie tahhame sulle keik
kõnneleda: Keiser Trajani kässo peäle tahham
meie omma endist wäe-üllemat Platsidu^
ülles otsida, ja olleme jubba mitto maanurka
läbbi käinud; agga tännini ei olle Jummal
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meie waewa weel mitte õnnistanud, ning meie
kardame wägga, et meie otsimiöfest wimaks
middagi ennam wälja ei tulle."
„Jummalal ei olle ükski assi wõimata. Teie
leiate ehk omma Platsidust enne kui teie meel
moiStab mõttelda. Nüüd agga minge sinna
minno sauna ja puhkage omma wässind jalgo,"
ütles Eistakius härja witsaga omma sauna pole
näidates. "Minna tallitan enne ommad \h
ellajad ärra ja tullen siis ka järrele."
.,Sinna sauna onnikesse sisse, palmi pude
alla?" küssis Akaatsius, ja köngotas pead.
«Minna mõtlesin sind selle tallo perremehhe
ollewad?"
»Minna ollen waene pailinne," wastas
Eistakius; «siiski wõin ma teile ette üttelda,
et teie minno ömaiaga säte rahhul ollema."
Sõamehhed naeratasid ja läksid Eistakiusse sauna.
Kui Eistakius ommad to-härjad olli ärratallitanud, ütles ta Klitusse ja temma naese
wasto: " Minna ollen kahhe söamehhega kokko
juhtunud, kes siit läbbi lähwad, ja pallusin
neid omma jure ömaiaks. Ma tahhaks nüüd
neid hea melega ka hästi üllespiddada; agga
teie teate, et mul ei olle; ma pallun sepärrast:
aidake mind nüüd häddast! Ma tahhan keik
omma kätte,-tõga jälle tassuda:"
«Mis tassudal« wastas Klitus; «sedda
olled sinna saawörra ammo teninud. Peäle
selle on meie ristirahwa kohhus, woorid wasto
wõtta." Senni kui Klitusse naene õhto - soki
walmistas, andis ta isse Eistakiussele puhhast
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leiba ja jodawat wina, te, meestele süddame
kinnitusseks wia.
Kui EistakiuS leiwa ja winaga sauna astus,
ollid woorad endid jubba ridest layti wõtnud,
ommad sõariistad nurka pannud ja istusid laua
mes. Eistakius wallas jodawat lvina pu peekride sisse ja ütles: "Wõtke, sõbrad, senni kui
õhto-soki walmistakse, nattuke leiba ja wina."
Akaatsius wõttis, jõi ja ütles: ..Üht' ni head
wina ei olleks minna siin onnikesse sees mitte
teadnud odata, ja — kui ma töt pean ütlema —
üht ni head tallo poega ka mitte." Mollemad
sõamehhed said hea wina järrele wägga rõõmsaks, ning hakkasid ommast endisest wäe-üllemast
Platsidussest räkima, ja temma lahket meelt,
waprust, au, rikkust, tassandust, tarkust ja
muid asjo sure suga kiitma. "Oh meil tulleb
wessi silmi, kui se peäle mõtleme, kui hea temma meie wasto olli l Peaks meie tedda ükskord weel nähha sama! — Üht' parramat mees
kui temma on, ei olle ma peäl mitte ennam!
«Tassa, tassa, head sõbrad," ütles Elstakius; "ärge kiitke üht innimest mitte ennam,
kui ta wäärt on. Ma arwan, temma ei olle
mitte karwa parram, kui minna, ja minna ep
vlle mitte suur assi."
"Mitte karwa parram kui sinna?" hüdi
Akaatsius pea pahha melega. „ S a mehhike
mwad ennesest wägga paljo, ehk meie üllemast
wägga wähhä. Ni wäärt mees, kui kül muido
olled, — meie wäe-üllema Platsidussega ei pea
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sa ennast mitte kokko seädima. Temma ja sinno
wahhel on liaks suur wahhe."
„Woib olla," wastas Eistakius; " minna
ei tahha ka paljo kiusata; agga ma mõtlesin, et
üks innimenne teisest mitte paljo parram ei olle.»
" J a temma prõua," ütlesÄntiokus, „stlle
sarnast ep olle mitte teist ennam. Kenna nago
pilt, ja tassane ja wagga nago tuikenne; oige
nago meie kalli herrale lodud. J a kaks wägga
terrast poega; teine olli ennam emma näggo,
teine nago issa suust mahha kukkunud. Need
wõiwad nüüd jubba nored mehhed olla; agga
Jummal teab, kus nurkas nad ellawad. Oh,
mo armas tallomees, olleks sinna meie herrat,
temma proua ja lapsi tunnud, ei sa siis mitte
ei julguks üttelda, et nad mitte parramad ei
olle, kui sinna!"
Eistakiusftl ennese! tikkus wäggise, wessi
silmi. Ta näggi omma endisid truid teenrid, ta
näggi nende armastust ja iggatsemist tenima
järrel, ja kui ta neid nenda omma prouast ja
lastest kulis räkiwad, tulli keik endine kurbdus
ta mele, ja et ta omma pissaraid ei tahtnud
näidata, poris ta ennast ukft pole ja ütles:
«Senni kui meie jutto aiasime on õige pimmedaks läinud. Ma tahhan watama minna,
kas meie õhto-söök mitte walmis ei olle?"
Sedda ütles ta agga sepärrast, et ta õues üksi
olles, omma süddame halledust wõis wälja nutta.
$m ta wälja olli läinud, ütles Äntiokus:
"Kule, wend, kas sinno melest et olle ka nenda,
nago se tallo poeg meie ausa wäe?üllemaga
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wägga ühte modi õlleks? Midda ennam ma
temma peale teatan, sedda ennam tulleb mul
se mõtte: Kas ta mitte wimaks Platsidus ei
õlle? Meid ta wissist ennam ei tunne. Panne
sinna ka hästi tähhele, kui ta jälle sisse tulleb,
kas ta mitte sesamma ei ollc, kedda meie ni
wägga otsime?"
..Kas sa melest ärra õlled !" wastas Akaatsius. «Mis jutto sinna aiad? Kuida woid
sinna ni jölledat asja uskuda, et meie endine
kinrali hena ühhe tallopoia popsiks on janud?
Kuida woib sesamma kassi, mis enne wäe-wal-

litsusse keppi kandis, nüüd härja witsa käes
hoida ja härge ja sahha tagga käia? Temma
woib ehk kül wähha meie herra näggo olla;
agga meie iggatseminne tedda leida ja wist se
jodaw wiin on meie pead nattuke sojaks teinud,
et meie üht tallopoia saunalisi Platsidusseks
peame, keS muido wähha temma näggo on.
Ma tean siiski kuida meie tedda tõeste woime
tunda: Temma sai jo ükskord söas parram pool
kaela peal hawatud, mis kül pea ärrapananes,
agga arm jäi ikka järrele, mis surmani ennam
ei kao. Tulleb meie söbber nüüd jälle tuppa
ja lemmal on se arm kaela peal, siis — ja siis
ma issegi ei tea mis ma pean arwama? Siis
ta wist on meie Platsidus.
Nattukesse aia parrast tulli Eistakius pöllewa lambiga jälle tuppa, panni lambi laua
peale, ja lambi tahti kohhestädideskummardas
ta laua pole omma peaga ja selsammal silma-
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pilgul wahtisid mollemad sõamehhed temma kaela
peäle ja — näggid sedda armi. —
Nago akkift hulluks läinud innimessed, kargasid mollemad korraga rõmo pärrast ülles,
nutsid, õiskasid, tännasid, heitsid Eistakiusse
ette mahha, tousid jälle ülles ja wahtisid üksisilmi temma peäle, nago kardaks nad ennast
und näggewad. Kui essimenne rõmo hoog
wähhä mödas olli, pallusid nad allandlikult
andeks, et nad esmalt Semmaga ni julgeste
ollid kõnnelenud. Siis hakkasid nad jälle temma
kattest kinni ja kartsid ennast unnenäo nägges
wad. — .,OH meie auustud ning kallis herra!"
hüüdsid mollemad; "sinna meie suur kinral
Platsidus (ehk sinno armsam ristinimme on
Eistakius). S a meie söbber, meie hcateggia,
meie issa! Wata omma allama sullaste peäle,
kes sind kaua on otsinud, ja nüüd koggematta
leidnud l Agga Missugguse! näol peame meie,
Jummal parrago, sind leidma! Kuida olled
sinna omma endisest körgussest ni maodalasse
astunud.' Mis ollid sinna siis, kui sa Roma
sõawäggede eel käisid, ja mis olled sa nüüd?
Enne ollid sa würst, nüüd olled tallopoia sullane l Kas siis kegi neist, kel sa enne ni paljo
head teggid, ei olle sinno waesusse peäle möttelnud? Ja kus on T e o p i s t a , so wagga ning
lahke proua? Kus on sinno pöiad, need nored
herrad, Agapius ja TeopistuS? Mikspärrast ellad sa ni üksi, ni keikist mahhajänud,
siin palmi pude a l , sauna urtsiko sees? Kas
leigest sinno endisest illust, õnnest ja autähtideft.
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mis omma rinna peal kandsid, muub middagi
ep õlle üllejanud, kui st kaela < arm, kust meie
sind ärratundsime? . . . O h , ütle, ütle meile,
kas meie üllewel olleme, woi und näme? Kas
sa õlled ka tõeste meie kallis wäe?üllem Eistakius, woi olleme meie jubba metest ä r r a ? " . . .
Eistakius, kel jubba ammo wessi silmis olli,
hakkas nüüd halledatte nutma. Ta kulis omma
abbikasa ja lapsi nimmega nimmetawad, ta piddi
nüüd keik kurbdust neile könnclema, keik ommad
wallosad hawad jälle neste lahti lõhkuma, —
mis süddamega piddi ta sedda teggama? Ta
nuttis hulk aega ja ei fanud sanna rägitud.
Wimaks pühkis ta ommad silmad ja ütles lühhidelt: „Mo armad sõbrad, mis mul teile könnelda on, on kurb luggu. Jubba 15 aastat
nuttan nunna omma naese ja laste järrele —
nad põlle mitte ennam ellus! Mo pöiad saiwad
mollcmad metsellajattest änamurtud, ja mo
abbikasa ühheft innimessest, kes öälam olli kui
metsellajad, esmalt ärrarisutud ja parrast separrast, et ta patto ja häbbi sisse ei tahtnud
langeda, ka ärrahukkatud, ja maggab jubba
ammo merre põhjas! Teil on kül õigus: ma
ollen omma kurbdusse sees üksi järrele janud,
nago kirrikochakki kattukse peal. Aialikko au
ja wanandusse kahjust ei tahha magi paljo
räkida; sest mis on au, rikkus, wäggi, terwis,
illo, kulus nimme ja muud selle sarnatsed, mis
on need paljo wäärt? Eks surm ci risu om*
meti neid ärra? Siiskl, mo süddame hawad
mo naese ja laste parrast on praego weel wer-
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rised. Ei need pärrane enne, kui meie seäl
üllewel — ta näitas käega taewa pole — teme
teist jälle nähha same."
S e halle könneleminne Teopista ja temma
kahhe pöia surulast ja need kibbedat silmapissarad, mis EistakiuS sedda räkides tpallas, teggi
neid armsaid sõamehhi ni kurwaks, et nad nenda
halledaste nutma hakkasid, nago olleksid lapsed
praego lõukoera küünde wahhel ja nende emma
mõrtsuka moöga al. Wanna Klemens omma
lastega, kulis esmalt sedda rõmo öiskamist, ja
nattuke acga pärrast sedda jälle kibbedat nutto
healt; nad tullid sepärrast waatma, mis assi
siis Eistakiust ja temma küllalessi essite ni wägga
viskama ja pärrast nutma aias? Immekspannes
kuulsid nemmad nüüd kuida Eistakius neile ütles:
»Need faks waprat sõameest on minno wannad
truid sõbrad ja endisest maialissed. Nattukeöse
aia eest tundsid nad mind ärra ja õiskasid rõmo
pärrast; agga kui ma neile omma abbikasa ja
laste surma rakisin, hakkand nemmad sure heälega nutma ja nutwad, kuida teie näete, parraaego alles."
M a j a r a h w a l tulli ka wessi silma. Kui agga
Akaatsius näggi, kui julgeste nemmad Eistakiussega kõnnelesid, nago olleks ta ka nende
sullane, ja et nad mitte ei teadnud, kui suur
mees ne^nde küllas ellas, ülles temma.- Teie
waesed lomad ei teagi kes se on, kes teie jures
siin waeses fauna nurkas ellab ja omma katteto läbbi ennast toidab? Teie rägite temmaga
nago omma sullasega. S e , kes teie jures nüüd
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kui päilinne tenib, on mitto tuhhat enne toitnud.
S e , kes teie pöllo peäl on kannud, selle al on
enne saatuhhandi kaupa wapraid sõamehhi waenlase wasto wälja läinud; sesinnane mees, kes
nüüd waene teie ees seisab, ep olle kegi mu,
kui meie auustud Roma siawäe pea-kinral —
Platsidus."
Nipea kui Akaatsius sedda ütles, tagganesid
rahwas hirmoga nattoge taggasi; sest üht Roma
söawäe pea - kinrali auustadi ja kardeti nago
suurt würsti. — Gistakius agga ütles: »Ärge
pange sest middagi tähhele. Siin ilmas peab
se kül nenda ollema, et monned üllemad ja
teised allamad on; agga Jummal ei küssi wimaks mitte m i s ma ollen olnud, üllem wõi
allam? waid kuida ma omma ammetit ja
seisust piddanud."
., Sinna olled sedda ikka truiste teinud, aus
kinral,« wastasid sõamehhed. "Kui rikkuse ja
au secS ollid, siis ollid sa helde, allandlik ja
lahke, kui so ussukatsmisse tund tulli, siis jätsid
fa enne keik omma au, rikkust, mõisad ja wai*
litsust, kui omma usko mahha. S a langesid
Keisri wihha alla, et sa Kristussele wõiks truiks
jada; ja armastussest temma wasto olled sa
siin 15 aastat palle higgi sees omma leiba fönud."
Immekspannemissega kuulsid need head tallorahwas mis sõamehhed rääksid, ja wanna Klemens läks Eistakius'e jure, andis temmale kät
ja ütleõ: * 2 t e risti'wend! keige nende 15
aasta sees, mis sa meie jures ellastd, ei olle
sinna ommast surest seisussest mitte sanna lau-
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sunud, ja ial omma taggakmsajatte ülle kaebanud l
Issanda allandns ja armastus on tõeste sinno
süddames. Rõmusta ennast, et sind taggakiusati
ja sa paljo piddid kannatama; sest sinno palk
on suur taewas.VIII.
Sõdda ja wõido-pühha.

Maia-rahwas ollid ärraläinud ja Eistakius
föameestega jälle üksi. Ehk nüüd kül õhto-söök
laua peäle pandi, siiski ei tulnud kummagi! mele
süa. Nende süddamed ollid murrest ja rõmust
liaks täis. — Nüüd kulas ta nende käest, kas
Keiser Trajan weel ristirahwast piddi taggakiusama; kas teiste ristiwendade kassi piddi
hästi käima; ja kui ta keik kulis hea ollewad,
ütles ta tännoga: ., Jummal olgo kidetud, kes
omma taggakiusatud koggodusale jälle rahhopäiwi annab! — Agga nüüd üttelge mulle ka,
mis siis Keiser Trajan minnust tahhab, et ta
mind tagga otsida lasseb? Kui ta keige teiste
ristiinnimestele armo annab, mis ta siis minnust ni wägga taggakiusab, et ta mind mailma
otsast taggasi tua lasseb?"
„ Oh, anna andeks!» hüüdsid sõamehhed;
«römoga ollime koggoni ärraunnustanud, mispärrast meie käime. Meie otsime sind kül
tagga, agga meie ei kiusa sind mitte tagga.
Kule siis: Senni kaua kui sinna siin metsa
nurkas ellad, on Roma rikis mitto asja teiseks
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läinud, misgast sa middagi ei tea. P a r t i rahwas, kedda sa ükskord ärrawöitsid, on omma
rahho^seädust rikkunud. Suurde söawäggedega
on nemmad Roma rigi sisse tunginud, Roma
söawäed iggalt poolt eest ärraaianud ja tulle
ja mõõgaga küllad ja linnad laggedaks teinud.
Iggas lahhengis on Parti rahwas woimust
fanud. Üks kulleri post tulli teise järrcle Roma
lissna. Keisri Trajani käest abbi palluma. Keu
fer olli koggoni kimpus. Keikist nurkadest aeti
nüüd wäggesid kokko; meie ollime ka nende
seas. Keiser isse astus wäe hulka ja aias
söameeste peale, et nad tubliste piddid söddima.
Agga mitto wäepealikkud ja söameest tõstsid
teiste hulgast omma healt ja ütlesid: "Keiser,
anna meile meie endist pea-kinrali Platsidust
jälle taggasi, siis tahhame meie saddatuhhat
Parti söameest ühhe korraga mahha lüa; Urna
temmata ei jõua meie middagi." — Keiser punnastas ärra. Tal tulli mele, mis ta sinnoga
15 aasta eest olli teinud. «Ma ollen» ütles
tellima «keige Roma lubbcrnöride ja kohtodele
käslo annud, lemma järrele kulata, agga kegi
ei õlle tcdda tännini leidnud. — Arwab kegi
teie seast tcdda üllesleidwad, ft astugo ette;
ma tahhan sellele, kes mulle Platsidust jälle
wälja toob, wägga suurt palka anda." — Mitto
söameest ja meie kahheksi astusime wälja, ja
tahtsime otsma minna. Meie teadnme, et sa
Egiptusse, male minna tahtsid ja lootsime sind
sealt leida. Warsi anti meile Keisri kirjad kätte,
kus läbbi keik mawallitsejad meid piddi aitama.
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ja kui me' sind piddime leidma, ni kohhe Keisri
kullo peäle Roma linna saatma. Need kirjad
kannan minna — ütles Akaatsius — praego
ommas põues, wõtta ja loe." Ta wõttis neid
põuest wälja ja andis Eistakiusse kätte.
" J a nüüd," pällus Antiokus, „unnusta keik
kurja mis sulle Roma rikis tehtud ja tulle meiega
l i g g i ! . . . Mitto tuhhat sõameest sawad römoga
julle wasto tullema, ka Keiser isse sind sure
auustamiösega wasto wõtma. Kui sinna meie
ees käid, siis same meie waenlase peäle wõimust,
ning Roma riik peaseb pölletamissest ja werrewallamissest.Eistakius ütles: .-Jummala tahtminne olli,
et ma mõõka mahha jätsin ja sahha külgi hakkasin, Jummala tahtminne on^ ka, et ma sahka
mahha jättan ja jälle mõõka wöttan; Home
hommiko tullen ma teiega liggi, ja tahhan omma. werd ja ello issa - ma eest ärraanda, kui
sedda tarwis on." — Kui wägga rõõmsad
Akaatsius ja Antiokus sellepärrast ollid, wõib
iggaüks ärramoista.
Teisel hommikul olli keik palmi pude allume
rahwast täis. S e sannum, et Eistakius suur
wäe-üllem on, olli nago tuul läbbi külla läinud.
Keik tullid tedda watama, nago olleks ta tänna
alles tulnud. Agga kui Eistakius neile teada
andis, et ta tänna nende jurest tahtis ärraminna, said keik wägga kurwaks. Nad armas,
tasid tedda nenda, et nad halledaste nutma
hakkasid; ja midda ennam nad ärramoistsid, et
nende taggasi palluminne middagi ei wõinud
2
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tikata, sedda kurwemaks said nemmad. Iummalaga jatminne olli wägga halle. Wannad
tädid halli peaga tullid temmale kät andma,
ja lapsed emma sülles, sirrutasid ommad käed
temma pole; keik tännasid, keik sowisid head
õnne ja nutsid. Mitto wersta läks keik külla
rahwas tedda saatma, ja kui Eistakius neid
wimaks taggasi satis, ütles ta weel nende wasto:
»Ärge nutke mitte! S e on Jummala tahtminne,
et meie teine teisest lahkume. Surm lahhutab
meid ommeti. Piddage usko, armastust ja
loiust kinni, siis same taewas ühte teist jälle
nähha. Jummalaga!" Rahwas poris nuttes
külla pole toggasi ja Eistakius läks omma kahhe
seltsimehhea eddasi.
Keige esmalt reisis nüüd Eistakius selle Mawallitseja jure, kes ülle seält ma-nurga seatud
olli. Kui Mawallitseja üht' tallopoega kahhe
söamehhe ees näggi omma tuppa astuwad, arwas temma, et sõamehhed üht' wangi temma
ette piddid toma. Kui ta agga kuulda sai, et
se tallopoeg suur pca-kinral Platsidus on, —
kuida kargas siis herrakenne to!i peält ülles ja
terretas tedda jure aupakkumissega. Warsi anti
nüüd Eistakiussele pea-kinrali rided ja sõariistad;
ka murretses Mawallitseja tõlda ja hobbosid
tedda eddasi sata; peäle sedda andis ta weel
100 ratsa meest liggi kes tedda senni kui merre
äre saatma tullid. Siin ollid krono tenistusse
pärrast ikka monned laewad walmis ning Eistakius purjotas warsi ärra.
Temma reisiminne olli õnnelik ma ja merre
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peäl, ja pari näddala pärrast olli Eistakius Roma
linnas ja laskis Keisrile teada anda, et ta seäl
olli. Sure römoga läks Keiser Trajan temma
wasto ja andis temmale kät ning küssis, mis
ta proua ja lapsed piddid teggema, ja kuida
ning kus ta st aeg olli ellanud. Agga kui ta
kulis, mis waene Eiftakiusse ello olnud, ja kuida
temma prõua ja lapsed surma sanud, kaebas ta
süddame tunnistus wägga temma peäle; sest se
olli keik temma süüd, kust se suur õnnetus tulli.
Pärrast ütles Trajan: ., Sündinud asja ei wõi
kegi ennam sündimatta tehha. Ma ollen wägga
rõmus, et ma sind jälle ollen leidnud. Ma
tõstan sind nüüd jälle söawäe pea - kinraliks.
Sinno kätte annan ma nüüd Roma rigi õnne;
pea temma eest murret. Keik mo sõawäed ootwad sind, ja lootwad sinnoga wõimust sawad.
Minne nende jure ja mo keige süddamelikkumad
sowimised olgo sinnoga!" (Ta olleks piddand
ka Jummalast mõnni sanna räkima; agga tulletage mele, armad luggiad: Keiser Trajan
olli paggan.) Peäle selle panni ta nüüd keik
kinrali autähhcd temma ümber ning andis wäe?
wallitsust keppi temma kätte. — Keik Roma
lin rõmustas ennast, et Eistakius jälle omma
endist au sisse tõstetud olli. *
Eistakius agga tõttas ilma aia wiitmatta
wäe jure. Keik söawäggi terretas tedda rõmo
õiskamisega ja sai nago uut jõudo. Siiski>
pea tundis ta ärra, et tännine wäe wallitsus
mitte õige ei olnud. Waenlast! olli wägga
paljo ratsa? wägge, mis peäle sedda weel paljo
o*
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parraul olli kui Roma ratsa - wäggi, sepärrast
laskis Eistakius omma jalla-wäggi soo- ning
rabba laukade wahhele Mcöseädida, kus waenlane omma ratsa-wägge ei wõinud prukida.
Roma wäele tulli ka iggapääw weel uut abbiwäggi jure. Ühhel päwal kui waenlase meel
ei mõistnud mõttelda, andis Eistakius käsko,
iggalt poolt korraga waenlase kallale miöna.
S e olll wägga äkkiste ning waenlane panni
põggenema; siiski warsi poris ta ennast ümber
ja hakkas wasto. Nüüd käskis Eistakius omma
wägge tagganeda, mis ülle mõnni wanna sõamees nurrifts; agga, Eistakius tundis Parti
ratsa-wäe kombed, kes pöggenedes ennam kahjo
teggid kui wastohakkates; sest nemmad kargasid
pöggenedes taggaspiddi hobbose selga, ja tapsid
sel kombel omma nolidega ennam kui wastotulles. Kui Roma sõamehhed tük maad ollid
tagganenud, käskis pea-kinral jälle wastohakkata.
Omma tagganemisse läbbi olli Eistakius waenlast
nüüd sinna kohta, sanud, kus ta tahtis. Tulline
lahhing hakkas — waenlane põggenes; agga
wägga targaste olli Eistakius teinud: waenlane
olli nüüd kahhe tulle wahhel. Pigid ollid ees
ja pigid tagga; nago raud aed mõllemil pool.
Ratsa-wäggi aias pikide õtsa; mitmed hobbosed
äiasid ni püsti, et sellili langesid ja nenda omma
rüütlid tapsid. Peäle sedda ollid mõllemil pool
külges rabba laukad. Waenlaste hädda olli
wägga suur. Selle sure hädda sees hakkasid
nad weel nago pool hullud, wimast korda Roma
wäe wasto, ja käisid issiärranis selle hulga peäle.
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tus keskel peackinral isft sõddis, ja äiasid stdda
laiali. Eistakiussel olli hadda kä; agga selsammal silmapilgul tullid kaks noort peälikkud
omma hulkadega temmale avpi, ja katsid tedda
omma kilpidega waenlase nolide eest, et ta jälle
rahhuS wois omma föamcestele käskusid anda.
Wimaks jäi woit Rolna rahwa kätte. Terwe
waenlase leer keige söamonaga ja luggematta
hulk mängisid langesid Roma rahwa kätte, ja
keik muud warrandussed, mis enne Roma rahw
käest ollid risunud, piddid Parti rahwas M
taggasi andma.
Eistakius läks nüüd omma söawäega ülle
Roma piri, Parti-male, ja seadis omma joa?
m<eäte hulgad nende kindla linnade sisse. Se
hädda mis esmalt Roma maal olli, tulli nüüd
Parti male. Parti rahwas pallusid nüüd wägga,
et Roma rabwas peaks rahho teggema, mis
wasto Eistakius mitte ei seisnud; sest tapminne
ja wcrrewallaminne ei te ristiinnimeösele mitte
römo. Eistakius teggi rahho ning tännas I s sandat omma Iummalat, kes temmale woito
annud; sö.'.mehhed agga tõstsid ommad kübbarad ülles ja viskasid: „ S u u r on ning weel
suremaks fago meie wäe üllem Kinral Platsidus!"
Eistakius andis nüüd omma söawäele teada,
et ta neid ke,ki jälle Roma linna tahtis taggasi
w i a , mis ülle keik römo pänast ueste öiskasid. Taggasiminnes wiis ta omma suurt
söawägge nlsuggustest makondadest läbbi, kus
Parti rahwa moöt ja tulli weel mitte ep olnud
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lõpnut) ja pölletanud. Iggal pool satis ta ratsa
sannumed ette, wäele korteri walmistama. Nenda
tulli ta ühhel pälral omma wäehulkadega ühhe
wägga illosaöte ehhitud ja rikka linna sisse,
kus tedda kõige temma föameestega wägga ausaste wastowöeti. Üks suur kallis maia olli
temma tarwis walmistud ja ehhitud. Keik
ulitstd ollid lille; ja pulehtedega kattetud, keik
aknad ollid täis wahtijaid, keige kattukste peält
kissendasid innimessed: »Tänno sure Kinralile,
kes meid ning meie linna Parti rahwa tulle ja
mõõga eest on hoidnud l» Allamad ja üllemad
rikkad ja waesed, keik püüdsid sedda meest nähha
sada, kes Roma rigile olli rahho saatnud ja
selle läbbi ni paljo silmawet kuiwatanud. Li..naüllem läks isse allandlikult Eistakiusse wasto ja
andis temmale woidotähhcko ühte lilledest ja
lehtedest punnutud woidokroni. Eistakiusse tagg
sõitsid wägga paljo pealikuid ratsa, ja kaks
noort pealikud kes lahhingis, kui tal kitsas kä
olli, appi ollid tulnud ja tedda surmast peastnud, laskis ta tänno pärrast oige ennest körwas sõita. Rende kahhelc jaggas ta nüüd
omma woidokroni ning ütles: «Teie, mo armad
nored sõbrad, ollete nisamma hästi woidokroni
wäärt kui minna; nisamma ka need teised pealikud,
kui keik meie söawäggi. Meie keik ollime ühhes
tulles, ja üks Jummal on meid keiki hoidnud."
Keige selle rõõmsa linna rahwa seas ellas
siiski üks naesterahwas, kes wägga kurw olli
ning üksi omma tööd lehhes halledaste nuttis.
S e kurw, pärrisorja hilpudega kaetud naest
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rahwas, kedda kegi ei teadnud ennam ellus oh
lewad, olli Eistakiusse abbikasa— T e o p i s t a ,
kes ühte rikkast kaupmeest kui ostetud pärrisorri,
tüdruko assemel piddi tenima. Kui keik lin
wälja jooksis Eistakiust ja temma sõawägge
terretama, siis piddi Teopista koio jäma; sest
tänna olli paljo walmistamist ja toido teggemist
wõõraste peälikude wasto, kedda kaupmees tahtis
löuneks palluda. Nuttes tallitas Teopista rowi
al ja temma hing ei teadnud mõttelda, et keik
se suur ehhitaminne, sõgiwalmistaminne ja rõmo*
öiskaminne temma armsa .mehhe pärrast ning
auks olli. "Oh Jummal! kus on need aiad«
— õhkas Teopista — ,,mil minno armastud
Eistatiust, kui ta soast taggasi tulli, ta nenda
wasto wõeti! Ei tulle need önsad päwad ennam taggasi! Jubba 16ne* aasta kä, et ma
temmast middagi ep olle kuulnud, wist on temma
ammo jubba mulla al, ommast raskest waewast
puhkamas. Oh, olleks minna ka jubba temma
kõrwas!" Midda ennam rahwas turro peäl
rõmo pärrast õiskasid, sedda ennam käis se läbbi
Teopista süddame: Enne olli rahwas Eistakiusse
wasto ka õiskanud, kui Teopista temma käe
kõrwas köndis; agga kus olli nüüd temma armäs mees, kus temma pöiad?! Keik ollid iggaweste kaddund! Pärrisorja hilbud ümber ja
nutto pissarad silmas, teggi Teopista omma tööd.
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IX.

Kaks tundmatta wenda.
Louna olli käes ning wägga paljo pealikuid
kous. Pärrast lounasöki läksid woorad rohtaeda, kus nad ühheteistga pude willus istusid
ja jutto äiasid. Aedas olli sure rohhelisse platsi
peäl üks suur kiwwi laud kus hea ilmaga mõnni
kord tee-wee jodi ja ka lõunat sõdi. Omma
proua kässo peäle töi Teopista jodawat wina,
suhkro-kogid ja mitmesuggused pu wiljad selle
laua peäle peälikude ette ja pällus neid wõtta.
Temma isse agga istus nattukesse emale pösa
willusse mahha; sest prõua olli kastnud tedda
tähhele panna kui middagi pudub ja woorid
üllespassida. Ükski nende pe«likutte seast ei
mõisinud Teopistat ennamaks kui pärrisorjaks
piddada; sest temma alwad rided — üks hall
wammus selgas ja jämme linnane rättik ümber
pea — ollid nisamma waesed kui keige teiste
pärrisorjadel. Need woorad peälikkud ei pannud tedda tähhelegi, waid jõid jodawat wina
ja wõtsid sinna peäle mis laua peält leidsid.
Aeg aialt hakkas jut ennam sündima. Nüüd
rägiti paljo keigest asjust, siiski keigeennamiste
sest soast kust nad praego tullid ja kinralist
Eistakiussest — kedda keik wäggi nüüd jälle
temma wanna nimme järrele P l ä t s i d u s uimmetas. Wimaks jutto sees küssis üks wannalane pealik kel kaddedus õige silmist wälja paistis,
ühhe nore priske üllema käest kes temma körwaõ istus: .-Kule, noor pealik, sinnule on meie
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aus üllempeälik tänna wägga suurt au pakkunud, kui ta omma poolt wõidoa kroni sinnule
andis, — kas oUeb nüüd uhke kül? Nored
innimessed on ikka ussinad uhkeks jäma? . . .
.,Mitte minnule üksi", wastas noor mees,
.,waid keige meie föawäele tahtis temma sedda
anda; agga et minna just temma kõrwas juhtusin ollema, siis andis ta sedda poolt woido<
kroni minno katte, kui ka sedda teistpoolt selle
teise nore peäliko kätte, kedda praego siin ei
olle, mis meie mollemad keige söawäe nimmel
wasto wotsime, — mikspärrast pean ma uhke
ollema?"
.-Olle wait, wanna nurriseja kass," ütles
üks teine pealik selle wanna kaddeda wasto,
..kui meie üllem kinral neid nori mehhi austab,
siis on nemmad ka sedda wäärt; sest kui nemmad mitte sel silmapilgul mil Parti wäggi wägga
temma peäle tungis, temmale ep olleks appi
jõudnud, siis olleks temma ka pea omma ello
wõinud kautada ja meie keik vllekb fui laiali
pillatud lambad olnud."
„Noh, noh, tagga parremaks: kas meie
woogad olleks siis tuppe kinni roostetand vlnud? Siiski — olgo nüüd sellega kuddas on,
agga eks se ei olle imme: minna tenrn mitto
aastat ja ollen häddaste pealik, nemmad teniwad häddaste üks aasta ja on ka pealikud?
Mis mo südda ei peaks haigeks minnema:
minna jooksen õnne järrele, õn jookseb jälle
nende järrele."

*<§e on tõssi," wastas noor pealik isse
2**
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«minno ön on ni immelik, et se mul ennesel
mittokorda kui unnenäggo näitab ollewad. Kui
ma selle peale mõtlen, et minna aasta eest
alles fahha tagga käisin,
siis
«
., Mis paggan!" kargas wanna kadde
pealik wihhaga wahhele, «sinna õlled jo siis
t a l l o p o i a poeg?"
..Kui ma sedda õlleks, siis õlleks st mulle
sedda suremaks auks; agga ma põlle stdda
mitte. Minno ello luggu on nenda immelik,
et ma sedda teile pean könnelema. Minno
issa ei olnud mitte tallopoeg, waid, kuida minna
weel lapsest sadik malletan, üks suur herra ja
kulus söamees. Ta ellas illusas sures maias,
tal olli üks terwe kambri täis hiilgawaid sõariisto, paljo teenrid ja ümmartajaid, ja paljo,
paljo hobbosid, weiksid ja keik muid cllajaid.
Minno armas emma olli üks wägga kenna
naesterahwas, tasfane nagc tuikenne, ja lahke
keige wasto uago kewwadi päwa paiste. Mul
olli ka wcel üks weike wend. Meie wannemattel agga olli wägga paljo õnnetust. Keik
hobboscd ja weiksed surrid ärra. Pea parrast
jäid ka meie suur perre haigeks ja paljo surrid
ärra, — wimakö läksid issa emma meiega
kaugele ärra. Meie sõitsime muido töldes, agga
ma ei tea mitte mikspärrast minno wannemad
ftkord jalla käisid. Mo melcs on weel nago
se õlleks eile olnud, kuida emma taggasi watas
ja nuttis. Meie läksime ikka eddasi ja eddasi
ning saime mönne päwa parrast merre are.
Meil lastel olli wägga hea meel ct meie nenda
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paljo wet näggime. Meie läksime laewa peäle
laewaga ikka jälle eddasi. Mitto päwa ei olnu
muud nähha, kui taewas ja wessi. Wimaks,
kui jälle ma hakkas paistma, tõusis, — minna
ei mälleta mitte ennam mikspärrast, — minn
issa ja kipri wahhel tülli. Madrussed wisi
meid issaga wäggise mäele; kipper agga, kes
näost nenda must olli nago piggiliik, ei lajfnu'
meie emma mitte mäele tulla. M a mälleta
weel wägga selgeste, kuida meie wennaga fedd
musta meest pallufime, agga temma ei holind
sest, waid, tõukas meid jallaga ärra."
M o luggesad mälletawad kül, et Teopista,
se waene pärrisorri, omma halli wammusse
sees, seal lähhedal istus ja keik sedda könne
selgeste kulis. ., Minno Jummal.' « mõtle
temma ja nihkus tassaksi lähhemale, «keik
mis se noor pealik rägib, on minno luggu.
O h , mo,Issand J u m m a l , kui wägga rõmus
olleks minNa, kni se minno poeg olleks! M o
südda nago ütleb mulle, agga ma ei julge sedd
mõttelda." — Teopista istus nüüd jälle wa
gosi omma pösa tagga ja kulas tuffuja südd
mega, mis se noor mees könneles.
»
Pärrast sedda, kui Madrussed
meid ja issa laewast ollid wälja wiskanud,
poris laew jälle taggasi ja kaddus pea meie
silma eest ärra. Meie lapsed kissendasime emma
järrele, aaga mis se aitas. Ka meie issa
nuttis kibbedaste. I a l ei olnud meie tedda
weel näinud nutwad, ja se laks weel sedda
ennam läbbi meie süddame. Meie jäime wimaks
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maggama ja teisel hommikul läksime eddasi.'
O h , meil olli wägga palla ja joma janno.
Wimaks saime ühhe jöe äre, kus issa meile
munne süa andis ja raud kübbaraga wet töi;
muido olleks meie jannusse surnud. Meie tahtsime nüüd ülle jöe minna; -issa laks essite
minno wennaga ülle joe ja panni tedda pu
warjo mahha ja tulli siis jälle minno järrele.
Wessi olli issa kaenla alla süggaw. Issa olli
liggi kest jõggi, kui minna äkkiste ennese selja
tagga middagi kuulsin jookswad'. Ümberpöördes
näggin minna üht hirmus suurt loma lahtise
lougega ennese kallale tullewad. Ma ei tead?
nud weel mitte et se lõukoer olli. Ma karjusin
ja püüdsin ärra jooksta; agga warsi tundsin
ennast lõukoera hammaste wahhel ollewad, kes
minnoga metsa pole tõttas." —
(senni kaua kui pealik nenda könneles, olli
üks teine noor pealik, sesamma kes sedda teist
poolt woidokroni kinrali käest olli sanud, ta
sinna pude alla tulnud ning temma südda
hüppas rindus sedda jutto kuuldes. Ni pea
kui jut sinna male olli sanud, kus lrukoer lapsega metsa jooksis, kargas wooras pealik nago
püssi rohhi maast ülles, hakkas könneleja ümber
kaela ning hüdis silmaweega: «Wend, minno
armas wend! mo kallis Akapius! Ussu mind,
ma ollen sinno wend! Sinno Teopistus, kedda
issa enne ülle jöe wiis! Ma näggin omma
silmaga, kuida lõukoer sinnoga metsa jooksis.
Ka mind wiis teine lõukoer pea sinno järrele
teise külgi metsa. Oh, imme, imme! meid on
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Jummal mõllemid peästnud: Meie olleme ühhes
soas, tundsime Teine teist liggi terwe aasta ja
ei teadnud mitte, et meie lihhased wennad
ollime!
»
Akapius olli nisamma ligotud ja ei sanud
immekspannes sanna suust. Tcopista agga, kes
kui emma omma kaddund poegade wennalikko
suandmist peält näggi, nõrkes rõmo pärrast
ärra, ning waus wasto pösast. — Wiisteistkümmend aastat olli ta jubba ommast mehhest
ja lastest lahhutud; ta arwas neid ammo Ium?
mala ees ollewad, ja ennast üksi weel wangi
põlwes ellawad. Omma mõllemid poegi konaga
jälle leida ja neid kui priskid Roma söapeälikuid
leida: se rööm olli surem kui ühhe naesterahwa
jõud kannab wasto wõtta; ta piddi ärraminnestama.
Agga Teopista olleks woidnud ommas põsas
ärra surra, selle peäle ep olnud nüüd kellegil
aega wadata. Akapius ja Teopistus ollid ikka
alles teine teist kaelas. Neil olli ni paljo teine
teise käest küssimist ja teine teisele ütlemist, et
lin olleks wõinud põlleta, nemmad ep olleks
sedda mitte paljo tähhele pannud. — Teised
pealikud, kes sedda peält näggid, said ka wägga
rõmustud, sõamehhed jooksid kokko ja sowisid
ligotud süddamega paljo õnne. Agga kui essimenne rõmo tmo mödas olli, hakkasid mollemad
wennad teine teise- käest küssima, kus meie
wannemad on? ja et kummagi wastata ei
teadnud, läksid mollematte rõõmsad süddamed
kurwaks. Sõamehhed õiskasid: "On meie

—

38

—

kcchhe wapra peäliko ja röömsa wendadele!...«
Nemmad iöse agga ütlesid: »Sammal õlle meile
waeste lastele Zssaks, meil ei õlle issa cgga
emma!......."

X.
Tundmatta emma.
Teopista, fe römo parrast nörkend emma,
istus ikka weel kahwatand näo ja kinni silmadega ommas pösas. Ta ei.sanud sanna räkitud
egga kät egga jalga ligotud. Sõimaks ärrata
föauleeste röuw^öiskaminne ja öhtone willo tuul
tedda zälle ülles. Tcmma cssimenne mõtte olli,
ennast omma poegadele tunda anda ja neid kui
emma terrctada. Siiski, ni hulga söameeste
hullas, omma halli pärrisorja wammussega ei
julgunud ta sedda mitte tehha. Tcmma pöiad
ollid wecl wägga weikesstd, kui nad temniast
lahhutud said; kes teab kas nad üht ni wae"
ja alwa naesterahwast ommaks emmaks olleksid
tahtnud wasto wötta?
., Mis asja läbbi tunnistan minna neile, ct
ma nende emma ollen? Kui ma neile neid,samma asjo könnelen, mis nad isse teine teisele räkisid: kuida woiwad nemmad mind st läbbi
uskuda? Nad arwawad wissist, et ma neile
middagi wallctan, et nemmad mind mo wangi
pölwest peaksid peästn>a.« Kaua aega ei tead,
nud Teopista f u i d a 'ta ennast omma poegite
tunda woiks anda. Ta mõtles mitto möttet;
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siiski wimaks wõttis ta sedda nou: "Minna
tahhan neid palluda, et nad mind kuulda wötwad, ja siis tahhan neile omma luggu könneleda, kuida minna ommast mehhest lahhutud,
wangi põlwe ollen sattunud; kuida ma mitto
aastat ommast mehhest ja kahhest pöiast ennam
middagi ei tea; neile ka üttelda, et minna ja
mo mees mitte sündinud pärrisorjad ei olle,
waid suurt suggu rahwas, ja wäggewaldsel
kombel wangiks ning pärrisorjaks tehtud; et minno
mees enne Roma kinral ning kulus ja auustud
olnud, agga ristmsso pärrast piddand pöggenema ja Egiptusse - male minnema; — ehk
Jummal juhhatab nende meled isse, et nad
mind ilma minno tunniötamisseta ärratundwad,
ja minnult küssima hakkawad, mis läbbi ma
neile siis laiemalt wõin rakita. Jummal õnnlsta isse minno nou ja ettewõtmist!«

Aeg aialt hakkas sõameeste hulk aiast wäh,
henema. Akapius ja Tcopistus ei lahkunud
mitte ennam teine teisest; neil olli hea meel, et
suur kärra wähhemaks jäi, ja nemmad waggosi
möda aeda käia ning kõnneleda wõisid. S e
olli ka Tcopivtale õnneks. Ni pea kui ta neid
üksi näggi ollewad, pühkis ta ommad silmad
kuiwaks, läks nende jure ja hakkas tuksuwa
süddame ja wärrisewa heälega nenda palluma:
«Armsad nored herrad! kas Teie lubbate,
et ma Teid „ ühhe sure asja pärrast tohhin
palluda? "Ärra karda," wastas Akapius;
"rägi mis sul räkimist on; meie tahhame sind
kuulda, kui ial wõime, sind ka aidata. Meil
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ennestel on tärnid suur õn juhtunud, sepärrast
püame ka, kui wõime, teistele, kes kurwad,
rõmo tehha, ehk kül
! siiski mis sinna
meie kurbdusseft tead." — Teopista emma südda
olli täis halledust omma poegade peäle wadates,
kes rõõmsad ollid teine teist leides, agga kurwa
omma kaddund wannematte peäle mõtteldes.
Wimaks ütles temma: "Minna ollen sündmisse polest pri Roma innimenne ja moisnikko
suggu; agga kurjal kombel ollen minna ommast
mehhest ning lastest kaua aega lahhutud ja
wangiks ärramüdud."
., S a tahhab siis,« wastas Akapius, et meie
sind pärrisorja põlwest peame peästma? A^gga
meil ei olle sedda jõudo egga wõimust; sedda
wõib üksi meie auustud peakinral tehha."
«Sedda ma ussun kül," wastas Teopista;
»agga ma tahhan ommeti ommo sündinud luggu
Teile kõnneleda, kust Teie tunda wõite, et minna
ühhe endise surewäepcäliko abbikasa ollen ja —."
,, Pea, pea l " hüdis jälle Akapius. ^ M i s
se aitab meile sedda kõnneleda? Parram rägi
sedda meie kinrali herrale. Temma teab wissist
sinno mehhe nimme ja muid asjo. Temmale
pead sa emma hädda kaebama."
.,Oige kül,« wastas Teopista; ., agga kuida
saan minna waene pärrisorri Teie peakinrali
herra jure, — ja mis wõttab ni suur herra
ühhe waese orja palwet kuulda? Teie ehk teate
isse, ausad herrad — ärge pange mo jutto pahhaks: kui waesed orjad palluwad, siis on sured
saksad ennamiste pimmedad ja kurdid."
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„ Woib olla;« wastas Akapius; agga sa
eksid, kui sa arwad, et meie kinral parram ei
õlle, kui st surem hulk neist Roma möisnikkutest,
kes muud ei mõista kui süa, jua, prassida ja
teisi innimessi koerte eest piddada. Temma on
üks neist, kes ka keige wähhema lapsega jutto
wöttab ja temma palwet kulab. Tulle liggi,
meie lähhäme praego temma jure." —
Kurbdus ja rööm ollid Teopista süddant
nenda pehmeks teinud, et ta sel silmapilgul kül
mitte heamclega selle ni auustud wäe üllema
ette ei õlleks astunud. Ta jäi kahhe wahhele
mõtlema; ta õlleks paljo enneminne isst kolme
keskes ennast omma poegele tunda annud, kui
omnla hädda sure üllema ees kaebanud. Agga
mollemad pöiad ütlesid: «Mis aiawiitminnc fe
on? meil on rut tagga. Naene, tulle warsi
meiega liggi. Üks teine sähhärdune silmapilk,
kus sa ni hölpsaste temma jure saad, ei tulle
sulle wissist mitte ennam. O n sul õigus, siis
ei tulle sa mitte ilma trööstimisseta ja abbita
taggasi."
.,Hea kül, aulad herrad," ütles Teopista;
„ma wöttan Teie pakkumist tännoga wasto,
ja tullen liggi." Nüüd hakkasid keik kolm ruttuga
wäeüllema maia pole minnema.
XI.

Tundmatta abbikasad.
N i pea kui Teopista omma poegega pea,'
kinrali ette-tuppa olli jõudnud, läks Äkapius
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slsse kulama ja käskis tedda odata; warsi agga
tulli ta jälle taggasi Teopistale ütlema, et kiural tedda kutsub. Need kaks pealikud jäid ettetuppa ootma.
Teopista astus allandlikkult ja wärrisewa
süddamega sisse. Suur saal, kus kinral istus,
hiilgas ja. läikis kullast ja hõbbedast. — S e
olli nüüd jubba 16 n£g aasta sest aiast, kui
Teopista omma abbikasa wimaks olli näinud,
agga siiski, nipea kui ta sisse astus ja sedda
wannaldast wäeüllcmat ommas mundris näggi,
ehmatas ta ärra, ja walas imniekspannemissega
temma peäle; ja mõnne silmapilgo pärrast, kui
ta tõeste tundis, et ta kegi mu ei olnud, hakkas
ta temma pole minnema ja hüdis: ., Oh minno
armas abbikasa!" — jäi agga äkkiste pole te
peäl jälle seisma ning piddi pea ärranörkuma;
sest ta näggi, et temma mees tedda ennam ei
tunnud! . . . . Nenda se ka olli. Immeks
pannes ja pea pahha melega watas wäeüllem
selle kahwatand orjanaese peäle ja ülles: ^Mis
temp se on? Üht nisuggust naesterahwast tuakse
minno jure sisse, kel ennam meelt peas ei olle.
Mis abbi wõin minna ühhe rummalaks läinud
orjanaejele anda?" — Wäeüllem, kes kegi mu
ei olnud kui E i s t a k i u s , olli liggi 4 6 " aasta
eest jo Egiptusse-maal kohto ees laewamadrusse
suust kuulnud, et kipper temma abbikasa moögaga ärratapnud, sepärrast ei tulnud tal mitte
kaugelt se mõtte, et se naesterahwas, pärrisorja rides, temma armas Teopista piddi ollema. Ta piw
das ühte naesterahwast kes tedda, ja weel pealegi

nisugguses ridesa ommaks abbikasaks nimmeta^
tõeste peast rummalaks. Siiski halledusse pärrast selle õnnetuma naese wasto, tõusis ta ülles
ja tahtis temmaga könnelda.
"Mo armastud abbikasa!" hüdis nüüd jälle
Teopista, .,sa ei tunne siis mind mitte ennam,
waid pead mind jölledaks J Ma ei panne sedda
mitte immeks; sest mo mitme aastane kurbdus
ja wangipölli on minno näggo wissist koggoni
teiseks teinud, kui ta siis olli kui meie teine
teisest lahhutud saime. Agga siiski, enne kui
sa mind kui ühte jälledat ja- woorast naeste
rahwast ärratoukad, wõtta ommeti minno jutto
kuulda. Minna wõin — ehk meie kül liggi
16 aastat lahhutud olleme — sulle weel keik
asjad könnelda, mis kegi mu ei tea, kui I u m ,
mal ja meie mollemad. Wäe üllem jäi tähhele
pannes kulama. Nüüd rakis Teopista eest otsast
keik asjad; nende risti usko heitmist, nende
ristimist, nende õnnetust, nende kurwa pögge^
nemist ja weel kurwemal lahhutust mõra kipri
läbbi ja paljo muid asjo, mis Eistakius kül
teadis, et neid kegi mu innimenne ei teadnud
kui temma abbikasa. Wimaks, kui Teopista
tük aega ja keik olli ärra räkinud, lõppetas ta
nende sannadega: .-Sepärrast, mo armas mees,
tunne ärra, et minna tõeste sinno naene, sinno
armastaja Teopista ollen, kes liggi 16 aastat
sinno järrele igga pääw on nutnud ja omma
armastust ja trimst sulle tänna päwani kui
kulda puhhast hoidnud. Minna ollen sesamma,
kedda sa enne ni süddamest armastasid, et sa
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vmma ello minno parrast õlleks jätnud. Minna
vllen stsamma, kedda se kurri mõra mees poolsurnud sinno süllest ja kaela ümbert ärrakiökus.
Nüüd, et ma sind jälle näen, on mo füdda
rõmus, ja kelk minno 15 aastane willetsus ja
kurbdus unnub mo melest ärra ja ma ei woi
ka mitte uskuda, et Iumnlal, kes sind nüüd ni
sure auuga, on ehhitanud, sind nenda õlleks
mahha jätnud, et sa uhke õlleks, ja mind mo
orjapölwe ja alwa riete parrast ommaks endiseks
abbikafaks ennam ei tahhaks wasto wötta. —
Iummal on sind jälle sureks wäekinralikö üllen,
danud, mind agga pärrisorjaks allandanud; agga
ftpärrast ei woi egga wötta sinna mind mitte
ärrapölgada! Tunne mind ja anna mulle kät,
mo kallis Eistakius, ja ärra õlle ennam kahhewahhel!"
Keik st aeg kui Teopista rakis, watas Eistakius terrawaste temma otsa ja kulas temma
jutto. Ehk kül Teopista wägga kahwatand olli,
ja orja rided tedda weel ennam woöraks teggid,
siiski hakkas temma' näggo ja heal aeg aialt
Eistakiussele tuttawamakb sama ja, äkkiste nago
katte wöeti temma silmade eest ärra, hüdis Eistakiub: « J a h ! jah! sinna õlled minno wägga
kallis Teopista, minno keige surem mapeälne
ön, mo südda, ja ennam kui mo ello, kedda ma
jubba peale 45 aastat tagga leinan! Sinna ellad,
tänno Iummale, tuhhat korda tänno Iummale,
sinna ellad weel! Ma otasin iggapääw sedda
tundi, mil ma sinno jure taewa saan, ja —
saan nüüd sind weel omma lihhaste silmadega
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nähha! Tänno! tänno!«
Ärraräkimatta
römoga hakkas nüüd Eistakius omma proua
ümber ja andis temmale pallawa rõmo silma?
weega suud, ja mollemad heitsid põlwili mahha,
ning tännasid Issandat kes nende raske murre
järrele neid ni rohkeste rõmustas.
Mis jutto se pärrisorja naene ning Wäe
. üllem toas kõnnelesid, sest ei teadnud need kaks
noort pealikud eestoas middagi, ja pannid
immeks, et sedda naist weel mitte wälja ci
sadetud.

XII.

I s s a , emma ja kaks poega.
Eistakiusse südda olli räkimatta rõmus. Ta
olleks keik mailma temma au ja illoga nüüd
hea melega ärraannud, et ta omma süddamest
armastud Tcopistat olli jälle leidnud. Agga
ni pea kui ta omma poegade peäle mõtles, läks
ta südda kurwaks. "Mis ma ütlen selle waese
emmale" mõtles temma ..kui ta omma poega
hakkab tagga pärrima? Kuida sawad temma
silmad wet jooksma ja südda wallutama, kui
ta kuled, et ta pöiad jubba ammo surnud on,
ja pealegi weel hirmsa metsellajatte hammaste
al omma ello piddid löppetama!« — Nenda
luggu ka olli. "Meie olleme wägga rõõmsad"
ütles Teopista; — agga parrem on kui meie
endid omma kahhe pöiaga ühhes kous rõmus,
tame. Mo emma südda iggatseb wägga ni
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pitka aia tagga omma poegi jälle nähha ja
nende ümber hakkata!" Ee läks nago moöt
läbbi Eistakiusfe süddame. Mis ta piddi ütlema? Ta jäi eestotja üsna wait; siiski kurwa
melega ütles ta pärrast: «Kallis Teopistal
kinnita omma süddant, ja kannata ka sedda
Issanda witsa hoopi ärra: Meie pöiad on
mollemad jubba Jummala ees! Teisel päwal
pärrast sedda kui ma sinnust ärralahhutud sain,
on kurjad metsellajad neid minno käest ärrarisunud ja surmand! Kannata ärra, mis I u m ,
mai teeb on õige!«
.«Polle tõssi! polle tõssi! armas mees,"
..-hüdis Teopista röömsa näoga. Sinno pöiad
ellawad ja on terwed, prisked nored mehhed.,
kes ka sinnoga ühtlasi soas ollid, ja ilma kelle
waprusse ja abbita sinno kallis pea ehk jubba
mulla al olleks!' Sinno poiüd ellawad! kule
sedda maggust sanna: Sinno pöiad ellawad
mollemad! Ma ollen neid.jubba omma
silmaga näinud." —
.Armas Teopista!" ütles Eistakius —
teeb sind rööm wõi kurbdus \ei silmapilgul
peast nõrgaks? Ma ei ussuks sedda, kui mulle
üks ingel ütleks, weel wähhem- ühhe innimesse
suust." — Teopista ei wastand se peäle middagi,
waid jooksis ette tuppa, hakkas teise käega
teisest nore peäliko käest kinni ja ütles: "Nored
herrad, tulge rutto, wäe üllem käskis mind teid
ennese jure tua." Pealikud pannid immeks ja ei
mõistnud mitte, mis se tähhendab; siiski läksid nad
ommeti liggi. Nipea kui nad salis ollid, ütles
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Teopista: .,Wata kinral, siin on mollemad
sinno pöiad! Ee siin omma musta juukstega,
on sinno Akapius, kedda laukoer enne, ja se
siin omma walge juukstega on sinno TeopiZtus,
kedda lõukoer pärrast ärrarisus. Agga mis
wõiwad lrukoerad nende wasto, kedda Issand
tahhab kaitsta? Temma on neid peästnud;
temma on neid sia saatnud; nad on sinnoga
aitnud söddida ja wõita. Alles mõnne tunni
eest on nad teine teist kui wennad ärrtunnud,
— tunne sinna neid ka kui issa — nad on
sinno lihhased pöiad!"
„ O H , minno J u m m a l ! " hüdiö EistakiuS,
„,kui se peaks tõssi ollema, et need nored
waprad mehhed, kellele ma weel tänna ennelõunat omma woidokroni jaggasin, mo pöiad
olleks! Se õn ja rööm olleks liaks suur! E i
ma wõi sedda mitte weel uskuda!"
Teopista agga ütles: .-Usso mind, armas
ihsa nad on sinno lihhased lapsed; minna tean
sedda tõeste. Ehk mis tarwis paljo janno?
Wata kord tõeste nende silma, siis tunned sa
selgeste ärra, et nad sinno pöiad on. Wata
omma Akapiust, eks ta olle nago sinno suust
mahha kukkunud? Wata omma Teopistust temma
sinmst silmadega, — eks olle omma emma näggo,
kui se alles noor olli? Ärra mõtle ennam kafr
sipiddi, waid tunne neid, kui omma poegi!»
Nüüd ei mõttelnud Eistakius ennam pitkemalt, waid hakkas paljo silmaweega pea Aka^
piusse, pea Teopista ümber ja andis neile suud.
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.
ja ei sanud rõmo pärrast ennam sanna suust. —
Agga ka poegade süddamed ollid täis ärraräkimatta rõmo. Nemmad armastasid ja kartsid
omma auustud peakinrali, ja leidsid tedda nüüd
— kui armastajat issa, kes rõmo pärrast kui
laps nuttis!
Teopista agga seisis emal ja walis peält,
ja olleks pea rõmo varrast surnud sedda nähhes.
Ehk kül temma emma südda omma poegade
ümber hakkata ni wägga iggatses, siiski ei lainud ta mitte wahhele, wald otas ja rõmustas
ennast.
Mollemad pöiad agga ei mõistnud kaugelt,
mõttelda, et nende emma, kelle palla armastus
lapsepõlwest nende meles seisis, ning kedda nad
ni mitto korda tagga nutsid, ni nende liggi seisis.
Keige wähhem olleks nemmad weel sedda mõt*
teinud, et se waene kahwatand naesterahwas
nuttuste silmadega, kedda nemmad hallestusse
pärrast peakinrali jure ollid tonud, nende emma
olleks. Selle sure rõmo pärrast, et nad omma

issa ollid leidnud, ollid nad sedda pärrisorja
koggoni ärraunnustanud, ja ei pannud ennam
tähhelegi, et ta weel seäl olli.
Ce agga kurwastas issa süddant wägga,
ning ta ütles ka pea omma poege wasto : "Agga,
mo pöiad! Ollete teie üksi omma issa lapsed?
Mõistate üksi omma issale suud anda ja temma
pärrast ennast rõmustada, ja unnustade seäl
jures omma emma nenda, et teie temma nimmegi ei nimmeta. Ollete teie ni koggani ärraunnustgnud kui paljo waewa teie emma teie
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parrast näinud, kui wägga temma teid armastanud, kui heamelega teid aitnud ja kannud?
— Pealegi on teie emma piddand jest päwast
fadik, kui ta meilt ärrarisuti, wangiS ja pärrisorja teniötussse õhkama. Ta on weel praego
wangipölwes, wägga waene ja wägga pölgtud!
Agga kui teil weel wähhä Iummala werd
füddames on: kas teie woite tcdda sepärrast
pölgada? — Oh, kui teie omma süddamc polest
ni sandlks innimesseks ollete sanud, siis õlleks
parram, et ma teid ial ei õlleks näinud?"
., Armas issa.'" ütlesid mollemad ja tõmbasid ommad moögad wälja: .,Mcie ei mõista
mitte mis sa rägid; agga ütle meile, kui sa
tead,, et meie emma wangis on; ütle meile
kus ta on? Omma wimast werrctilka tahhame
meie temma eest wallada \a fedoa peästa? O n
ta alles selle kurja mõra. mehhe käes: nende
meie mõõkade möda peab selle kurja innimesse
werri mahha jooksma ja meie emma peäsma l
Ütle agga, isja, kust meie tedda leiame?"
»Kuida woib st olla," wastas issa, »et
teie omma emma weel mitte ei tunne? Temma
on teid ja teie tedda näinud? Sedda ei Mõista
ma mitte. Siiski — olgo kuddas on, waatke,
stsamma kes teid kätpiddi minno jure töi, on
teie armas emma Teopista. Temma töi teid
mulle, minna toon tedda teile. Armastage.tedda;
wähhenoage temma murret ja kurwastust. Temmal on tannini wägga kurw ello olnud, katsugem
nüüd meie kolmeksi nipaljo kui ial meie jouduö
on, temma päiwi rõõmsaks tehha."
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Mollemad pöiad said wägga kurwaks, kui nad
omma armast emma, kui wäest wangi, pärrisorja hilpudega ennese ees näggid seiswad. Siiski,
Teoplstal ei wlnud ennam mele kurw olla. T a
südda hüppas ja näggo läikis rõmo pärrast.
Keik temma 15 aastane; wiletsus olli sel silmapilgul rohkeste tassutud: temma olli omma mehhe
ja poegega jälle ühheskous! Pea andis ta ühhe,
pea teise pöiale suud, kes jälle ommalt poolt
emma käed fuandmisse ja silmameega pessid.
Wimaks heitsid keik nelli põlwili mahha ja tännasid Issandat temma arrosamatta, agga wägga
kalli saatmisse eest, ja kui nad omma palwet ollid
teinud, laulsid nemmad weel sedda salmi:
Oh, et mul tuhhat keled olleks
Ja tuhhatkordne laulo-su!
Ma inglittega wõido kidaks:
Meid Jesus aitas; kegi mu!
Keik ma ning taewas kuulge nüüd,
Ta on meil' paljo head teind.

Nüüd, mo armad luggejad, et EistakiuS
hulga aia ja paljo waewa järrele omma abbikasa
ja pöiad on jälle leidnud, wõiksime meie sedda
jutto lõppetada; agga et mitto teie seast ka hea
melega teada tahhaks, kuida need lapsed loukoerde suust ja emma moramehhe käest on peäsnud,
kuida nemmad 15 aastal ellanud ja kuida keige
nelja luggu wimaks jääb, sepärrast tahhame,
kui Jummal ello annab, tullewa aasta teile sedda
keik kõnneleda.
8S&<=*—
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Lichhikenne õppetus taewa-lautusfest ja mailmast.
K u i surem hulk Sannumetoja luggejattest
omma põlda ja heinamaid, omma kirriko-teed,
omma walda, mõnda lähhemad linna ja muid
seddasuggusid iggapäisid asjo tunnewad, siis on
nemmad ommast melest targad kül ja ei noua
ennam muud. Agga, mo armas, ni targad
onsippelgadja messilasstd, päsokestd ja warblased
ka: Nemmad igga üks moistwad omma toito
otsida ja omma pessa leida ja siiski ei tahha
sinna üks nende seast niitte olla. Innimessele
on agga Jummal mõistust annud, ja temma
hing iggatseb Jummala lodud asjo kaugel ning
lähhedal ennam ja ennam tunda sada; ja midda
ennam temma neid tunneb^ sedda ennam õppib
temma ka lodud asjust mõistma kui tark, armolinne ja wäggew temma helde Issa taewas
on. — Kui agga päike hommikul ni punnades
metsa ehk wäggede takka üllestõuseb, siis ei tea
mitto Sannometoja söbradest mitte, kust ta tulleb,
ja kui ta õhtul Loja lähhäb, siis ei tea jälle
mitto, kuhho ta lähhäb, ja kus ta keik se ö
omma walgust warjul hoiab, ehk Missuggust
sallateed ta käib, et ta alt ma ehk läbbi ma jälle
sinna saab, kust ta teisel hommikul ueste üllestõuseb. Ehk kui ku ösel kord kitsoke ja köwwer
nago sirp, teine lord jälle täis ümmarkune,
nago kuldne rattas,, taewa külges omma teed
3*
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käib, ei tea nad jälle mitte kust je tulleb; ehk
kui nad pimmeda! ööl luggematta paljo hiilgawaid täppikrssi taewa külges näwad, ja kül
nago süddames ärratundlvad, et need igga öse
põllewad küünlad nende pärrast lodud on, agga
mis nad on ning tahtwad, ei mõista nemmad
ikka mitte. Agga, on se siis kido wäärt, mo
sobrad, kui innimenne igga pääw ni suurt asja
näeb, ja ommeti ei küssi, mis se ka keik tähhendab? Taewa lautus on üks märato suur
ramat kuldse täiedega, mis igga öse innimeste
silmade ette on lahti tehtud; agga öppimatta
innimenne ei mõista sedda luggeda, ja saab
rummalasse läbbi sest mis tedda Loja wägga
suurt heldust ja wägge piddi tundma ja kiitma
õppetama, — üks ebbausso pole juhhataja,
kuida Mõnnesuggused rummalad ja hälbid könned taewa wehklemissest, sabbaga tähtedest ja
muist nisuggusist tulest wõetud asjust tunnistust andwad.
Et luggu nenda, siis on kch Sannumetoja
heaks arwanud, ka selle polest mõnni sanna
kõnneleda.
Päike ning mailm.
Selle järrele kuida meie igga pääw näme,
ja kuida ka öppimatta innimessed arwawad> ei
olle meie mailm muud middagi, kui üks märato
suur, lagge ma, kus taewas omma pallawa
päwa, ku ja paljo tähtedega nago kummuli
padda peäl seisab. Teine pool sedda taewa äärt,
keä tähhe teab mis seal on. — Päike, ku, täh-
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hed, pilwed, keik touswad metsa takka ja lähwad
metsa tahha, ja ei näitagi ni liaks kõrges õllewad. Kord on päike kõrgemas kord maddalas;
kord ö pitk, teine kord jälle ni et sa häddaste
silmad kinni saad, jubba jälle walge wäljas;
kord innimessel ni palla et sa ridehilpo ei kannaks, kord jälle ni külm, et panne kaks kassokast
selga, siiski hambad löggistwad suus. Mis seon, ja kust se tulleb, — kes stdda paljo teab
küssida?
S e õlleks nüüd kül hea, ehk kül pahha,
kui stdda kegi parram ci teaks,, agga taewa
tähhetundjat ja tähtramato teggiad teawad stdda
parreminnc. Sest e s s i t e k s , päike, ni lähhedal kui ta kül näitab, fui ta hommiko warra
metsa ladwade takka wälja watab, siiske on temma
ennam kui 20 millioni ehk musttuhhat penni-.
koormad meitest kaugel. S e on agga kergem üttelda kui mõista, sepärrast panne tähhele: Kui
pälkese pealt kegi püssiga laöscks, ja kuul tullcks
üsna sinno kohta, siis woiks sa sest silmapilgust,
kus püss lahti lähheks, wecl julgeste hakkata ue toa palka weddama, tubba ehhitama,
stäl stes ellama, abbikasa wötma ja lapsi kaswatama, neid loetama ja jälle wäimehhi ehk
minnijaid wötma, waid pealegi weel wannaksissaks ehk emmaks sada, enne kui kuul sinno
pihta saaks.
Sest kui püssi-kuul ühte
puhko nisamma rutto, kui ta püssist tulleb,
eddasi lendaks, siiski õlleks temmal 2 5 a a s t a t
tarwis, enne kui ta sia saaks l — J a ommeti
lendab püssi kuul tunniga liggi 700 wcrsta
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eddasi. Arwa nüüd isse, kui kaugele ta 24
tunniga, — 24 päwaga, — 24 näddali ja ni
paljo aastaga wimaks jõuab? — Jubba sa
panneb immeks? Agga kule weel. Targad
mehhed on sure hole ja tähhelepannemisse läbbi
arro sanud, et meie päike, mis meitest ni kaugel,
ka nisamma ümmarkunne on, kui meie ma,
kellest warsi allamal könneleme. Agga kes
mõistab omma mõttega temma surust ärraarWata, et ta ni märato kaugelt omma palle
paiftmiöse läbbi weel nipaljo walgust ja soja
meile annab? Surusse polest on ta weel poolteist millionit korda surem kui meie mailm.
Kui päike õues olleks, siis olleks st önes ruum
temma sees ni suur, et mitte üksi meie maal
seäl sees rumi ei olleks, waid ka ku, mis wiiskümmend tuhhat pennikoormat maast kaugel on,
wõiks päikesse sees weel ümber mailma käia; —
ja, kui ta ka saddatuhhat pennikoormat kaugel
olleks, ka siiski wõiks ta külgeputumatta päwa
fees ümber mailma käia. N i suur on päike,

ja on ommeti sellesamma käe to, kes sedda keige
wähhemad rohhomarja tena temma tuppe ehk
kesta sees iddanema aiab, neid ussikessi ja
mardlasi toidab; agga „kes minno ommad on,
neid ei kisfu kegi minno käest" — sedda on
ta ka üttelnud.
Kaua aega arwasid ka need keige targemad
tähhetundjat, et se märato suur päike muud
middagi ei piddand ollema, kui üks tulle kuul
läbbi ja läbbi. Agga ükski nende seast ei mõisto
nud arwata, mis wanal se suur tulli siis ni
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mitto tuhhat aastat põlleb, et ta mitte wimaks
wähhemaks ei jä, ja kui ilma öllita lamp ärra
ei kustu; sest need keige targemad mehhed ei
tea iggakord ka mitte keik asjad, waid ou mõnni
kord ka kui lapsed, kelle käest kassi selja tagga
hoides küssitakse: Laps ütle, kas parremas wõi
pahhemas käes on sai? ja ütlewad mitto kord
wõereti.
Meie aego näitab se, nihästi tahhetundjättel, kui teiste moistlikko innimeste! üks tõssine
assi ollewad, et päwa walgus ja soe mitte tulli
ei olle, waid et päike isse ennesest ka üks suur
ilm wõib olla, kus peäl ka koggoni hingelised
lomad w õ i w a d ellada. Agga nenda kui meie
mailma ümber on Jummal tuult ja öhko ja
pilwed lönud, nenda on päikesse ümber walgus
lodud, ja ep olle se walgus, mis päikessest
meile paistab ja soja annab, seäl peäl mitte
isse kui körwetaja palla, waid temma joned
(ehk sättendaminne) sawad alles siis sojaks,
kui nad selle öhhoga mis meie ma ümber o n , kokko sawad. Sest ma ja keige mu
asjade sees (mis mitte lummi ja eatse ehk mõnni
mu märjalt külmetand assi ei olle) on soja,
ning meie näeme sedda selgeste se läbbi, et keige
küpsema külmaga kaks raua, kiwwi ehk putükki
kui neid kaua teine teise wasta oörutakst, essite
soja, pärrast pallawal, wimaks koggoni tuld
andwad: S e soe olli nende sees, ja sai oöm,
misse läbbi ette todud; nenda on ka meie ma
sees wägga paljo soja mis päwapaistmisse läbbi
wälja kistakse. Meie mõistame sest siis, et
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päwa joned isseenneses külmed on ja wasto
maad paistes sojaks fawad, kui ka, et ma iöse
enneseft külmaks jääb, ja agga päwa paistmisse
läbbi cmma soja wälja annab. Sest se ka tub
leb, et kui innimenne ka keige waggama ilmaga
päwapaistel kõrge mäe otsa lähhäb, midda körgemaks ta jõuab stdda külmemaks lähhäb;
ja midda liggemale temma päwale saab, seVda
ennam hakkawad käed ja jallad külmetama, ja
ei aita ennam wimaks kättepuhkuminne egga
warwaste ligotaminne middagi; ja kui ta weel
kõrgemale lähhäb, siis tulleb wimaks ni paljo
lund ja eatsed wasto ct ta eddasi egga taggasi
ei sa. Meie maal kül nisuggusid mäggesid ei
oÜe; agga Saksas, Sweitsi^, Italiai, Amer^a- ja
Asia-maal on se üks iggapäine assi. Ka se
ühhas kirjas nimmetud Libanoni-mäggi on
üks nisuggune, kelle kõrgemast otsast lummi ial
ärra ei sulla. — Kui nüüd päike tulli õlleks,
kuidasiis se keit woiks sündida?
Sepärrast on kül woimalik, et ka päike üks
Iummalast lodud ilm on, kus temma walgusse
ja soja parrast ööd egga talwet ei. õlle, ja kus
ehk järgest kallid paradisi lilled öitstwad ning
pättuste innimeste asstmel waggad inglid ellawad, ja on seal wahhest kui udes Ierusalemmas,
üks pühha pääw järgeste. — Iubba onnis
Lutterus on ka sest asjast ükskord middagi könnelenud, ja luggeja mõistab ka wähhe, agga
ei sa öiete arro.
Nüüd teiseks meie ma. „Kas se siis ei
õlle tossi, et se mailm, kus peal meie ellame.
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kus peäl keik merred, metsad, mäed, jõed, oiad,
linnad, küllad, kirrikud ja maiad seiswad, et se
üks märato suur lagge ma on, kelle äärt kegi
ei tea? Kas se ei olle tõssi, et mailma äres
tullised merred on, türklased, koerakonakad ja
tühhi teab kes weel peawad ellama, et kegi enrtarn eddasi ei sa? Meie koddo rakis üks wanna
soldat sest nisuggusid asjo, et ihhokarwad püsti
tousid."
Nisuggused ja nende sarnatsed rummalad
kõnned, wastab Sannumetoja, mis ennamiste
mailma hulkujatte ja mõnne wanna soldati
walle läbbi tallorahwa seas likumas on, on
ebbaussu munnad, kellest rummalus jälle ebbausko ja eksitamissi wälja auub. Pimme ei wõi
pimmedat egga teine rummal teist juhhatada.
Kule siis lühhidelt, kuida luggu on: Mailm
on ümmarkunne nago üks nidlkerra; agga nago
üks nldikerra mis 5400 pennikoormat ümberringi jämme on. S e on ammogi jubba järrele arwatud ja katsutud, ja polle mitte peast
wõetud jut. Sest kui kegi kotto wälia lähhäks
mailma äärt otsima> õhto ehk hommiko pole,
ja lähhäks ikka eddasi ja eddasi, maalt merre
peäle, ja merre peält jälle maale, ja kälks igga
pääw 5 pennikoormat ehk 35 wersta ikka ühte
sodo ja ühte külge eddasi, ja käiks nenda liggi
3 aastat, ja waata — kolmandama aasta löppetuöses istuks ta mahha ja panneks jälle omma
piipo põllema ning mõtleks järrele, kui paljo ta
ärra käind ja paljo weel käia on, enne kui
mailma äärt nähha' saab — korraga on temmal
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nago ta olleks neist pudest, maiadest ja innu
mestest mõnda enne ka näinud. Ta lähhäb
weel eddasi, ja Wata, jubba sesamma rahwas,
sesamma kelemurre, Needsammad maiad jälle kä,
kust ta kolme aasta eest wälja läks. Kas ta
nüüd kohhegil ümber olli pöörnud? Ei olnud
mitte; agga temma olli ümber mailma käinud
ja sepärrast teisest küljest sinna sammasse taggasi tulnud, kust ta wälja läks, ja ei olnud
mailma äärt mitte leidnud; sest ühhe ümmarkusse kerral ei olle mitte äärt. Nenda on ka
mailm ümmarkunne ja ilma äreta.
Marahwas ep olle kül mitte weel ümber
mailma käinud, sepärrast on agga. jälle Inglid,
Portogali?, Hollandi?ma ja mu made laewakapteinid sedda mitto ja mitto korda tcinnd, ja
on ikka sinna sammasse taggasi tulnud, kust
nad wälja läksid. Inglisse,-maal olli koggoni
üks kulus laewa kaptein, nimmega Kook, kes
kaks korda olli ümber mailma purjetanud ja
kolmat korda jälle läks, agga siis lõid tedda
ühhe lõuna - merre sare peäl pagganad nattuke
surnuks ja siid ärra. —
Ni hästi neist kui mitmest teistest tossist
märkidest on targad innimessed jubba arro sanud,
et meie mailm ümmarkunne on ning, et
temma kellegi alluskiwwi ehk samba peäl kinni
ei olle, waid lahti selle ärrarakimata sure
rumi sees lendab, mis taewa lautusseks nimmetame. Nisamma ka päike, ku, sured ja weikessed tähhed; nemmad keik ei olle muud midda
kui Iummalust lodud ilmad. Agga kas sea
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hingeliösed lomad ka peäl ellawad ja mis modi
need on, sedda ei wõi kegi tõega tunnistada.
Peäle sedda on° se ümmarkunne mailm ümberringi pude'ja rohtodega kaetud ja ümberringi
kus kuiw ma on, ellawad innimessed ja muud
lomad nisamma kui meie maal, ehk kül nende
innimestel ja lomadel iggal pool mitte sesamma
näggo ja Needsammad kombed ei olle, kui meie
jures. Ei pea kegi rummalaste «ötlema: kui
mailm ümmarkune on ja iggalpool innimessed
ellawad; siis on neil kes teme pool külges
ehk al ellawad, jallad üllespiddi ja pea allaspiddi. S e on rummalus, ja nenda rummal
ollin minna ükskord ka. Agga tea, armas
söbber: senni kaua kui sinno jalge a l
ma ja pea kohtes taewa l a u t u s on, olled
sinna ikka pealmaad; sest keik Jummala
lodud hingelissed ja hingeta lomad sawad omma
rasku öse läbbi ma peäl kinni hoitud; kui ka
need, kes omma jalgega näitwad meie wasto
ellawad, ühhe kiwwi ommast käest wiskawad,
siis ei lähhä fe mitte ma peält' ärra, waid
kissub ennast omma raökusse läbbi ikka jälle
ma pole taggasi. Sepärrast, kegi ei sa a r r o ,
egga wõi üttelda, et temma al on, waid
kus ial innimessed ma peäl e l l a w a d ,
seäl on nemmad ikka peäl külges. .,Oi
wennikenne!" mötlep mõnni luggeja, "kui luggu
nenda, siis peab se kerra, kus peäl meie ellame
ning mis meie mailmaks nimmetame, ka isse
wägga suur ollema." — Ei ta olle ka weike.

S a panneb immeks, kui sa kuled, et sege inni,
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menne kes õige silmalt ja nörilt ni ümber ma*
ilma käiks, nago kegi söega riipso lõnga kerra
ümber tõmbab, et se ka omma 3li tuhhat wersta
ehk 5400 pennikoormad peaks kõndima, enne
kui ta kolme aasta parrast jälle sinna saaks,
kust ta wälja läks; — agga et kegi ilma
ümber-reisia mäggede, jõggede, merrede ja
metsade parrast ial kohhe ei woi eddasi minna,
sest peawad nemmad ikka weel paljo ennam
käima. J a mis sa sest arwad, kui ma sulle
ütlen, et meie matim ni suur on, et kui se
woimalik õlleks, keiki fedda mailma-maad nelja
nurgelisseks wäljadeks ärrajaggada, mis pitkuti
ja laiuti werst maad sured õlleks, et nisuggusid
kante wersta surusid wäljasid ennam kui 63 millioni saaks? — Agga mailm ei õlle sepärrast
mitte keik ma, weel wähhem põlloma, waid kaks
jaggo maad on merre al ja üks jagga kuiw ma.
Ülle keige mailma arwatakse tuhhat millioni
innimessi cllawad, kes igga päwa peale taewasse
Iösa käest mona sawad, ehk kül surem hulk ei
mõistagi aituma anda; sest häddaste on alles
wies jäggo neist ristitud, ja need ristiinnimessed Iummal parrako! ei õlle ka sured tännajad.
S u i ning t a l w c , kewwade ja süggise,
paäw ning ö.
Meie olleme nüüd päikessest ja maast isse,
änanis lühhedelt könnelenud, nüüd pangem ka
tähhele, kuida nemmad teine teisega kokko sünnu
wad, ja kuida nende söbrussest palla heina ilm
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ja fani-te, leitusse aeg ja lumme-anged, kaera
külwaminne ja kartohwli kiskuminne, kui ka
selge pääw ja pimme ö wälja tullewad.
Wannal aial, kui rahwas rummalam olli
kui meie aial, arwasid nemmad, et päike, ku, ja
taewa tähhed, igga ö ja päwa kohta ükskord
ümber mailma piddid käima. Se rummal mõtte
sai kaua aega töe assemel petud. Siiski, et se
märato suur päike, mis ni arwamatta kaugel
mailmast on, omma ku ja paljo tähtedega igga
24 tunni sees ümber selle weikesse mailma piddi
kargama, näitas aega möda ikka ennam üks
eksitus ollewad. Targad tähhetundjad hakkasid
sepärrast jubba ärratundma, et se keik ka teist
wisi wõid sündida. Wimaks ärratas Jummal
üht wagga meest, Kopernikus nimme, kes
Issanda juhhatamisse läbbi lodud asjadest ennam
arro jai kui teised ;> sesamma on meile selle asja
polest nisamma selgemat õppetust annud, kui
õnnis Lutterus usso õppetuse polest.
Allama! same siis kuulda, kuida Kopernikus
sest kõnneleb; agga pallutakse luggejat enne
keik ärraluggeda ja järrele mõttelda, enne kui
ta pead köngutab, ehk omma rummalusse tunniöMöseks koggoni weel naerab.
Päike ning tähhed — ütleb Kopernikus—
ei käi mitte ümber mailma, ehk se kül nenda
näitab ollewad, waid seiswad meie ma wasw
nisamma hästi kui üsna paigal.
Meie ma agga, kui ümmarkunne kerra,
wereb päwa ja ö kohta üks kord ennese ümber;
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agga mitte möda päwa, hommiko poolt õhto
pole,waid w a s t o päwa, õhto poolt hommiko pole.
Selle ümberweremissega sünnib nüüd, et
ikka pool sest ümmarkussest mailmast werides
wasto päikest ja walge, ja teine pool jälle päi;
kessest ärra ja pimme on; agga, kuida igga
üks kergest änamoiötab, ei sünni ö ning pääw
mitte äkkiste, waid ma pöörmisse läbbi aega
möda nenda et Hommiko^India^maal jubba
kestlsuna ja Türgi^maal prukosti aeg on, kui
Portogali-maal alles päike tõuseb; ja kui jälle
Portogali?maal päwalode aeg on, siis hakkawad
Hvmmiko-India^maal jubba warsi kukked laulma,
ja mõnni ussin perrenaene aiab tüdrukud ülles
kedrama. —
Kui meie mailm ennast 24 tunni sees kord
ümber pörab, siis ci sünni se mitte ühhe paig
peäl, waid ümberpöördes lähhäb temma ütle;
matta rutto omma teed ka päikese ümber eddasi,
kunni ta 363 päwa ja 6 tunniga jälle sinna
saab, kus ta essimessel päwal olli; ja selle aia
sees on siis kord sui ja talwe, süggise ja kew;
wade olnud, ja on jälle kuida ta olli, sepärrast
nimmetakse sedda aega aastaks. Et agga nelli
kord 6 tundi jälle 24 tundi ehk 1 pääw on.
fest leiame meie igga nelja aasta takka täht,
ramatus 366 päwa ollewad, mis läbbi siis
küünla-ku üks pääw pitkemaks saab.
» S e olleks kül muido hea ja ma ussuks
sedda" — nlötleb mõnni luggeja — ., agg
miks ma siis sest mailma ümber pöörmisse
middagi ei näe egga tunne?«

M o söbber, wastan minna, kui sa ellades
ühhe auro laewa peäl olleksid olnud, mis 25
wersta tunniga eddasi ojub, ja olleksid seäl laewa
kambris seisnud, kus sa middagi wällisid asja ei
olleks näinud, — siis sa kül teaks, et laewa
eddasiminnemissest sinna mitte raso arro ei sa?
nud egga tunnud. Ehk kui sa ka Muidogi loot,
siko ehk padi sees wee peäl souad, siis ei
tunne sinna omma eddasiminnemissest ka ial
muido kui neist asjust mis kalda peäl mahha
jäwad ehk wasto tullewad. Pead sa agga
ommad silmad kinni, ehk wahhid üksi nende
asjade peäle mis lootsiko' sees on, siis ei sa sinna
temma eddasiminnemissest suggugi arro. Nenda
samma on ka luggu mailmaga. Keik kirrikud
ja küllad, jõed ja oiad, metsad ja mäed, need
keik pöörwad ennast maga ühtlase ümber, uing
lähwad temma peäl ka ühtlasse eddasi, se*
pärrast ei wõi meie sedda mitte tunda. Peame
meie sest ano sama, siis peab meil mõnni märk
ollema, mis meiega mitte eddasi ei lähhä, waid
paigal seisab, — ning nisuggused märgid on
päike ja tähhed kes meile näitwad, et meie neist
möda tahhame.
S e te, mis Loja meie male on seadnud
ümber päwa käia, on wilto pitkerkunnc; sest kui
ta üsna sirkli järrele ringis olleks, siis peaks
pääw ning ö Neärift Neärini ikka ühhe pitkused
ollema, lõuna mades, päwa al, iggawene pölletaw palla, ja Põhjapoolses mades, nago meie
maal ja weel üllemal, iggawenne küpse külm
ja lummi seisma; et ta agga sedda mitte ei

olle, seält se tulleb, et meil ükskord aastas 3
tunnine, teine kord pea 19 tunnine, ja kaks kord
(paasto kuus ja süggise kuus) pääw ning ö
ühhe pitkused on.
Kewwade hakkab 9 mal paasto ku päwal,
mil pääw ning ö mollemad 12 tunni pitkad
•n. Sest päwast tunni 9ma Jani ku päwani
näitab päike igga päwaga ikka kõrgemale touswad ja liggemale tullewad. S e agga ep olle
mitte nenda; , waid meie ma lähhäb ommas
te käimisses päikesse ümber, sellele ikka lähhemale kunni nimmetud 9 ma Jani ku päwani.
S u i hakkab 9 mal Jani ku päwal, mil m
ni päikesse wasto seisab, et meil põhja poolse
rahwal keige pitkem ja pallawam pääw on, ja
ö ennam muud middagi ei olle kui ehha mis
pärrast päwa lodet paistab, kunni ta jälle koiduks saab ja päike tõuseb. J a kõrge põhja
made sees, (ni kui Kröõn landi-maal, I s l a n di-sare peäl, P o h j a - S i b i r i a - m a a l , ) ei lähhagi päike ennam Loja. waid waub põhja pool
kül õige näddalasse metsa ladwade peäle, lähhäb nenda znaddalas hommiko pole ja hakkab
jälle kõrgemasse tõusma. Kuida paasto kuust
Jani kuni päike igga pääw näitas kõrgemale
tõuswad, ni näitab ta nüüd jälle Jani kuust
süggise kuni igga pääw allamale wauwad, kun-.
ni meie ma omma te peäl teine poolt päwa
taggasi minnes 9 " " süggise ku päwal jälle
nenda päwa wasto seisab, kui ta 9 mat paasto
k. p. seisis ja pääw ja ö ühhe pitkussed on.
Süggise hakkab 9™* Septembri ehk sii

gise ku P., mil päike mailma kestkohhast, kust
ta kewwade hakkas kõrgemale tõusma, nüüd
jälle näitab weel maddalamasse wauwad ja igga
päwaga ikka lühhemaks minnewad, nenda et
wimaks Jõulo kuus päike meile omma kahwatand pallet agga kord metsa ladwa peält näitab ja jälle (nago olleks tal unni ni maggus)
ueste warsi loja lähhäb. Üllemal nimmetud
põhja made rahwas ei sa agga sel aial päikest
ennam nähhagi; waid hommiko pool külges on
neil nago hakkakö koit ja tahhaks päike tõusta,
agga kaub jälle, keik ärra ja lähhäb kot pimmedaks. Neile on agga Issand jälle senni
kaua põhja taewa-wehklemist walgusseks lönud,
mis meie maal ka mitto kord selgel ööl nähtakse,
ning kellest rummalad ja ebbaustlikkud innimese
sed mitto tühja jutto tewad, — ehk nad kül
peaksid omma armolist taewast Issa lauldes
kiitma temma targa ning wäggewa kätte to
peäle wadates. —
T a l w e hakkab wimaks 9 " " Jõulo ku päwai. Sest päwast hakkab nüüd ma omma
teed Jani ku pole jälle ueste eddasi käima,
lähhäb paasto kuust, kus pääw ning ö ühhe
pitkusfed on, jälle läbbi, ning nenda igga aasta;
ja se ep olle nende liggi 6000 aasta fees, mis
mailm jubba omma teed ümber päikesse käib,
mitte weel karwa wäärt willo läinud.
Olgo seks korraks kül! — Mis agga luggeja siin taewa lautussest ja mailmast on kuulnud, on selle wasto mis sest asjast õppida
olleks ni wähhe ja paljo wähhem weel, kui
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lapse essimenne a. b. d. keige mailma tarkusse
wasto. Agga kui mo sobrad sestke õlleks arro
sanud, woiks nemmad ka wagga Tawetiga üttelda: „Kui sured on srnno teud, Ichowa l sa
õlled neid keik targaSte teinud: Ma on täis'
sinno pärrandussi." Ja mis keige ennam immeks
panna: Selle samma sure ning wägga wäggewa Iummala wasto woime meie temma pühha
Pöia Iesusse Kristusse sees, kartmatta ning
lapselikko julgussega üttelda: ..Meie I s s a ,
keö sa õ l l e d t a e w a s l " — Sannumetoja
siiddamelik fowiminne on, et need mitto armfad luggejat, kes tännini Iehowa sure teggude
peale, kui wangid kunninga aumaia illo peale
watawad, — sest et Issanda arm nende süddames ei wallitse — et nemmad ka. peagi lapse
õigust kätte saaks ja omma leppitud Issa kaela
ümber hakkates woiksid üttelda: A b ö a , armas

I

Issa!

*

(Sest rägime eddespiddi md.)

Iummala rigist pagganatte seas.
xDveie olleme nüüd monni sanna mailmast,
päikessest ja sest, kuida päike meie Maad walgustab ja sojendab, könnelenud; laskem meid
nüüd ka jälle sest õigusse- ja armo-päikesse
sojendamissest ja walgustamissest wähhe rakida.
Et ilmalikke päikesse paiste, mis kül muido
lund ja eatstt sullama, puud ja rohhud kaS«
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wama aiab, mitte pattuse innimesse süddant
iöseenneses uskus ellama ei aia, sedda teab
iggaüks, kes armo-päikesse wägge wähhegi ommäs süddames on tunnud, ja näme ka sest et
päike jubba liggi 66Ö0 aastat omma walgust
annab ja siiski häddaste wies jaggo mailma
innimeste hulgast ristmisse wet on pea peäle sanud. Se surem hulk, liggi nelli jaggo mailma
innimestest, on weel pagganad ja istuwad
pimmedusas ja surma warjus, kes sest, kes on
üttelnud: ^ M i n n a ollen mailma w a l g u s "
n. t. s. — weel middagi ei tea. J a se wieski
jaggo — oh kui paljo on nende seas weel, kel
ommast ristinimmest kasso ei sa, kuid
sedda suremat hukkatust. Siiski, se kord rägime pagganatteft.
's Minge keige mailma, öppetage kelk rahwast, ja ristige neid Jummala se Issa, se
Võia ja pühha Waimo nimmel," — se on
Õnnisteggija kast, mis ta omma Iüngrittele,
kui keikile kes nende sanna läbbi ustlikkuks said
ja sawad, wiimsel ärraminnemisse päwal andis.
Senni kui üks paggan weel ma peäl on, kes
Issanda risti-surma kulutamist ep olle kuulnud, senni ep olle se kast mitte weel täidetud.
Riötiusso hakkatusses olli igga ristiinnimenne
üks Missionär ehk usso lautaja, sest et ristiinnimessi alles wägga wähhä olli ja nemmad
kest pagganatte seas ellasid, kus igga pöllew
ussu-künal warsi paggana silma paistis. Pärrast, kui jubba mitmed kihhelkonnad ja linnamaad ja rigid risti-usko ollid, saatsid ristirah-

I

—

68

—

was ende seast Missionärid wälja, kes sõbrad
ja suggulased mahhajätsid ja pagganatte sekka
läksid neile kulutama: "Nenda on Jummal mäilma armastanud, et temma omma ainust Poega
on annud, et keikil, kes temma sisse ussuwad,
iggawenne ello peab ollema." Agga Jummal
parrako! aega möda läks ristirahwa ust waunemaks ja nende armastus Jummala ja ligge,
messe wasto külmemaks, ja wimaks ei tulnud
ennam pagganatte hinge pimmedus kellegi mele.—
Oige usso ülleöwötmisse aego tulli kül ni hästi
õnsa Lutterusse! kui mitmel hingel, kes Paawsti
pimmeduses ja ebbousso paeldest ollid peäsnud,
ka pagganatte hädda mele; agga neil olli eanestel weel ebbausso õppetusse ja pimmedusse
wasto ni paljo wõitlemist, et nad pagganattele
mitte ei wõinud appi minna.
Kaua aega pärrast õige usso ülleswõtmast
hakkasid innimessed jälle pagganatte peäle mötlema. Monned waggad hinged kül mõtlesid
nende peäle ennegi ja teggid mis nad wõisid;
agga se olli wägga wähhä. Aastal 1647 auustati I n g l i s m a a l üks "Missioni5selts ristiusso wälja lautamisse tarwis," aastal 1698 üks
teine ka selle tarwis, ja 1701 tõusis kolmas
Missioni-selts S o t t l a n d i - m a a l ülles. Wiis
aastat pärrast sedda (1706) seadis T a n i - m a
kunningas ühte Missioni-seltsi, mis iöseärraniö
H o m m i k o - I n d i a - m a a l ja Kröõnlandimaal pagganatte walgustamisse eest piddid hoolt
kandma; ning 1732 hakkas ka se kümne aasta
eest alles assutud armas W e n n a s t e koggodus
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pagganattele Ewangeliumi kulutajaid saatma.
Keik mu mailm olli missioni tö polest magga,
mas, ja maggas weel liggi 70 aastat. A.qga
1790, kui Prantsusse söa-kärrin pea keik Europamaad hakkas täitma, -tõusis Inglis-maal üks
kange iggatfeminnc, pagganattele risti-usso walgust wia; üks Missioni-selts tõusis teist järrele;
iggaüks pudis joudo möda pagganatte walgusseks middagi kokkopanna, ja pea woisid jubba
mehhcd, kel ust ja armastus süddames olli,
mitmele pole paggana male wälja minna, neile
kulutama: ., Laske ennast Issandaga ärralep
pitada!« — Nüüd hakkasid ka teised maad ommast unnest ärkama, nenda kui: Saksa-ma,
W e i t s i ? m a , P r a n t s u s s e - m a ja P õ h j a Amcrika-ma pri-rigid, kus iggalpool Missioniseltsid tousid; Amerika.^maal 1808, Baseli
lumas 1813, B e r l i n i linnas 1823, B a r meni linnas 1829, P a r i s i linnas 182*, ja
mitme mu linnade sees nisamma, ning Issand
õnnistas nende tööd (ehk kül aega möda),
nenda et kue aasta eest (1842) jubba liggi
800 kohha peal paggana maal Kustusse nimme
kulutakse ja pagganatte seast jubba peale nelli
sadda t u h h a t (400,000) hinge temma pole
ollid pöörnud, — ning tänno Iummalale, igga
aastaga kaswab nende hulk.
Kuida mönni kord jubba ütlesime, need ennam kui tuhhat Miösionäri paggana maal,
ellawad üksi sest mis ustlikkud ristiinnimessed
armastussest andwad. Iggal maal agga on
need annid mis waeste pagganatte walgustus-
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seks antakse, ennamiste koppikattest kokko pandud, mis waesed, kel armastus süddames, omma iggapäwase leiwa kõrwast korjawad. Annakö Jummal et mõnni mo armsast luggejattest
ka issienneses hakkaks mõtlema: «Midda modi
wõiks kül ka minna waeste pagganaale head
tehha?" — kül Waim sind siis õppetab, et sa
wimaks ommad käed risti panneb ja süddame
põhjast pallnd: «Tulgo meile sinno r i i k ! "
Kel ellaw usk on süddames, sel hea
teggo kätte sees.
Peame meie pagganatte peäle ennam mõtlema, siis on tarwis, et neist kui nende hinge
häddast ikka ennam kuleme ja loeme. Se teeb
mõnni kord suremat immet kui innimesse südda
mõistab mõttelda. Kuulgem mis üks Saksama
mees sest ütleb. «Minna ollin hilja aego —
ütleb se hing — ühhe missionäriga kous, ja
mo südda on praego sest weel soe, mis temma
minnule pagganate pimmedusast, kui ka sest
kuida neid Issand walgustab, rakis. Ma oh
lin tännini selle asja polest kui maggamas,
agga nüüd hakka.s mo südda mo sees ellama
ja pagganatte pärrast halledat meelt tundma.
Agga mis ma wõisin tehha? Rende eest I s sanda pole palwed sata, sedda ma kül teggin,
agga mo südda iggatses ka wäljas piddi middagi tehha. Mis ma isse anda jõudsin, sedda
ma ka andsid, agga südda ei jänud weel mitte
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rahhule. Wimaks tulli mul mele, et Prant,
susfemaal mõnne aia eest üks.-Koppikoselts"
olli kokko heitnud, kelle liikmed pagganatte
walguseks rahha korjasid, agga kellegi innimesse käest korraga ennam ei wõtnud kui —
üksainus koppik. » - Mis sest kül saaks,
kui minna ka sedda samma teeks? mötlesen minna, ning selle pole ülleswadates
kelle käest keik jõud ja nou tulleb, hakkasin
ma selsammal päwal essiteks omma fäbrade
käest palluma, et nad nenda head olleks "
ja missioni to peäle igga üks üks koppik küllutaks. Ja Wata! kus ial ennast omma palwega pöörsin, elgo sõbrade ehk wõõraste pole,
iggal pool näggin lahked pallesid ja rõõmsaid
andjaid. Et ma nüüd kord ollin hakkanud
koppikaid korjama, siis ei wõtnud minna ka
nende käest, kes ennam andsid mitte ennam
wasto kui üks koppik; waid pallusin sedda
mis mõnni ennam anda tahtis, neile jaggada,
kel middagi anda ei olnud, et nemmad ka omma,
koppik wõisid anda. Ka kolilapsed, kes sedda
näggid ja kuulsid, töid rõõmsa näoga omma
koppik ja pari päwaga olli — wiis hõbbe rubla
kous, mis läbbi pagganad paarkümmend Uut
Testamenti wõisid sada."
I n g l i s m a a l — kus Jummal P i i b l i ja Missionieseltsid tännini isseärranis õnnistab — olli üks wagga tüttarlaps ka nõuks
wõtnud Jummala nimmel omma liggemiste
käest middagi pagganatte walgusseks palluda.
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Ta teggi sedda tutwatte ja wõõraste, rikkaste
ja waeste jures. Et se ustlik tüttarlaps —
issiärranis et ta t ü t t a r l a p s olli — ka mitmes
maias pilkatud ja naerdud, sõimatud ja teotud
sai, sedda wõime peagi arwata. Sedda sündis
temmal ni mitmes mals; siiski kuskil mitte
ni paljo, kui ühhes wägga rikka Krahwi herra
maias, kel sest, ehk ta kül jubba wanna innb
wenne olli, iggakord ühhe lobi poisikesse modi hea
mcell^olli, kui ta sedda allandliko Jummala
nimmel pallujat tüttarlast öigc hästi hävbistud
ja teotud koertega wõis minnema sata. Se
lapsokenne agga piddas sedda häbbi mis ta
head lehhes sai, sureks auuks, ja mõnne aia
pärrast mödaminnes läks ta senna maiasse jälle
sisse, ja pällus jälle nago ta essimest korda
alles tulleks. Laps pällus seddasamma mis
enne, — herra teggi temmaga seddasamma
mis enne, ja häbbi ja teotus olli temma igga?
kordne saak misga tedda ärrasadeti. Agga se
vn tõssi. Mis üks neist keige eösimeötest MiSsionäridest ütleb: "Teie järreleandmmne sago
tutwaks keikidc ees; sest Issand on liggi!»
Nenda sündis ka siin: Tiggedus wässis, arwastus ei wässinud. Wimaks, kui tüttarlaps
jälle tulleb ja tuppa astudes ennast ue teotusse
peäle walmistab, leiab temma immekspannes,
et tedda ammogi odatakse. Herra tulleb temma
wasto, wessi silmis: «Armas laps", pallub
temma lapse peadsillitades,«anna mulle andeks,
mis ma sulle kurja ollen teinud! S a olled
rullisid süssa mo pea peäle koggonud, ja need
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on mo külma süddant. sojaks teinud. Iummal,
kelle parrast sa keik häbbi ni allandlikkult ja
ilma nurrisematta kannatasid, on minnule ka
üttelnud: Põrm, miks sa mind taggakiusad?
S e saab sulle raskeks, astla wasto ülleslüa.
J a nüüd, armas laps, kui sul peaks maial
kohhas weel sedda juhtuma, mis sul tännini
siin juhtus, siis kannata ikka drra ja pällu nende
eest. Ma ollen jubba 73 aastat wanna, mo
silmad hakkawad pimmedaks minnema ja nüüd
ma alles hakkan näggema. Siin on 73 kuld
tükki, panne neid Missioni-laekasse ja kuluta
ustlikkudele: Iummal on loukoerast lamba teinud; ja kui sa ial jälle möda lähhad, siis tulle
iggakord mo römuks sisse, ei ma sada sind ial
tühjalt ärra." Kui keik ristiinnimessed igga
aasta agga ni paljo koppikid pagganattc wab
gusseks annaks, kui neil ello aastid möda läi
nud, oh kui paljo tulleks siis rahha kokko!
•

Prantsusse maal, P a r i s i linnas — ehk
tedda kül mitme Iummala kartmatta patto teggude parrast, mis seal sees õige ilmsi sünniwad,
ka meie aegseks Ninewe ehk Pabiloni linnaks
sünniks nimmctada — 5llas üks wagga mees
nago Lot Sodomas. Ta olli enne wägga rikkas
olnud; agga sest sadik, kui ta silmad lahti peasnud, olli tcmma, nago Parnabas, omma warra
änamünud ja ftdda nende heaks kullutanud,
kel middagi ei olnud. Kui ta nüüd warra polest
waene olli, ja mitte ni paljo anda ei jõudnud
4

— 74

—

kui ta südda tahtis, siis teggi temma ka sedda
mis..se tüttarlaps, kellest esmalt kõnnelesime.
Ühhel päwal lähhäb temma ühhe endise rikka
sõbra ukse eest möda, ja näeb tedda treppi peäl
iftwad. Ni pea kui ta liggi saab, tenetab ta
allandlikkult ja hakkab warsi ühhe haige lessele middagi palluma, kel omma tõbbe?toobipeäl kuiwa egga
märga ei olnud. Rlkkas mees saab wihhaseks,
pörab ümber ja lähhäb tuppa. Sest nüüd
mõistis palluja kül, et ta piddi eddasi minnema;
agga ta lähhäb ommeti järrele. Toas pörab
rikkas mees ümber, näeb teist järrele tullewad,
ja saab nüüd õige wihhaseks ja hakkab sõimama:
"Häbbemata innimenne, minne mo toast wälja!
Enne ollid sa jõukas mees, wõisid ausaste ellada,
omma sõbradega siia ja jua ja lusti piddada;
— nüüd pead sa nago mustlane peäle aiama,
et sa middagi saalsid; kas sul polle häbbi ka,
nago kirriko^sant kerjades?"
Keige nende alwa sannade peäle ei wastand
teine middagi, waid pällus jälle: "Agga armas

söbber, mis peab sest haigest lcssest sama, kui
kegi tedda ei aita? Teid on Jummal paljo
warraga õnnistanud, ma pallun, kinkiqe temma
waesele mõnni koppik?" Mam,-perremees pörab
ueste ümber ja lähhäb omma kambri. Ka sia
tulleb palluja järrele ning nurrub: "Ma lodan
ikka, et Teie mõnni koppik annate?" Nüüd
ei jõudnud maia ^perremees omma tullist wihha
mitte ennam taggasi hoida, waid poris ümber
ja lõi keigest jõust ni palluja kõrwa äre, et tal
natwkesseks aiaks pea ugama jäi ja kuulmmne

ja näggeminne ärrakaddus. Pärrast ldmist arwas
nüüd loja, et teine tedda wihhaga piddi jälle
loma. Agga Wata! palluja pühhib wet, mis
walloga olli silma tulnud, silmast äna ja ütleb
ni lahke näo ja allandlikko kombega, nago ta
alles parraaego tuppa astuks: »Olgo se mis
nüüd andsite, minnule; agga ma pallun ikka,
mis Teie nüüd selle waese haige lessele annate?
Mo südda ei kanna temma peäle wadata.
Kuida ma üsna tühja kattega temma jure tag<
gasi lähhän?"
Üks nisuggune kannataja meel ning ilma
wihhata südda, ligotasid maia - perremeest ni
wägga, et ta omma endist sõbra põlwili maas
andeks pällus. Kas ta nüüd ka nenda kui teine
söbber, keik omma warra ärramüüs ja waestele
jäggas, ei tea minna mitte; agga sedda ma tean,
et sest aiast sadik ükski, kes temma tuppa tulli,
olgo se nüüd waeste pagganatte ehk mude waeste
heaks tedda palluma, ial tühjalt ärra ei läinud.
Kui paljo parram olleks Jummala rigi luggu,
kui Kristusft nimmckandjattel ka ennam Kristusse meel olleks .'... Sel mehhel agga o l l i . . . .
Ellaw lotus teeb süddant rõõmsaks ja heb
eeks, olgo ta musta ehk walge innimesse füd*
dames, ehk ellago se innimenne kuldmaias ehk
sutte 5 onnis. Sedda näeme ka sest mis allamal loeme.
Üks wagga mees I n g l i s maal, kel waese
rahwa laste rummalusfe pauast halle meel olli
4*
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ja neid õppetada tahtis, olli sedda waewa wöt?
mid, neid ülla jooksjaid lapsi, kes kolis ei täit
nud, igga pühhapäew kokkokutsuda ja llma hitt,
nata õppetada. Waesed innimessed, kes koli*
rahha ei jõudnud maksa, wõtsid sedda asja
tännoga wasto, ja saatsid ommad lapsed, mitto
kord pennikoorma ja kahhe takka pühhapäewal
kokko. Üks pühhapäew, koli lõppetuses, andis
koolmeister lastele teada, et temma neid ükskord
igga ühte nende koddo tahtis watama tulla.
Surem hulk lapsi ollid sepärrast rõõmsad; agga
üks weike tüttarlaps hüdis teiste seast: „2Crma
koolmeister, ehk Teie kül teiste jure lähhät
agga mind ei leia Teie ial ülles, sest minn
ellan Ma al ühhe sure musta augo sees, kus
ku egga päike sisse ei paista, ja kust ma muul
aial ial wäljas ei käi, kui pühhapäwal kolis."
"Ella, mo armas laps, kus sa ellad,« wastas koolmeister, », ma tullen sind siiski pea
waatma." Nenda jäi luggu seks korraks.
Ühhel päwal käib sesamma laste armastaja
mees omma tced, ja juhtub se koggematta et
temma te kiwwi ^ sõe - kobastest *) möda lähhäb,
kus innimesse healt sees kuulda on. Ta lähhäb
sisse, ehk parreminne üttelda, ta lasseb ennast
korwiga sisse ja leiab al kaks innimest lambi
walgel omma tööd teggewad. Neile ütleb ta
nüüd mis ta sia on otsma tulnud, ning warsi
*) K i w w i - s ö e d , mis wäggede ja orgude seest maial
Ma,l kaewetakse, on muistsest aiast Ma sisse jänud puud ja
jured, mis aeg aialt maewaigoga lädbilainud, kiwwikowwaks
jänud ja nüüd wägga hästi põllewad.

•

Ivillistab üks töömees, mis peäle körwalistest
aukudest kolm nelli pool paljast ja kiwwi, söe
tahmast mustaks läinud last wälja hüppawad,
kes sellega jubba harjunud ollid, neid woorid, kes
kiwwi ^ söe? kobast seest nähha tahtsid, maallusid
aukusid möda, ühhest kohhast teise juhhatada.
Selle peäle ollid lapsed se kord ka jälle wälja
tulnud. Äkkiste agga karjatas üks nende seas:
"Oh, se on jo minno armas koolmeister! Teie
ollete sia musta auko tulnud! oh kui hea Teie
minno wasto ollete! Nüüd ma näen, et Teie
mitte uhke ei olle; ma mõtlesin, et Teie ilmaski
ei piddand tullema; nüüd ma tahhan Teile keik
sedda kobast seest näidata." Selle peäle wõttis
nüüd wps ühhe pollewa küünla, käis ees ja
koolmeister temmatagqa. ning näitaH ja selletas keik
neid pimmedid kangi < allusid, ni W o kui mõistis.
Wimaks ühhe sure augo jures ütles laps:
^Agga siin peate, armas koolmeister hüppama,"
ja selsammal silmapilgul hüppas laps, isse tullega
auko, mis koolmeister ka järrele teggi. Siin
aukus nüüd watas koolmeister ün,berringi ja
näggi tedda nago neljakandilist weikest lubba
ollewad. Kesset sedda rumi seisis üks suur kiwwisöe
kamp laua assemel ja kolm nelli wähhemad kampa
selle ümber, istme eest. Siin poris ^nüüd laps
ennast koolmeistri pole ja ütles: .-Ärge pange
pahhaks, et ma Teid sia tõin. Teil olli wägga
sant sisse tulla; agga sedda lubba tahtsin 'ma
Teile ka näidata, sest se on meie — palwe
kodda; siin ei tulle meid ükski eksitama; siin
tahhan nüüd Teile ka omma süddant wälja

puiötada, mis ma kolis teiste laste kuuldes
mitte ei julge. Mõnne ku eest ütlesite Teie kolis,
et meie nendele, kes meie ümber ja liggi ellawad, peame püüdma head tehha ja neile Issandast Iesussest räkida. Sest ei sanud ma kül
selgeste ano, ja siin ei olnud keddagit kes mind
olleks wõinud se polest õppetada; agga ma mõtlesin: ma pean ommeti korraks katsuma, ehk
katsudes öppin issecnnescstki. Selle peäle ütlesin
ma teiste laste wasto: kas tahhate kuulda, kui
wägga Jummala poeg, meie Knnisteggia meid
on armastanud, siis tulge, ma tahhan teile
sest räkida. Nemmad tullid ka. — Meie wallitsiseme nüüd sedda tubba siin ommaks kolimaiaks
ja tullime sia kokko. Ma luggesin neile ommast
Uest 3esta:Mjst üht peatükki ette, selletasin ka
ni paljo tui isse mõistsin, ja heitsime siis pöb
wili mahha ja minna teggin üht palwet, isseennese, teiste laste, keige ristiinnimeste ja ka
pagganaas eest, ja ka Teie eest, koolmeister, et
Teie mind ollete ni lahkeste armsa Iesusse pole
juhhatanud. Ma öppetasin teisi lapsi ka, nago
Teie meile ütlesite, et isse peawad Iesust palluma, — ja Wata immet! midda ennam ma
sedda teggin, sedda ennam ma mõistsin, ja meie
tullenle, kui wähhe aega on, igga hommiko sia
kokko. Sedda ma tahtsin teile räkida.» — Koolmeister poris ennast ümber ja pühkis omma
silmi. Tal tulli wist mele: ^Immewatte ja
wäetimatte laste suust, olled sa ennesele kitust
walmistanud, Jehowa!"
Nüüd hakkasid mollemad sest maallusest palwe-

kolast walja.minnema. Agga augo ukse peal,
wäljaminncs, hakkas laps weel woöra käest kinni
ja ütles: „Dot', oot', koolmeister, ma tahhan
Teile ka omma Missionilaekast näidata.»
., Missionilaekast?« hüdis koolmeister! —
«kust? mis Missionilaekas sinno waesel lapsel
stin Ma al on?"
"Waatke sia," ütles.laps, ja näitas kopa
seina sees ühte ahjo^augo modi sisse raiutud
auko, kus monni hea rahha koppik sees olli,
.,sia korjame meie iggakord, mis ial jõuame,
ja kui se auk täiö on, siis wime Missionimaiasse
ja anname waeöte pagganatte walguöseks."
,,Agga mo armas laps," wastas koolmeister,
„sirn lahtlsscs aukus ei seisa teie waewaga kor' jatud koppikud mitte kous; st woe^akst ärra, kui
teie hing ei tea."
.,Ei mitte," wastas laps, «st on I s s a n d a
r a h h a , selle külgi cl pudu kegi; peale selle
ellame meie Ma al, kus rojascd warga näppud
mitte paljo ei üllata. Ükskord olli st auk jubba
täis, ja meie luggesime rahha. ärra, seal olli,
fuida emma ütles, liggi höbbe rubla sees, —
siis pefksimc ennast puhtaks ja wisime Missioni,maiasse. Sealt anti meile ka üks ramat, kust
meie weel paljo pagganattest kuulda saime, ja nüüd
weel surema holcga ommad koppikud korjame."
Iummalat ommas süddames st eest tännades, mis ta olli kuulnud ja näinud, läks koolmeister omma teed koio pole. Teile agga, mo
armad, kes teie ni paljo tarkusstga kui Iummal kellegile on annud, ka stdda nimme kan-

—

80

—

näte, tahhaks ma sedda head nou anda: Kes
ial teie. seast wilja semet tunneb, mis iggawessest ellust tulleb, ja sinna jälle wilja kannab,
siis õppige sest koolmeistrist, kui õnnis se on,
laste pehme süddame pöllo peäle ello-semet külwada ja umbrohho seemne külwamisse eest hoida,
mis Jummal parrako! isseennesest Muidogi kül
kaswab.

Pagganatte hirm Missionatide eest.

Keige kõrgema wäggede ja keige süggawama
orgode sees püüdwad Missionärid neid waesid
pa.^ganid üllesotsida, ja ncik Kustusse nimme
kull.lada. Nenda on üks Inglis ma Missioniselts Asia-maal H i m a l a i a - m ä e äres, kedda
mailma mäggede seast keige kõrgemaks petakse,
ka ühte Ewangeliumi kulutamisse paika seadnud,
kus kegi paggan ei olleks mõistnud mõttelda.
Seäl olli hilja aego üks India rahwa ebbajummalatte pühha, ning üks Missionär, kuida
se nende wiis on, olli ka sedda ebba-pühha watämä läinud, et nende pimmeda pagganattele
nisugguse! päwal, kus neid paljo kokko tulleb,
tössistst Jummalast kulutada ja neid õppetada:
«Sinna peat Issandat ellawat Jummalat kummardama, ja tedda ü k s p ä i n i s teniwa." —
«Minna ollin" kirjotab se Missionär "kest pagganatte seas, kus hulk rahwas minno ümber
olli koggonud, ja räkisin panajalt sest, kui rummal se on, et nemmad puid ja kiwwa kummar-

dawad, ebbajummalattele ohwerdawad ja püh-hasid peawad ja temposid tewad mis ellawa
Jummala melest, kes neid on lönud ja lunnastanud, hirmsad on: — kui korraga üks paggan
teiste seast, wälja astus ja immekspannes minno
wasto ütles: Õppetaja, ollete Teie taewast
wõi põrgust, et Teie iggas paikas ollete? Lähhän ma õhto pole, siis ollete Teie ees; lähhän
ma hommiko pole, siis ollete Teie ka ees; lähhän ma põhja pole, siis kulen ma Teie jutlust
Iesusftst Kristussest; lähhän ma lõuna pole,
, ikka jälle sesamma jut; — ja nüüd siin üksikus
paikas, kus minno hing ei mõistnud mõttelda,
siin ollete jälle ees ja kulutade Iesust Kristust,
et ma wõi ommad kõrwad kuskil warjule panna.
Tõeste Teie näitadö iggas paikas ollewad; sest
kes olleks mõistnud arwata, et siin üksikus paikas, kus meie omma jummalaid tenime, ka I e susse Kristusse nimmest peab kulutadama?"
Mis se Missionär temmale se peäle wastas, ei
olle ta mitte kirjotanud; agga, armas luggeja,
mis sinna sclle pagganale temma küssimissi:
peäle olleks wastanud?

•
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Pagganatte

hirmus

waimo

pimmedus.

Mitto, kes piibli ramatus on luggenud, et
üks suur kunningas prohweti Tanieli aial Pell
woora-jummala ja lendwa mao sisse on uskunud, ja neid ellawaks Jummalaks piddanud,
on mõttelnud: kuida wõib mõistlik innimenne.
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pealegi üks kunningas, nenda rummal olla?
Agga mo söbber, tea sinna, et kus pühha Waimo
walgust süddames ei olle, seäl wõib pea top,
pitud täis tarkust olla: se innimenne on waimolikkuö asjus ommeti rummal. Sedda näeme
jo ristitud innimeste seas igga pä, mis weel
pagganattest räkida.
A s i a m a a l t , H i n a rigist, mis Ma polest
Wennerigi järrele keige surem, agga rahwa
polest keikist rikitest surem on, antakse teada, et
seäl ülle Minnewa aasta suur põud ja hädda
olnud, kus liggi sui õtsa wihma ei saddanud,
ja keik mis kewwade haljendama hakkas, ärrakuiwis ja kollatas. Nüüd olli suur hädda.
Rahwas kissendas ja karjus, agga kelle pole?
Pujummalatte, maddode, suurde sissalikkude, ku
ja päikesse, omma paggana usko Keisri ja mude
pole, mis mitte Iummad ei olnud. Waesed ja
rikkad, üllemad ja allamad, püüdsid omma ohwerdamisse ja palwede läbbi wihma pilwcdest
mahha tua; — agga meie olleme kä Pali preestridest kuulnud, kes omma altari ümber hüppasid, ja tuld mahha pallusid: agga kuida Karmeli mäel tulli ei tulnud, nenda ei tulnud H i n a maal wihma. Mis nüüd tehha? Keiser andis
üht käsko teise järrele, et rahwas peaks ni hästi
m u s t a kui walge m a d d u d e ( ! ) pole kissendama, mis rahwas Muidogi teggi; siiski põud jäi
põuaks. Keiser isse paastus ja ohwerdas kangeste, kül taewa- ja M a - , wee, ja mäe - jummalattele, musta ja walge maddudele; siiski,
ei muud wee,tilka polnud nähha, kui pagganatte
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silma pissarad mis põua häddas ja mele änaheitmisses wallasid. Kisftndamist ja karjumist
olli paljo kuulda, agga mitte üht ainust, keS ollekS
mõistnud üttelda: „ S e on Iehowa sõrm!" —
No, kas wihma pärrastki saddas? Küllalt!
Iummal lasseb jo onuna päikesse kurjade ja
waggade ülle üllestouöta, ja laöseb wihma saddada öigede ja üllekohtuste peale; agga H i n a
rahwas ei tännanud parrast mitte taewa ja Ma
Lojat, waid omma maddufid!
Hina i rahwas peab wissist rummalusse pärrast mulda söma —» mõtleb monni — et nemmad seddagi ei tea, et wihm Iummala and
on. — Põlle tossi, mo söbber. Hina-rahwas
teadwad paljo asjo ja tarkusid, kellest sinna
middagi ei tea; agga süddamed on patto \>\mt
meduöses wangis!
Hommiko pool A h w r i k a ^ m a merre rändas
cllab üks rahwas, kedda W a n i k a ^ r a h w a S
nimmetakse, sure süddame söggedusje sees. Juhtub seal rahwa seas ühhc wäetima lapsel se önnetus ollema, et tal peälmissed hambad enne
suhho tullewad, siis wiskawad wannemad stdda
last, nago kassi poega metsa, kus ta nälga surreb,
ehk käggistawad ehk lämmatawad tedda warsi
surnuks. S e pimnde rahwas arwab ommas paggana rummalusscs, et nisugguseft lapsest ük>
hirmus pahha innimennc pcab sama, keö keige
omma suggn seltsile häbbi, ja keige male kahjo
teeb. M i s jwoib nüüd st waene lapsokenne sinna
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parrata, kui Jummal temma peälmissed hambad
lasseb enne kaswada, kui allumisfed? Agga ei
aita middagi, ta peab surrema: Mikspärrast
temma koeral esssmessed hambad enne peäle
sünniwad! — Oh rummalus, oh ebbaust!! —

Kaugelt H o m m i k o - I n d i a - m a a l t annab
üks Missionär ristirahwaa kirja läbbi teada,
kuida pimmedad H i n d o . ' r a h w a s , keige suremat wallo kannatades, omma föggedusse temposid tewad. .-Paljo rahwast olli kokko jooksnud.
Emmad kandsid lapsokessi kätte peäl, wannad
seisid keppi näal: keik ollid kokko tulnud üht
imme asja waatma, ja suurt pühha pühhitsema.

Kesset sedda suurt platsi seisis üks suur sammaS, ja selle otsas üks winn (õige nenda nago
meie Ma-rahwa kaiowinnad), winna otsas ollid
raud hagid. N o , mis nendega tehti? P e a ,
pea, kül sale kuulda. Ümber selle winna wahtis
luggemasa hulk Hindo -pagganid. Winna
liggidal seisid 12 meest, kedda keik rahloas nähha
pudis. Essiminne neist meestest astus winna
alla, ja need raud hagid, mis kogo otsas ollid,
furruti temma selja sisse, ning nenda tõmmati
tedda ülles, kus ta tule kä koikus. Üllesminnes
olli ta üht noort lamma talle liggi rrötnud,
kelle allumist lõuga ta nüüd ellawalt ärrakiskus,
ja torelt narris, pärrast agga su-täie kaupa
mahha wiskas, mis rahwas, kes agga sai, sure
ahnussega alla nelas. — Olli se omma aeg
rippunud, siis tulli ta mahha, ja üks teine laskis

•
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need hagid omma selja sisse jälle surruda, ja
ennast üllestömmata, kunni keik 12 ollid rippunud. Mõnni wõttis kassi, mõnni koera liggi,
—.. ja üks wõttis koggoni üht weikest lapsokest
kätte wahhele, ja karjutas tedda üllewel köifudes.
Siiski, ma sain pärrast teäda, et wannemad
paljo rahha selle eest makswad, kui nisuggune
pühha mees nende lapsokest ennesega liggi wöttab; jubba selle eest, kui nisuggused mehhed
ommad käed laste peäle pannewad, maksetakse
head hinda. Nenda näitwad H i n d o ? r a h w a s
omma paggana usso truust ülles!!"
Kas neid waesid innimessi siis wäggise pan,nakse sedda hirmust wallo kannatama, et nenu
mad, raud hagid selja sees, nago lihhatükkid
suitsus peawad rippuma? Ei, ci, mo armad
luggejad, sedda tewad nemmad keik hea melega,
üksi sepärrast, et rahwas neid pärrast pühhaks
innimesseks peab. — Wata, mis innimenne
isse ennese pärrast wõib kannatada! — Agga
kui Kristus hüab: ..Tulge minno jure
wõtke minno ikke enneste peäle, sest se on kerge,
siis leiate rahho omma hingele:" siis se on
nago keige mailmal olleks kõrwa nuhtlus, ükski
ei kule egga tulle!
Mõnni pimme-sündind
ütleb meie Maal: ..Waat, mis kange ust ja
kindlad tempud!"
H a m p i linnas. India,maal, pühhitsedi
mõnne aia eest üht suurt ebbajummalate pühha.
Kaks hirmus ränka wankert, mis 25 hobbust
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paigalt ärra ei tõmba, aeti templist wälia; rutu*
magi peäl istus üks ebbajummal, kes täuua
nago lusti sõitma minna tahtis. Mitto sadda
innimest, köiede ja nonde otsas wankre ees,
ollid need weddajad. (Sest egga lojused ei'wõi
ni pühha wankert weddada.) Paks pilw tõusis
lode poolt ülles. Häddaste ollid keik innimessed
wankre ees, ja piddid jubba mango ja püssi*
lastmissega omma jummalaid sõidatama hakkama, kui äkkiste kange tule* ja wihma*hoog
neid keiki rakkest ullo alla aias. Mis nüüd?
jummalad sawad jo märjaks! Tõssi kül; agga
mis tehha. Wihma tulli nago oa*warrest, teagi
maad läbbi märjaks ja pehmeks, nenda et surema waukre rattad wimaks rummuni sisse
wausid. Wasto õhtut jäi suur wihm kül jär*
rele, agga need pühhad wankred ollid nenda
mudda sisse waunud, et neid innimesse jõud
egga nou mitte ennam paigalt ärra ei ligutand.
Kül nemmad immet teggit; agga mis kinni se
kinni. Pimme tulli katte, rahwas piddi ömaia
otsima, lass' Jummal tänna öse tule käes ja
passa sees istuda! — Teisel hommikul keik
rahwas jälle kallale, tõmbasid ja wennitasid,
tõstsid ja huppitasid, isse niudeni porri sees —
tühhi keik; pühha wanker olli kui tinnaks sanud,
mitte sammo eddasi. Nüüd olli petja preestridc
hädda suur: jummalatte nõdrus ja nende pettus
olli jo silmaga nähha. Kül pakkuti rahwale
suurt makso, kül aeti neid wäggise, siiski jum*
malad jäid porri sisse. Wimaks tulli üks pag*
gana würst appi, laskis kaks suurt Elliwan '

»
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wankre ette panna, ning nende warral said
wankred häddaste sinna jälle taggasi, kust wälja
ollid aetud. Keik pühha söitminne jäi seks korraks tühja. — Ni jöstedaks sawad nende jummaiad, siiski uösuwad wcel mitto millioni innimesse nende
sisse!
Mul õlleks pagganatte hirmsast pimmedussest, isseänaniö lõunamerre saarlaste innimcsse lihha sömissest ja
paljo muist, küllalt könneleda, agga se on Iummal parrako! keik nenda jälle, et jägo räkimatta.
Iummal wötko neile waestele omma walgust sata!
Pagganatte abbiello.
Kuida waeöte pagganatte keik muud ello;
kombed rummalad ja jöllcdad' on, nenda ka
nende abbiello. Ülleültse on naesterahwa suggu
pagganatte seas wägga raske pölwe al. Naene
ei õlle ennamiste muud middagi kui mehhe
pärrisorri, kellega ta tehha woib, mis ta tahhab. Mitmes kohhas andwad wannemad omma
tütred kel nad arwawad, ilma et tütre käest
küssitakst, kas ta minna tahhab woi mitte.
Monnes Mamurkas on keik nacsterahwas üllema
ehk kunninga panis omma, kedda ta neile müüb
ehk kingib kel isse tahhab; isseärranis nisugguötele, kes söas waprad olnud, kingib kuw
ningas tüttarlapsi palgaks, ehk meleheaks, ilma
küssimatta kas tüttarlaps minna ehk wannemad
anda tahtwad ehk mitte: sest naeöterahwas on
jo nago jännesed metsas, kunninga parralt, olgo
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nad kelle lapsed nad on. — Midda rummalam
rahwas, sedda raskem naesterahwa põlli. To
jures teeb mees ni paljo kui tahhab, agga
naene peab järgcste ning ussinaste teggema:
sest temma on orri. Tee käimisscs peab naene
lapsi ja mona kandma, agga mees käib tühjalt
ammo ja nolid käes. Koddo olles peab naene
soki walmis teggema, ja katte wima, ja otama
kunni mees sönud on, siis wõib temma süa.
Ennamiste on keikil ennam kui üks naene;
surreb mees, siis peab ka üks naene surmatud
sama: sest kes meest teises ilmas muido tcnib?
Mõnnes maas pöllctakse snrnokehhad tullega
ärra; — põlleb mehhe surno kehha, siis lähhäb
naene mitto kord isse tullcsse: sest kes meest
teises ilmas muido aitab, ehk kes siin ellus
selle naese eest ennam hoolt kannab? —' Nende
wägga paljo asjade seast, mis sellepclest könneleda olleks,' olgo agga sekord üks ainus:
L o u n a - A m e r i k a a n i aa l nomis üks Missionär üht paggana naest, kes omma tüttarlapsed keik ärrahukkas, et ta sedda eddespiddi
mitte ennam ei piddand teggema. Silmameega
wastas naene: ., Ma sowin keigcst süddamest,
et minno emma mind lapsepõlwes ka surma
läbbi keigcst sest ristist ja waewast olleks peastnud, mis minna tännini ollen näinud, ja weel
surmani pean näggema! Mõtle ommeti armas
issa, — nenda nimmetas ta Missionäri, meie
kurwa põlwe peäle. Meie mehhed ei holi meist
middagi. Hommiko lähwad nad metsa lindu
taggacüama, ja weddawad meid liggi; üht
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last peame rinna otsas, teist korwiga selgas,
kolmat käe kõrwas weddama:. — mees ei holi
meie waewast middagi. Õhto tullewad mehhed
tühjalt koddo, meie agga peame lapsi ja weel
mona kandma; ning ehk kül surnuks wässind,
siiski ei tohhi meie enne maggamisse peäle
mõttelda, kui ni paljo olleme toito walmistanud,
kui homme tarwis on; issiärranis weel mis
lastega aega lähhäb ja waewa on. Meestel
polle sellega asja! Peäle selle, kui wihhaseks
sawad, weddawad meid karwopiddi tagga, pekswad meid russikaga, tallawad meid jalgega. —
J a mis on meie wiimne palk keige selle hirmsa
waewa eest? Olleme wannemaks läinud ja ennast rammotumafs orjanud, siis wõttab mees
jälle noremal naest, kes meid ja meie lapsi nenda
waewab ja wihkab, kuida isse tahhab: — egga
mees meist siis ennam ei holi. — Missuggune
innimenne jõuab sedda ärrakannatada? Mis
parremat head wõime omma tüttardcle siis tehha,
kui et neid jubba norelt sest ellust peästame,
mis tuhhat korda kibbedam on, kui surm? Ma
ütlen weel üks kord: Wägga hästi olleks minno
emma teinud, olleks ta mind warsi pärrast
sündimist mulla alla pistnud.' — J a mis meie
mehhed weel siis meiega tewad, kui nad ennast
kibbedat wet — se on seäl wina nimme —
on tais, täis lakkunud, se olgo räkimatta."
Hädda! hädda! meie aegse r i s t i r a h w a l e ;
kest riötikoggodusses on weel kibbeda wee
lakkujad küllalt, kelle naesed n i s a m m a kaeba,
wad. ja k a e b a m a p e a w a d !
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N i kurwad, kui need sannumed ennamiste
kül pagganattest on, siiski olleks, kui ruum
lubbaks, ka mitto asja kõnneleda, mis süddant
römustawad. Missioni^tö lähhäb nende seas,
ehk kül pitkalt ja aega möda, siiski ommeti
aasta aastalt eddasi. Mitto wiskawad ommad
ebbajummalad ärra ja pöörwad ellawa Jummala
pole; mitmes Maas palluwad monned silmaweega, et neile öppetajaid ja piibli ramatuid
peaks sadetama; mitto innimesse lihha sõjad
on jubba waggaks lambaks sanud; mitmed
wannemad, kes muido ommad lapsed, kui neid
paljo olli, ärrahukkasid, kaswatawad neid I s fandale; mitto, kes puid ja kiwwa kummardasid,
palluwad waimus ja tões: — pagganatte seas
lähhäb Jummala rigi happotaigen eddasi;
Rlstiwennad! möttelge isse järrele, ja tulletage
mele sedda sanna neist wäljatougatud kunningrigi lastest, ja neist, kes õhto, lõuna, põhja
jazhommiko poolt tullewad, ja Abraami- Isaakija Jakobiga laudas istwad. Lin, mis mäe
otsas on, peab paistma; sool peab solane ollema;
põllew künal mitte wakka al seisma. Ristiinnimesse nimme, egga Issand, Issand, ütleminne ei te mitte önsaks.
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Krahwi fyetta ja temma kutsar.
(Mis minnema aasta polele jäi.)

U u s kammertener Sap ning neitsit Pill
kedda herra olli kutsuda lassnud, tullid rutt
ja nisugguse näoga, et herra neid omma keige
truimaks teenriks piddi piddama; herra agga,
ni pea kui omma tru teenrid näggi, hakkas jubba
emalt karjuma: «Teie wargad, rööwlid, rnört*
sukad! Tuhhat korda ärrawannutud petjad!
Üllespodud peaksite teie sama, nago koerad
männa oksa!"
"Minno Issand ja Jummal!" — ütlesi
kahwatand Sap ja P i l l a ; "Ei meie tea mid?
dagi. Mikspärrast herra nenda . . . . . .
„ W a i t ! teie hobbose wargad," kärritas
hena; „Kas sinna, Sap, ei olle mulle mittokorda üttelnud: Teie waldas on rahwal igga
pääw pühhapäew, käiwad illusas rides, söwad
head röga, ellawad puhtas toas.« Hundi auko
peaks sa wissatud sama; — minno rahwal on
iggapääw näljapääw, katkend ja mustad nago
ernehirmutsed, ja nende maiad — Jummal parrago! — paljo hullemad kui ausad siggade
laudad; kui sa nende peäle watad, sawad jubba
silmad mustaks. Kas ma sinno kelmi, koerale
mitte ei olle üttelnud:. Wata, ja kula järrele,
mis mo waldas pudub, ja sada minno jure,
kes minnoga räkida tahhab: Mikspärrast ei
olle sinna lurjus sedda mitte teind?«

—

92

—

«Ma ei tahtnud Krahwi herrat mitte pahhandada;" wastaö wärriseja Sap.
« Ehk mis kasso sest ommeti on? « pirrises
ka neitsi Pilla, "tallorahwale ei sünni middagi
head tehha, ncmmad on holetumad ja laisad,
jodikud ja ülleannetumad, kes sedda, mis nad
armnst sawad, mitto kord weel kõrtsi wiwad."

.,Pea su, wanna plikka!" pörrotaö herra.
"Sinnul on tui silmad ja ussi südda. Woib
kül olla, et tallorahwa seas mitto nenda on,
kuida sinna ütled; agga ütle mulle, kas nad need
anded ka kõrtsi wiwad mis nad ei õlle sanudke?
Kes käskis sind 50 hea õuna assemel 3 santi
õuna anda? Ütle mulle, kes? — kes? sinna
uosinäggo ?"
Nüüd kahwatas neitsikenne nago kannasit,
weel ennam arra. "Oh minno armolinne
herra," totterdas temma, "fe weike tüdruk kippus ni rutto jälle ärra jooksma, —need kolm
õuna ollid mul just käe parrast. Ma pallun
andeks! S e olli essimcnne kord; ei ma sedda
ennam te!"
»Pca lõuad!" ütles herra. ^Se olli wiimne
kord 5 ei sinno tasko pea minno wötmed ennam
kauaks jama. Nüüd pead unna silmapilk, kas
sa kuled, sinna isse! need 50 õuna silla
otsa sauna, selle haigele kätte wima. J a sinna
S a p , wötta warsi lapse wanker, ja panne ni
paljo puid sinna peale, kui sa omma tagga
weddada jõuad, ja wi ka sinna. Agga, kas sa
kuled, sinna itzse! Nüüd kassige!"
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Ni pea kui ehmatand S a p ja Pilla ollid
wälja läinud, laskis herra Wähterit kutsuda.
.-Kule Wahter», ütles temma, sinna ei olle ka
paljo parram, kui need kaks warganäggo kedda
ma parraaego wälja saatsin. Sinna teadsid,
kuida luggu olli, ja ei olle mulle mitte üttelnud, enne kui ma isse keik piddin leidma. Kes
teab millal ma sedda olleksin teada sanud, kui
ma mitte isse sedda teed ei olleks juhtund sõitma."
„Aulik herra J" wastas kutsar, ., kes wiis
siis Teid sedda teed? ehk olli se ülleeilne te
wooras? se olli ka nisamma Teie^ walla te.
Olleksin minna Teile sest enne räkinud, siis' olleks
minna enne semet kuiwanud, kui põld walmis
olli. Kus minna olleks ja üttelnud, seäl olleks
S a p ci üttelnud, mis sest olleks wälja tulnud,
kui teie omma silm polle näinud?"
«Kas sa nä kelmi," naeratas herra, "jälle
peab sinnul õigus ollema. Kuida sinna ikka
keik asjad ette ärratead? Tõssi kül: Kes saksa
sülle-laste külge, se on, nende armastud ja
ustud petjate külge pudub, enne kui aeg on,
se teeb saksa wihhaseks; agga kui nad arro
sanud, et nad kassi lapse ja waenlast sõbra
assemel sülles kannud, —- siis wiskawad issege
mahha."
Nüüo piddas krahwi herra omma kutsariga
mitme kassuasse asja polest nou, kuida üht ja
teist asja waldas pancminne seadida, et iggaüks leiba saaks ja siiski mitte laiökusses ei sööks:
Ussinad leidsid tööd, waesed ja wannad leiba,
laisad ei wõinud ennam rahhul laisileda ja kel-
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mide katte ja jalge peäle sai terrawaste wadatud.
Et keik kelmid agga waese Wähteri peäle ham^
mast ihhusid, on isseennesest ärramoista; Sap
isseänanis olli wandega ette wõtnud, tedda
pea auko lükkata, ja Pillakenne wihkas tedda
nisamma kui Herodesse emmand ristia Ioannest.
Wahter, Wata ette, sinno pea kohtas cn jubba
mürristamisse pilwed kous ja kilas eatse so
jalge al. Te õigust ja ldda Jummala peäle,

muido lähhäb sa lökso.
Ühhel neljapäwal, wasto õhtut, sai Wahter
kotto kirja, kus sees temmale teada anti, et
temma endine kirjotse koolmeister surma wode
peäl maas on ja tedda enne surma wägga nähha
iggatseb. Ni pea kui Wahter, kes omma koolmeistrit wägga armastas, kirja läbbi olli luggenud, läks ta warsi mäele herra käest lubba
palluma. Herra lubbas hea melega, ja andis
weel pealegi omma ratsa-hobbose kutsarile alla.
»Agga," küssis herraa kel iggasilmapilkWähterit tarwis olli, «millal sa jälle taggasi tulleb?"
,-Minna ei jäe üht tundi kauemaks, kui
herra mulle lubba annab."
«Olled sa kord koddo," wastas lierra, «siis
ma wõin kül arwata, et sul sadda sõbra ja suggulassega räkida on, ja et sul paljo aega tarwis
olleks; agga näddali pärrast peaksid sa kül jälle
taggasi ollema."
«Minna ollen kül jubba enne taggasi,"
wastas Wahter, «sest ma pallun jubba tänna
öhta ärrasöita."
"Jubba tänna öhta? wasto pimmedat öödf «

•
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„Aus herra," ütles Wähter, «kuida woin
minna hommikoni maggada, kui mo armas kool,
meister wahhest hinge heitmas on? Peale selle
on te mulle tuttaw ning woin lumme walgel
julgeste sõita."
"Minno parrast siis," wastas herra, "wi
omma koolmeistrile minno polcst paljo terwist,
ja tulle isst terwelt jälle taggasi. Iummalaga."
Wähter läks.
Sap olli Wähteri werriwaenlane, ning
römustas ennast et st õiglane mees ommeti
monne päwa peale kotto ärra läks, ning kui
Wähter ouc wärrawast wälja sõitis, tõusis
Sappi süddames üks mõtte, mis must nago
ronk ja wihha nago sap a l l i ; agga Sappile
isse olli ta maggus — : sest temma süddamesse
tulli üks nou, kuida Wähter woiks hukka mõis?
tetud ja ärraactud sada. Temma kurri südda
sai sepärrast nenda rõõmsaks, et ta pea õlleks
otfc püsti karganud. Ni pea kui tal aega olli,
läks ta neitsit Pilla jure, omma süddame rõmo
teada andma. >-Kas tead, mo tuikenne," ütles
Sap, ja ta silmad hiilgasid römo parrast, »,kas
tead mis head, mis rõmo ma sulle kulutan?"
"Römo?" immetelles Pillakenne, "kust uksest
woi aknast se peab tullema? Sest sadlk, kui st
must tallikaarnas, kedda nad Wahteriks kutsuwad, siin on, põlle mul üht rahhulist õõd egga
päwa ennam olnud. Peaks mulle sannumed
todama, et ta keige omma armsa koolmeistriga
on kärwanud ja ühte hauda pandud, st õlleks

mul paljo armsam kui kossilaösed, ehk ma kül
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— Jummal anna andeks! — jubba kirriko
ramatus . . . . 30 aastat wanna ollen."
"Tuikenne, pea omma illus nok,« naeris
S a p , "sinna ei lasse mind jo räkida, ma tahtsin sulle suurt rõmo kulutada."
"Paggan wõtko keik rõmo," tampis Pilla
jalga, "wissist fadedakfe meid jälle kahhekse,
teisel õuna wak käe otsas, teisel pu korem tagga,
nago Minnewa kord . . . . Ma surreks häbbi pärrast, kni ma selle peäle mõtlen: keik külla rah?
was n ä g g i d ! . . . Sinna rägid weel rõmust....
Üks ainus assi teeks mulle weel rõmo, se on,
kui kegi muLe üttelda wõiks : .,», Wahter on ärra?
aetud, ehk keige parrem — surnud;«" siis ma
hakkaks jälle uest ellama. Agga Wähteriga ühhes
ilmas, pealegi weel ühhe kattusse al ellada, —
kuida wõiksin minna seäl weel rõmus olla?"
"Minno kallis Pilla!" sossisses Sap, Wähter saab warsi koera piitsaga ärraaetud, ehk, se
on wägga wähhä, — Wahter saab nago hobbose wanas, rauda pandud ja linna keldri?aukus,
kus ta kui määr mäe kopas, hallitand õllile
maas seisab: seäl tulgo temma, lnclc: hädda
sellele, kes Sappi ja temma kalli Pillakesse
külgi pudub! . . . Seeb se olli, mis Ma sulle
tahtsin kulutada; agga sinna ei lasinud jo räkida."
«Oh, andko Jummal, et sinno sannad tõbsi
olleks!" õhkas Pilla omma ussi silmapisarad
änapühkides. — Rägi, mo armas S a p ; egga
se ommeti unnenäggo ei olle?"
• «Kui ta ka unnenäggo olleks" wastas S a p ,
"siis tahhan minna selle eest murretseda, et se
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tõcks ycab minnema. Kule siis: S a tead jo,
mo kassikenne, et meie hobboste hopman tänna
kotto on ärraläinud, ning ka, et ta naddaliks
õtsa ärrajäab. S e olgo nüüd minno murre, et
krahwi herra tedda kui pea?kelmi ja warrast
kinniseutud kattega lasseb taggasi tua."
" O h , se olleks, mo armas S a p ! wägga
hea," ütles Pilla, ja langes Sappi ruma naale,
"kui se agga ka keik kor
«
„Korda lähhäb!" hüdis S a p , .,No tagga
parramaks. Mis pcrgel seäl ees on? Kule kuida
meie teme: S e kappi, kus keik herra hõbbe
lussikad, lühtrid, peekrid ja karrikad sees on,

seisab sögi toas ja wõtmed fali ukse kõrwas
naela otsas. Home õhto, kui keik on maggama
läinud, Wõttame meie keik hõbbe asiaö kappist
wälja ja pettame ärra, ning üht ossa panneme
meie Wähteri tuppa seina ja wode wahhele.
Sedda ust, mis saksa kögist läbbi lähhäb, jät,
tame meie lahti; ka eest treppist teme jalga
mahha. — Kas saad nüüd arro? Keikist on
tunda, et wargad ehk Warras mitte wooras ei
wõi olla. Herra hakkab se peäle mõtlema,
et Wähtcril ni rut sõita olli, minna aitan weel
kõrwast, keik kohhad otsitakse läbbi, Wähteri
toast leitakse jubba järgi— kas mõistad nüüd:
kes ühhe tükki wõttis, wõttis teised ka ning —
meie tru Wahter — wanna pitka sabbamees
olgo temma ristiissa! — meie tru Wahter o
siis keige omma libbeda kelega ja hea noug
lõksus." — Mis sa arwad sest? Meie kassi
on kahhe kordne: Wahter pannakse.keldrisse, ja
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temma nähha peäle olleme meie siis ommeti
hulk hõbbe asjo sanud. Seäl kus meie neid
ärra mattame, ei nä neid mailma silm mitte
ennam. Oh rõmo,' ma näaks jubba Wähterit
wangi hones ja hõbbe asjo meie kae järrel
ollewad! Olle julge, mo kallis Pilla, saab nähha
kas Wähteri Jummal, kellest ta ni paljo rägib,
tedda meie käest peästab? Head ööd, mo tuikenne! Home õhto, kui keik maggawad. Pea
meles!"
Nende saunadega lahkusid kaks sõbra, kelle
sõbrust sadan olli allustanud, teine teisest, ja
läksid maggama. O h , ' kui mitto kord sünnib
sedda weel igga pääw, ct innimessed pärrast
sedda, kui nad üht kurja nou piddanud, teine
teisele head õöd sowiwad, ja maggama lähwad,
ni nago Jummal taewas ei kuleks egga näaks.
Agga et waggaoe kaitsja on üttelnud: »"Wata,
minna ollen teie jures tauna pääw ja mailma
otsani,"» sest ei tea egga pea nemmad middagi.
Redi öyta wasto laupäwa, pärrast sedda
kui wiimne künal olli ärrakustutud, ja keik
innimessed lossi peäl essimeses raskes unnes
hingasid, teggid Sap ja Pilla sedda, mis nad
eile öhta ollid ette wõtnud. Wait ning tassa,
nago hired käsikambris, tühjendasid nemmad
herra warranduse kappit, ja Sap olli weel ni
fawwal, et ta ees treppi ees wärske lumme
peäl maante pole eddasi ja taggasi jooksis, mis
läbbi piddi arwatama, et wargad maante poolt
tulnud ja sinna jälle taggasi läinud. Kui se
Pimmedusse to olli täieste walmis, ütlesid Sap
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ja Pilla jälle teine teisele head ööd, ja läksid
maggasiia.
Teisel hommikul, nattukenne aega pärrast
sedda kui Sap ülles tõusis, läks kõlla läbbi
keige lossi.- «..Wargad on ösel uksed lahti teu
nud ja keik hõbbe asjad ärrawarrastanud! Oh,
Jummal, kissendas Sap, mis nüüd, mis nüüd!
Ma tahhan hulluks hirmo pärrast! Mis ütleb
herra!"" Keik rahwas jooksis kokko; kappi uksed
ollid pärrane lahti, ja middagi ep olnud ennam
sees; peälege treppi ees weel jälged mis maante
poolt tullid ja sinna pole läksid. Rahwas wandus ja kirrus wargid; neitsit nuttis nago ehma^
tand tuikenne; Sap olli ni murres ja kurw nago
ta issa olleks tänna hommiko ärra surnud.
Nenda läks aeg nou piddades, wandudes ja oU
sides, kunni herra piddi ülles tõusma.
Liggi tunni pärrast kuuldi herra kambrist
kella köllinat, mis ni paljo tähhendus, et Sav
piddi minnema herrat ridesse pannema. Sappi
südda wärriseb. Pool lonkades läks ta herra
kambri, ja olli ni hirmul kui koer, kes omma
perremehhe käe piitsa nääb.
„Mis sul jälle wigga on?" küssis herra,
*e\)l olled sa jälle peksil sanud? Agga Wahter
ci olle jo koddo, kes sind muido peksis?"
..Peksa kül mitte;" wastas Sap wärrisewa
heälega, "agga olleks ma pärram peksa sanud,
lm et se õnnetus mulle olleks juhtunud!"
«Mis paggana õnnetus sulle jälle on juhtunud?" küssis herra, «Rägi, et ma arro
saan; agga ärra kiuno, nago wanna naene."
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„Ol) Jummal!" ohkas S a p , „5es wõib
fci
ööl
uksed lukkus
herra hõbbe asjad on — ärra Warrastud....!«
»Kas sul soe tõbbi on?« küssis herra,
«Mis narri jutto sa aiao? Uksed luttus, koerad
oue peäl, innimessed maggawad maias: kes
wõib seält warrabtada? Egga teie surnud ei
olnud? Se on unnenäggo ehk tühhi jut.«
.,OH olleks ta tühhi jut ehk unnenäggo!"
wastas S a p ; "agga hõbbe asjade kappi on
tühhi!"
"No, kas siis keik on ärrawarrastud? .-küssis
jälle herra. » Kas se kullatud hõbbe peeker ka,
mis minno wannematte wannematast on järrele jänud? mis mo õnnis issa ja issa issa kalliks mällestusseks piddasid?"
.Keik on ärra! ous herra."
Nüüd olli herral hirmus kahjo ning ta wihha
süttis põllema, nenda, et kui wargad praego
ta käes olleks olnud, ta olleks neid omma käega oksa tõmmanud. Kui ta nenda tük aega
olli eddasi taggasi käinnd ja wihha pärrast puhhanud, poris ta jälle Sappi pole ja küssis:
«Kust on need wargad siis sisse tulnud?"
"Sedda ei wõi, aus herra, kegi üttelda. Kui
minna üllestõusis olli eest saksa kögi uks ja
eest koia uks lahti; agga middagi kangotamist
egga löhkomist ei olle tunda, ja jäljed lähwad
ülle eest-oue maante pole, kust wargad wissist
tulnud 0N."
..Agga lcs käskis teid ni laisad olla, et
teie mitte uksed ei wiitsinud riwi panna? Teie
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olletc omma laiskusse läbbi wargid isse
aitanud."
.,Aus Krahwi hcrra woib igga ühte küssida,"
— waštaš S a p — „cest?koia uks ci õlle eile
keik sel päwal lahti sanud, ja enne kui ma
maggama laksin/ w^tasin ma o::'.ma silmaga
järrclc ja pannin ka kögi ukse finni."
"Egga sa siis melcst arra ei elle, kusi pead
warras sisse tullema ja warrastania, kui keik
uenda on kuida sa ütled: Ukscd riwiö, innimcs^
scd koddo ja koerad howi peal?"
., Seeb se an?samatta assi on," wastas
jälle Sap.
„Minno mclest näitab fe luggu
keik nenda ollew.ld, nago õlleks warras üks
innimennc olnuo, kel maia feest ja waljast tuttaw on."
„ S i i s peaks üks minno omma teenritest
warras ollema? Keö nende seast peaks kül nifuggune kurja waimo>laps ollema? O h , kui
minna sedda sadanat kätte saaks, ma tahhaks
tcdda sinna pista, kus temma kuud egga päwa
omma clloaeg nutte ennam nähha ci saaks. Kas
sa õlled monnesi marki leidnud? ehk arwad
monne peale? Ütle rutto!"

"Märki kül wcel mitte;« ütlcö S a p wagga
näoga; "vlgo siis nced jäljed mis eeo?oues
nähha on: agga mo südda ütleb mulle.- S e
warras peab üks meie omma innimeücst ollema.»
" No siis ütle tutto« tampis herra \al
laga .,kedda sa arwad warga ollewad? Ütle,
ja kui sa ka mo ennese peale peaksid ütlema.
Rutto!" S a p wirriscö ja kirnscs ikka weel:
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Jummal andko andeks, aus herra, egga minnagi läbbinäggia ei olle;
wõin koggemata
õige innimesse peäle üttelda — mis herra siis
ütleb?" «Paggan wõtko sinno aia wiitmist l»
tänitas herra: "Kas sa.ükskord mõistad:
Ütle la mo ennese pale, ehk kelle peäle sa tahhad; agga ärra wida kallist aega. Senni on
warga! aega wargust stdda parreminne ärra?
petta
"
Sedda olli S a p tahtnud. Nüüd ta wõis
julgeste räkida. Sure kawwalusfega hakkas ta
siis jälle innisema:
«Olgo siis, et herra just kässib. Mul on
ku'hirm ütteldes; agga fijt essimissest silmapib
gust sadik tõusis minno süddames se mõtte —
herra ci panne mitte pahhaks — se mõtte:
Wahter õn se tembo teggia
sest . . . . .
"Pca su!" pörrutas herra. ., Mis sa
hullo jutto rägib! Kas wargus se hirm nenda
sinno llwistust on ärrawõtu-ud, et sa ennam
ei mälleta, et Wahter jubba üllecile õhto ärra
sõitis? Egga tal ni pitkad käed ei olle, et ta
koddo olles, siit wõib Warrastuda?"
., Kas se piddi siis just keik tõssi ollema,
mis Wahter nel-apääw õhto rakis? Ta ruttulinne ärrasöitminne, — se assi, mispärrast ta
sõitis, — ning —' nüüd tulleb mulle üks assi
teise järrele mele — jubba mõnne aia eest
walas Wahter mõdaminncs, kui kappi uks juhtus lahti ollema, ni himmulift. silmaga hõbbe
asjade peäle, et temma silmadest wõis luggeda:
Kui se keik minno olleks, siis ci olleks mul
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mitte tarwis kutsar olla, waid wõiksin isse
kutsarid piddada;
keik on ni immelik,
et ma aus herra, ärge pange mitte pahhaks,
ei.wõi teiste peäle arwata. Temma ärrasiit,
minne näitab jedda wägga selgeste."
l^Agga kas temma tõssine näggo, ja tän?
nised ellokombed sedda ka näitwad?" küssis herra.
«Oh Jummal, aus herra," wastas Sap
ja ohkas, "lui mitto kord näitab ennast sadan
walgusse ingli kombel!"
"On siis Wahter jubba taggasi?" küssis
herra, »on tedda mõnni näinud? . . . Et teid
kurrat teab, fcdfca ma weel pean uskuma, kui
Wahter ta warias on?"
.-Näinud ci olle tedda kül kegi;« ütles Sap,
«agga se põlleks ka mitte korda läinud, kui
ta ennast olleks kellegile näitnud. Temma on
wissist õhto pimmedas sisse tulnud, ja siis war*
jule pöggenud ja ootnud kunni keik waggosi jäi."
..Olle wait! sai herra wihhaseks — Wähter olgo Warras ehk olgo mitte; agga puggeda
kassi modi petta ja romata, warjul hoida ja
warruseda: sedda Wahter ei sagi tehtud, kui
ta ka tahhaks. Sepärrast jätta Wähtcrit nimmetamatta. On ta Warras, siis tulleb se muidogi wälja. On kurrat tedda kord ka petnud,
ta on jo ka innimenne; agga panne tähhele,
t a . annab isse üllesse. Minne nüüd peäle,
S a p , ja kula ni paljo kui ial wõid, järrele,
ja katsu jälge peäle sada; ja olled jo kawwal kül.«
Sap läks paljo rõõmsama näo ja kergema
süddamega wälja kui sisse olli tulnud. Nüüd
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laks laupääw, pühhapääw ja esmaspääw möda.
Iggapääw ei räkind innimessed lossi peäl pea
muust middagi, kui ikka redi osisest wargusest;
siiski wargussc ehk warga jälgi ei leitud kustgi.
Teisipääw enne lõunat, fui kellegi meel ci möt*
teinud, tulli S a p korraga röömsa näoga, wanna
kullatud iösa nssa peeker käes, herra ette ning
hudis: .-Armolinne herra! kel on nüüd õigus?
Waatke, siin on Teie kallis peeker."
. „ Sedda ma arwasin," ütles herra römoga,
..et se karrikas inittc tauaks ei piddand kaddunuks jäma. Kust sa temmaga tulleb, ja kust
sa tedda leidsid?"
«Oh, et Krahwi herra mulle lubbaks«
prius kawwal S a p nago i-ebbane, "sedda omma
teaca piddada! muido peaks ma üht nimme
nimmetama, mis herra mulle pari päwa eest
on ärra keelnud. Sedda Jummal mõistab,
kust temma
kust temma sinna on sanud, ehk kül
«
«Kas sa jälle hakkad pitka lobbiscmessi aiama?
Ütle lühhidelt, kust sa kanika leitsid, ja olleksid
sa tedda ka kirrikust leidnud."
.. üsna lühhidelt, aus herra, üsna lühhidelt!"
ruttas S a p , kes jubba kartma hakkas, et ta
nirriseminnc pärrast kahjuks lähhäb. «Minno
südda ci jänud mitte rahhule; ikka nago hellij& minno kõrwa ees: ««Minne Wähteri kambri, seält sa leiad mis sa otsid!"" Minna
püüdsin sedda möttet wäggise ärraunnustada;
agga ei aitnud middagi, ta tulli mulle ikka
jälle. Wimaks wõtsin süddame rindo, läksin
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Wähteri kambri; ja hakkasin keik nurgad läbbi
otsima. Ma teadsin, et Wahter õige olli; —
sest herra piddas tedda õigeks —: agga
ma tahtsin isse omma süddant waigistada, ja
mõtlesin: egga ta läbbiotsimise pärrast süalluseks
ei sa. Siiski, roata immet! häddaste ollin ma
mõnni minnut aega otsinud, kui jr bba Wähteri
sängi ja seina wahhelt, musta riette seest üht
kõwwa pontsakast leidsin, ja kui ma sedda kimpo
lahti wõtsin, siis olli . . . . herra karrikas sees!
. . . . Jummal olgo tännatud, et ta käes on;«
-iitlcs Sap wagga heälega weel peäle, »kül
- Jummal sadab warga ka wälja."
., Mis paggana luggu ?« kissendas herra,
., Wähteri wode wahhelt? Enne olleks minna
tedda kiimmekord sinno ennese peapadja alt
wäljakiskunud. Mo südda karjub: Wahter ei
olle mitte warrastanud; . . . ja mo silmad
näwad, et ta on warrastanud: mis ma nüüd
pean teggema?"
|
"Teie ollete tedda, aus herra ni wägga
uftnud, ning temma . . . . oh sa kurri mm,
mcnne! . . . . wõis Teile ni suurt kahjo tehha;
Kiwwid peaks selle kurjusse pärrast kissendama!
Teie peate tedda — herra teab kül isse, mis ta
teeb — selle eest weel tänna koddo lastma kinni
wõtta ja wangi panna, muido
.-Ei se lähhä korda.' Sest wõib mulle weel
ennese! pahhandus tulla. Wahter jägo kus ta
on, senni kui ta isse koio tulleb; siis wabbam
dago temma* kui ra wõib, ehk wastago ennese eest!
Nende sannadega satis herra Sappi toast
5**

B
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wälja. Kuni Sap õlleks kümme kord enneminne sowinud, et herra nenda ollcks teinud,
kuida temma nou andis ; agga mis tehha, herra
meel olli teisiti. Sedda ta mõistis ka, et kui
ta paljo ollekö hakkand peale käima, . . . herra
õlleks hakkand järrele mõtlema, ja siis
ja
siis
õlleks Sap ibfe lõksus olnud. Ta
laks sepärrast waggofi toast wälja; agga siidda
hakfas raskeks minnema. "Õiglase Wähteril,"
mõtles temma, ..on nago loukoera silmad peas;
kui ta terrawaste mo peale matab, ma ussun,
mo südda hakkab wärrisema, ja siis
hirnu! . . . . palled lähwad punnaftks . . . . ja
siis ollcn minna oksas, ehk ses aukus, mis ma
lemmale kaeban!
« Siiski künni neljapäwani, lotis Sap herralc nou anda, et Wähter enne koio tullemist piddi sama wangi pandud.
Agga midda modi Sap stdda ka ial ette
wöttis, ikka ütles herra: ..Dta ftnni kui Wähter koio tullcb." Senni tulli kestnäddali öhto.
Dhto hilja, rahwas hakkasid jubba maggama
minnema, kulis Pilla perre toas kutsari healt
ning ta näggo läks walgeks nago lubjatud sein;
warsi andis ta jsedda ka Sappile teada, kes
ommalt poolt ni söbrallkkult Wähteri wasto
tulli, naqo ollekö Wähter ta lihhane wend ei*
nud. Teisel hommikul läks jubba S a p , weel
enne kui herra üllestöusis, herra kambri, ning
andis teada, et Wähter eile öhto hilja olli koio
tulnud. Warsi tousi* herra ülles ning käskis,
et Sap piddi rahwast ärrakcelma, et kegi Wähteriga höbbe asjade wargussest ei piddant ta*

Tima; peäle sedda piddi ta kuldkarrikast jälle
herra laua peäle loma, üht walget rättikud
ülle katma, ja siis kutsarit herra jure saatma.
. . . S e keclminne olleks waaga hilja olnud,
kui mitte Sap jubba herra nimmel enne ei
olleks ärrakeelnud, kutsariga wargussest räkida,
enne kui herra isse temmaga rägib. . . . .
Parrast ridesse pannemist ning kohwijomist
istus herra sinna laua äre, kus peäl Warrastud
peeker rattile al seisis, ning otas Wähteri tullemist.

Iuwe sammo ning nattuke knrwa näoga
mis tal koolmeistri surma hallcdussest olli jänud,
astus ta tuppa ja julge heälega terretas temma:
..Terre hommikust, aus Krahwi herra!"
"No, knddas sinna ni warra jubba taggasi
olled?" tussis herra. ..Minna otasin sind alles
tänna õhto?"
..Pärrast omma armsa koolmeistri matmist,
polnud mul mitte ennam lusti sinna jada.
Keik musid ja leinasid; mo omma südda olli
ka wägga kurw, sepärrast hakkasin jälle kõiv
pole tullema. Ma ellcts eile aegsaste koddo
olnud; agga paljo nori mehhi, kes keik temma
õnsa endised kolilapsed ollid, tullid tedda wnnast
korda watama, ning nendega läks aeg ärra:
sest mitto nende seast ollid minno sobrad ja
«ustawad omma koolmeistri mällestust, nago
minnagi
Agga ärge psnge pahhaks, et
ma ni paljo ommast asjust lobbisen, ehk on
herral middagi küssimist wõi käskimist?"
-Jah, ma tahtsin küssida," wastas herra.
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"kus sa Minnewa näddali redi õhta wasto laupäwa ollid?"
Kutsar tulletas mele: ..Redi öhta wasto
lapäwa?
Ah ja l . . . . õige, õige; se
olli jo sesamma õ, kus mo armas koolmeister
hinge heitis;
kus ma maial wõisin olla,
kui temma wodi äres? Jubba õhto olli nähha,
et ta sedda ööd wissist ennam ülle ei ella.
Meid olli paljo nori mehhi kous, kes tedda,
kui omma issa armastame; sel ööl polle meie
kellegi jalg temma wode ärest ärra sanud.
Wasto kesset õöd, kutsus ta meid keik omma
wode ümber ning rakis need wiimsed sannad:
....Lapsed . . . . . ma tännan teid . . . . . teie
armastusse eest . . . . . Issanda hea Waim
juhhatago keik teie ello aeg, teie jallad
tõe te peäle!
Issand olgo teie
süddames, . . . . ning temma sanna
teie
silma ees, . . . . . . . siis jäete keige
kurja
eest hoitud
Minna
tahhan nüüd
ärra . . . . . teie jäete ehk weel . . . . . kauaks
mailma
ellage kui tössised
ristiinnimessed I
. Wihkadakse teid,
armastage teie;
' wannutakse teid,
õnnistage teie;
sõimatakse teid, . . . . .
palluge teie;
sest mailm . . . . . ja mis
temma sees on . . . . lähhäb hukka . . . . agga
kes Issanda siuft ussub
se jääb igaweste.
. . . . Ellage kuida ma teid ollen õppetanud.
— Ellage S e l l e l e , kes teie eest on surnud!
T e m m a pole sirrutan ma nüüd ommad
nõdrad käed! . . . . Lapsed! . . . .
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ärra jätke Issandat
siis
ei jätta temma
teid! . . . . . . . Temma õnnistus . . . . . .
jägo teiega!
Jummalaga!«• . . . . . .
Oh mo südda lähhäb jälle halledata: Need
ollid temma õnsa wiimsed sannad! T a jõud
loppis ärra, ta langes wodi peäle taggasi ning
ei räkinud sest sadik mitte ennam. Oh Jummal
andko, et iggas kolis nisuggune tru koolmeister
olleks.'
Wasto kukke laulo jäid jubba
jallad külmaks ning paar tundi pärrast sedda
olli temma päwa to lõpnud, ja ma ollen omma
käega temma silmad kinni surrunud." Kutsari
silmad läksid märjaks.
Herra südda hakkas ka pehmeks minnema;
ta tõusis ülles, watas aknast wälja, ja ütles
issienneses: «Kui se innimenne Warras on, siis
on päike taewas warga tulle latter!" Pärrast
sedda pöns la jälle kutsari pole ja ütles:
«Mul on sinno koolmeistri surmast wägga
halle meel; agga wõtkem nüüd muist asjust
kõnneleda. Selsammal õõl, mil sinna ütled
tedda surnud ollewad, on meil siin lossi peälsuur kahjo sündinud.
"Siin peab middagi suurt asja sündinud
ollelna," wastas kutsar; .. sest jubba eile õhto,
kui ma koio tullin, pannin minna immeks, et
keige perret on ni kahwatand näud nago kirriko
mürid. Üks fossistminne ja possiseminne on
iggas nurkas kuulda; mõnni naeratab, mõnni
ohkab, — sedda Jummal teab, mis se peab
tähhendama.«
"üks neist hõbbe asjade kappidest, mis al
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weikses kambris, kögi löttvas seiswad, on t ü h jaks Warrastud;" ütles herra ja walas terra/
wasta kutsari silma.
«Kuida wõis, aus herra," ütles kutsar,
.-wanas sinna sisse sada? Kus pergel siis koerad ollid?"
., Warras on eest treppi ehk saksa kögi ukse
lahti teinud, ja koerad on seälsammas kõrwas
wöörkoias magganud. »
"Nüüd ma saan arro," wastas Wahter
Krahwi herra teeb minnoga nalja!"
"Mis paggana nalja!" ütles herra, „ei
mitte nalja! S e nalli maksaks mul mitto tuhhat
rubla! Mis ma ütlen, on terwe tõssi."
"Immet, immet!" ütles jälle kutsar." Siis
on se wargus jo
agga pergel! S e
ei wõi ka mitte olla. . . . . . \S\aB middagi tähhendust ei olle siis sadud, ehk jälgi leitud?
Minnewa redi päwa saddas jo wärsket lund?"
"Õue peäl on kül jalga lcitud, maante

poolt tullewad ja sinna minnewad; peäle selle
on ka — nüüd wõttis herra rättiko kanika
peält — neist Warrastud asjadest' se karri kas
üllesleitud
Kas tunned sedda?
«
Herra otas kutsarit ärraehmatawad; agga
ei middagi. Wahter walas peekrit iggast küljest, köngutas pead, ja ütles pärrast:
"Ma ollen kül ka jubba monned hena asjadcst näinud, agga sedda pakso köhhoga karr'
kast mitte; se näitab nenda wanna modi kullaseppa to ollewad, nago olleks issa Abraam
jubba temma seest jonud."
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Se minno issa-issa peeker, mis mul kui mällestus, wägga kallis on, olli ka ärrawarrastud,
ja on f i n n o kambrist wode ja seina wahhelt
üllesleitud.»
^Tagga hullemaks! tagga hullemaks!"
hüdis kutsar. ., Kuida se siis kokko sünnib?
teiste asjadega ärrawarrastud, ja üksi päinis
minno kambris leitud?"
„Sedda teadko monni teine, kuisinnascdda
ei tea," ütles herra; ,< agga sealt on Sap tedda
wälja tonud
mis sa sest arwad?"
„OH Ho !" hüdis Wähtcr, «nüüd mo silmad
hakkawad lahti minncma!
Ma tahhaks
omma pea pandiks anda, ct sc wargus.
noh olgo peale; agga ni paljo ma mõistan
nüüd selgeste, et mind on wargaks tehha
t a h h e t u d ; . . . — no noh! Agga kas hena
on ncnda hea, ja lubbab mulle wadata, kust
margad sisse tulnud, kust nad wäljalainud, kus
kappi seisab ja kus koerad magganud?»
nMiköpärrast mitte?« wastas herra, ^mmne,
minne!" Wähter ruttas walja. Parrast kutsari wäljaminnemist pommises herra weel üksi,
päine: "Se on imme assi, mis suurt wahhet
minna igga paaw ikka ennam Wähteri ja Sappi
wahhcl leian vllewad. Sap on nago leige
wessi suus, mis oksele aiab, Wähter jälle nago
kibbe köhho rohhi mis sissekonda terweks ja
süddant rõõmsaks teeb. Sappi ma W,iks pea
jalgega tallata, ja Wähtrile ei ütle ma alwa
fanna. Õlleks Sappi kambrist peeker nenda

kitub, ma olleks tetba wissist pakko fa rauda
panna lastnud; agga Wähterit lassen ma jooksta,
kuhho tahhab. . . . . Senni kui tedda koddo ei olnud, waewasin minna ennast minnesuggusse
möttetega, kes peaks Warras ollema; nüüd ma
ei kardagi ennam, et wargus kaddunuks jääb."
Nenda mõtteldes ja üksi räkides läks häddaste pool tundi möda, kui jubba jälle kutsari
waljo saapa kabbinat herra wöörkoias kuulda
olli. Uks läks lahti, Wahter astus sisse; agga
ta palled lõkkendasid, mis ni paljo tähhendas, et
rööm ja wihha korraga ta süddant täitsid.
„Aus herra!" hüdisWahter sisse astudes.
„Kui ma wihha pärrast mitte omma mõistust
ei olle ärrakautanud, siis ma arwan ennast
warga jälgede peäl ollewad!"
"Kuida nenda rutto?" küssis herra. «Mei
ei olle pea terwe näddaliga middagi arro sanud,
ja sinna arwad jubba pole tunniga otsa käes
ollewad? Andko Jummal et se tõssi olleks.'"

«Se pea-warras," ütles kutsar, »peab siitsammast loosi peält ollema; sest üht woorast ei
olleks meie wanna tru Waldmann, kes seäl
kõrwas teiste koertega maggas, elladesgi siss
lastnud. Õnneks ci olle sest sadik ennam lun
saddanud, ning need jäljed alles ees-oue peä
selgeste tunda: agga keik jäljed mis seält ed
dasi taggasi lähwad, on kahhe ainsa jalla tch
tud. Üks herra omma tccnrittest on asjad maante
Peäle kannud ja omma sõbradele ärra annud;
sedda wanna peekrit agga minno sängi wahhele

pistnud, et warga nimme ning palk minno
ossaks jääks.«
„ S a loed nago piiblist; . . . . kust sa sedda
keik tead?"

.,Mis seäl teäda, aus herra," wastas kub
far,', sedda wõib laps ärramoista; s e s t . . . . . . . .
Agga mis ma aega widan, ma piddin herrat
palluma, et herra nenda hea on, ja keik meesterahwast mis agga lossi peäl on, warsi kokko
tulla lasseb, ja siis peab iggaüks neist herra
silma al omma jalga warga jälgede sisse passima
j a . . . . kelle jalg sinna sisse passib, se on
tõeste Warras."
„ I a Muidogi l Muidogi!« — hüdis herra,
ja kargas.toli peält kops üllesse. „ S e on jo
käppaga katsuda, et se wanas o n ! Kaddugo
luggu, miks minna ei mõistnud sedda arwata?
Agga nüüd olle ka ussin! Pole tunni pärrast
peawad keik kous ollema; ma tullen isse ka.
Jookse ja lasse keik ette treppi peäle kokko tulla!«
Wahter läks.
Pärrast sedda tulli S a p herra kambri omma
tallitamist tallitama, ning warsi andis herra
temmale teäda, mis head nou Wahter olli annud. S a p kitis kül suga Wähteri nou wägga,
agga ta südda wärrises, nago hundil aukus,
kui rahwas tedda tullewad wälja tõmbama;
aeg aialt hakkas ta ka kõhho wallo kaebama,
ja ütles pea ümber käiwad.
Kella 10 aego ollid keik meesterahwas sure
treppi peäl kous. Rahwa rõmuks seadis herra
isse omma jalga keige esmalt ühhe jälje sisse;
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agga herra pöid olli pitkem kui jälg. Parrast
herrat tulli kutsar, agga tcmma jalg olli ka
hopis surcm kui warga jalg. Ncnda katsusid
igga üks omma jalga; agga ühhel lai, teisel
kitsas; ühhel pitk, teisel lühhikcnne; ükski ei
passind.
„ Agga kus S a v on?« küssis Wähter.
Warsi jooksid mehhcd otsima ning leidsid tedda
omma kambrist rinnuli toli pealt, kus ta süddame ütles wallo, parrast tahtwad lõhki minna.
.,Meil on agga sabast tarwls;« hüdis üks
mõisa pois; »egga fabastel köhhvwallo ei õlle.
Tõmmake saapad mahha, ja toge sia!"
Nattukesse aia parrast tullid poisid kahhe
pari sabastega. Agga õlleks teie nüüd näinud,
luida meestehulk russikid orus, kui mollemad
pärid nenda jälgede sisse passisid, nago wallatud! Herra ees, mcr)i)CD tagga, läksid nüüd
keik Sappi kambri, kus E a p , köwweras nago
jouloworst, toli ärcs maas olli ja seestwallo
karjus. Weel enne kui herra omma su, lahti
teggi, ronnis ta hcrra jalge ette ja hakkas kitsendama : " O h , mo aus armolinne herra!
minna . . . . m e i e . . . . . ei õlle mitte warrastada tahtnud! Keik asjad on illusaste ärrapandud ja ma tahtsin keik jälle omma endise
kohha peale panna, ni pea kui herra õlleks
Wähterit ä'rrasaatnud, kellest ma lahti tahtsin
sada ja teist nou ei teadnud! Andke andeks!"
„Appi! appi! tulge watama," karjus kor,
raga üks fassipeäga korwipois; -Tilla, woi
Pilla, woi Plikka woi mis ta nimme on.
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ta on jo . . . . no jah.! eks ta olle jo perre
neitsit wõi mamsel
tulge walage, nüüd
ta on jo siin nurgal sellile maas, su watto täis!«
Kuida jubba temma juttusi mõista on, ei
wõinud selle poisi sassind juukste sees mitte
paljo mõistust olla; agga mis ta praego suust
wälja totterdas, se olli tõssi. Pillakenne, fe
auwaärt Sappi sibrakenne, olli ka suurt kärra
jooksnud nurgalt waatma, ja kui ta kulis mis
sündis, ehmatas ta nenda ärra, et ta minnestadcs mahhakukkus, ja nüüd kui kirjo pösaallunne,
kel pibo piggi suhhu pandud, tca nurgal maas olli.
„ Mis Iudas sel peaks wigga ollema?"
küssis herra, laskis Pillat üllcstösta ja neitsi
kambri wia.
»OH Jummal!" ohkas S a p , '-meie ollime
ühhes nõus selle asja polest. Temma sowis
Wähterist nisamma lahti sada kui minna."
K . . . . . wõtko sind ja sinno Pillat!« kärriötas herra. Warga näud! Röwli scme! Sinna
olled se iösane sadan, temma se emmane! Pakko
ja rauda laösen ma teid panna ja mõllemid
ühte auko wissata! Sinna wimane pea lurjus!
Minno hõbbe asjo tahtsid sinna ärrawarrastada,
ja üht õiget innimest weel peäle kauba wangi
hone sata. Agga ota, ota l Sinna sammasse
lõukoeraana, kus sa Wähterit ülle kohto tahtfid lükkata, sinna peate teie nüüd mollemad
Pillaga langema."
Sappi käed said nüüd selja peäle seutud,
wahhed tahha pandud ja nenda kinni seutud
kattega piddi ta herrale näitama, kus ta need
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Warrastud asjad olli matnud. Ühhe tunniga
ollid keik hõbbe asjad jälle endises kappis, igga
üks omma kohha peäl.
Külma wee ja liikwan õlliga tõusis ka w'u
maks Pilla jälle ellama; agga pea teist korda
olleks ta jälle ärraminnestanud, kui ta omma
maggust Sappi kinni seutud kattega kahhe teomehhe wahhel kohto toas näggi istuwad. Et
neitsikesst pissokessed käekcsscd olleksid ka õigusse
järrel piddand seutud sama, on kül tõssi; siiski
ci lastnud herra sedda mitte tehha, waid panni
tedda muido wahhi alla. Teisel hommikul ollid
Süp ja Pilla wahhe al linna kohto pole köw
dimas; agga mis kohhus nendega on teinud,
sedda Sannumetoja mitte ei tea. Nenda paljo
tq agga tõeste teab, et Krahwi herra lossi peäle
nende jalg ellades ennam ei sanud.
Mõnne väwa pärrast, kui herra suur melehaigus ja pahhandus jubba mödes olli, ütles
temma omma teenrite wasto: p Minno südda
on Wägga rõmus, et tigge Sap omma isse
kaewatud auko on langenud! Weel tänna
hommiko tõi toa^Katta mulle üht seddelit mis
ta Pilla kummoti tagga olli leidnud, ja seäl
peäl on nenda kirjolud:
.^Kallis Pilla! Kui peeker on kutsari wode tagga
leitud, kuhho ma tedda pistnud ollen, siis ma uosun,
et herra t M e asjade järrel ennam paljo ei Pärri.
Sedda parrem. Agga siis ärra unnusta suud piddada! . . . . Mailm on lai . . . . katsume weel
Aeg annab hcad nou . . . . Herra on muidogi rikkas.
DUeme terrased nago kullid, waid nago hired!
So süddame söbber

Sap.""
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"Nüüd woite isse arwata,' kuida ma ennast römustan, et nisuggune risuja maiast ärra
on! Necd'kaks wcssurotti õlleks Mind wimaks
koggoni paljaks teinud: Nüüd nad on agga
mollemad lõksus. Kcik nende asjad sawad weel
kohto läbbi järrele wadatud. Andko Iummal,
et Sappi többi kellegi, teise külge ei õlleks f&
nud! Pühhapääw öhto lasscn ma teile keikile
paar wati öllut anda ja ühhe, hea sömaaea
tehha. Tehke õigust ja kartke Iummalat, siis
käib teie tassi ikka hästi, ja õppige Sappi
önnetussest sedda wanna sanna meles^piddama;
',.,Üllekohhus ci seisa mitte kottis.""
Keik rahwas tännasid berrat, ning lubbasid
Iummala abbiga õiget teed käia.
.
., Agga kule, sinna W.ähter? " ütles herra
kutsari wasto, kes ka teiste seas seisis, "hobboõte
tallitamisse peale õlled sinna liaks hea; ma
tahhan sind tännasest päwast sadik Sappi endise ammeti peale panna."
.,Minna tännan herrat keigest süddamcst,"
wastas kutsar, *et herra minnule sedda armo
näitab; agga kammerteenri ammetit ei tahhaks
minna mitte wasto wõtta! Selle peale on minno
käed jajallad liaks sured."
„ No eks ma ütle ikka;« wastas herra.
Kui sinnule ka kingitust pakkutakse, cgga snski
ei tea üttelda, kas sa ka wasto wöttao. I m melik mees!"
" Aus herra! minna wöttan Teie armo
allati tännoga wasto; agga minna ei kõlba
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kammerteenriks. Kutsari ammetis ei karda ma
Mitte wälja astudes; agga kammerteenri assemel
teeks ma herrale igga pä häbbi ja melehaigust.
Kammeriener peab libbe ja pehme, ussin ja
wiks nago kirp ühhest kohhast teisi kargama:
ei minna sedda sa tehtud.' Ma ollen omma
palga ja ammctiga wägga rahhul; jääb herra
minno wasto heaks, ja lubbab mulle ka mõnni
kord üks sanna räkida, kuõ ma arwan hea oi?
tewad: muud minna ennam ei sowi.»
„Olgo siis nenda," wastas herra; ja seks
uus sa olled; se on: mitte ükspäinis kutsariks,
waid muido ka truiks ja «elawaks, kuida tän?
nini. J a mis sa ial tarwis ja tullolikko arwad
ollewad sedda anna mulle teada. - Agga kammerteenrit ja perrcmamselli on mul jo wägga
tarwts: kust ma neid saan?"
* Kül herra seäl ka nou leiab;» üttes Kutsar,
«kui ma julgeks herrale nou anda, siis ma
arwan, et meie koolmeistri tüttar, minno melest üks tassane ja wagga, tüttarlaps, kes Söggedarro mõisas kolm aastat perremamseliks olli,
haigusse pänast koio tulli ning praego issa jures
on: selle ammeti peäle wägga immelmne olleks.
Kammerteenri assemele wõiks herra eestotsa toa
T o m a s t wõtta, ja Toma assemele jälle wallast
üht terrast poissi, siis lähhäks assi jubba jälle
eddasi."
.,Hea kül!" ütles herra, .,otsi Toma assemele üht wiksi poissi, ning wi koolmcisterile
minno polest paljo terwist, ja küssi, kas ta
tahhab omma tüttart sia anda, ja mis ta palka
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küssid? Kui innimenne tru ning tõssine on,
siis ei Wata minna mitte pari rubla veale."
Mõnne päwa pärrast olli koolmeistri tüttar
Pilla assemel; tassane ja tõssine naesterahwas;
ussin omma to ja tallitamise peäl ning lahke
kcikide wasto, kel temmaga teggemist ja räkimist
olli. Endine toa Tomas olli Sappi assemel
ka terra<°em, kui terra ecstotsa olli lootnud.
Keik asjad läksid jälle wägga häste eddasi;
igga üks teggi mis ta kohhus olli; keik mõisa
ello olli koggoni teiseks läinud. Agga Wahter
ei olnud siiski mitte weel üsna rahhul. Temma
melest olli üht wägga tarwilist asja waia.
Mis se kül piddi ollema? Kül me kuleme.
Ühhel hommikul, kui kutsari tallitäminne tallitud
olli, läks ta mäele ning pällus Herraga kokko
sada. Kui wanna Wahter tulli, olli herra
uks ikka lahti.
„Ro Wahter, mis head sa tood?" küssis herra

«Kas head wõi kurja," wastas kutsar, .,sedda
ma ei tea issegi weel; agga ma tahlsin. herra
juttule tulla ja küssida: „ Kas S a p on ka
mõnni kord koli asjade pärrast Herraga räkinud?"
"Minna ei mälleta kül mitte paljo; .—
agga sedda ma tean, et kui mõnnikord sest jut
olli, siis olli S a p itta kätte ning jalgega sinna
wasto, ja sõimas keiki rummalaks ja narriks,
kes tallokolide eest murret tahtsid piddada ja neid
parrema korra peäle sata.
"Tänno Jummalale!" wastas kutsar, »tt
herral nüüd ennese! silmad ja kõrwad on ja
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keik järrel kulata ning järrel wadata wõib:
sepärrast tahhan siis Herraga julgest kölmeleda.
Mõnne aia eest, kui herra mind perrencitsite
pärrast koolmeistri jure käskis minna, ollen ma
selle auwäärt mehhega ka mitme mu asja pärrast räkinud. Isseärranis armas olli se mulle,
et temma minno õnsa koolmeistri söbber on.—
Ta rakis mulle paljo nende nore põllisest ellust,
ja kuida neil isse üks tark ning jummalakartlik
koolmeister olnud. Ta jullksed cn jubba want
naduöse lumme al, ning ta könne armas ja
maggus, kust noor innimenne paljo elloöppe*
t us seks wõib tähhele panna; ja ta on koggoni
teine kui mitto noort kes siin ning maial kohhas koolmeistri nimme ja ninna kandwad, agga
ennese! weel mõistlikke kolilapse tarkust ei olle.
Siiski minna pannin wägga immeks, et temma
näggo ni kurw olli, uing küssisin: ""Armas
koolmeister. Teie tete omma tööd siin waldas,
kus tännini nutto asja weel wägga wõõriti
ollid, wissist õhkades ja leinades?»
„ S e on kül tõssi;" wastas temma. .-Minna
ellasin enne ühhes kihhelkonda ja waldas kus
iggapiddi wägga pimme luggu olli. Kolide
' eest ei piddand ihho- egga hingekarjatstd murret.
Ma püüdsin tehha mis ial mõistsin ja jõudsin;
agga mo palk olli iggapäine pahhandus ja
taggakiusaminne. Et teo, pulk igga Iürripä
must ja kirriko kümnes igga Mardipä maksetud
olli — m u u d rahwa käest ei nõutud l Rahwas
äggas raske ikke al ehk röbbeles patto porri
fees. Laste kolitamist peti wannaks laste wäe-

waks, ja ilma asjata kulluks.' Et minno luggu
sel kombel igga pääw waesemaks läks, on isseennesest ärramoista. E e maia, kus ma ellasin
ja se leib, mis ma sõin, arwati rahwa armoandeks, mis minna illnaasjata kui ärraraiskasin.
Kuida wõisin minna sinna kauemaks jada?
Ma tullin ärra. Siin lootsin minna nüüd
omma ellrkorda parremaks minnewad; agga
walle. keik. Eestotsa olli ka nattuke teisem,
agga pea laks keik saddasamma modi. Laste
kolitaminne Wannast sadik holetusse sisse jäetud,
ja koolmeistril abbi k u s s a g i l . . . . . . " «
"Eks siis meie õppetaja," küssisin minna,
"kes mitte karjaniitja waid karjatoitja näitab
ollewad. Teie abbiks ja nõuks ci olle?"
""Sedda ei wõi ma mitte kaebada;»" wastas temma, »»znis ta on wõinud, sedda ta on
teinud; agga se ei aita middagi!""
"Agga mikb Teie siiö omma hädda meie
austud Krahwi herrale ei olle kaebanud?"
„"Ollen ka sedda mitto kord teinud;"" olli
wastus, "»ja secb mo murre ou, et sest middagi ei olle wälja tulnud. Herra jure kegi
isse ei pease, ja keige minno allandliko kirjade
peäle ei olle ma tännini muud wastust sanud,
kui mõnne näddali eest endise kammerteenri
Sappi käest herra nimmel üht head pea täit
alwo sanno, et ma ni kartmata ja häbbemata
pean ollema, tytvat omma tühja koli lobbisimistega waewama.""
Wihhaga kargas herra üllesse: "Mitte poolt
sanna ei olle S a p mulle keigest neist kirjadest
6
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näitnud! Kui ta mo käes olleks, ma kaikuksin
ta karwad peast ärra. Agsta nüüd olle mulle,
Wahter, abbiks, et ma sedda kurja mis ma
teadwalta ollen teinud, jälle wõin heaks tehha.
Tännasest päwast peab koolmeister keik sama,
mis tal tarwis on; peäle sedda tahhan ma isse
hoolt kanda, et holetussc TÄNUD koli asjadega
parrem järg peab tullema. Agga se on kahjo,
et mul need asjad wägga tundmatta on. Seäl
on paljo waesid wannemaid, ja paljo kel middagi ei olle: mis nende lastega tehha? kust
sedda toito wõtta, misga nad kolis ellawad?"
»$m herra head asja armastab," ütles
kutsar, ., ehk herra siis ka ommast jo:lst waestele
sedda koormat wähhä kergitada aitab?"
"Miks sa ei ütle parrem: sedda koormat
üksi kannab. Kus sa selle arroga lähhäb?
Egga ma ommeti keik walla waesid ei jõua
ommast taskust toita ja kolitada?"
" —Kas mo kutsar Wahter« ütles herra
naerdes, "tahhab ka middagi ommast warrast
sinna jure anda, ehk kes sedda peab teggema?"
.,Kui Teie kutsar rckkas mees olleks, teeks
ta sedda römoga; agga se mis minna anda
wõin, on nago weetilk ämbri külges, herra
rikkusse kõrwas. Siiski, kui herra lubbab,
tahhan ma räkida, kuida minno fündimisse
paikas kolidega luggu olli. Seäl olli enne üks
wägga tru ning kallis herra — Jummal üllendago temma hinge ja allandago temma patto!
— nüüd »n ta jubba Jummala ees. Kül st
herra katsus igga wisi, kül kirjotse-, kül walla-

kolidega, kullutas omma rahha ja wilja, näggi
waewa ja murret: agga ei tahtnud siiski assi
hästi korda minna; ehk kül luggu paljo parrem
olli kui mu waldade fees. Wimaks nähti ärra,
et assi nenda korda ei läinud, ja piddasid isse
nou. Keik lapsed, kes koddo ehk kolis selgeste
jubba luggcma ning katekismusse 5 peatükki
pähhä õppinud ja 12 ehk 13 aastased ollid,
wallitscdi wälja ja pandi isscärranis koli, kus
nemmad m ö i s t u s s e g a , k i r j a w a h h e t ä h t e d e
järrele luggema, katekismuste ftlletust a r r o s a m a , notide järrele ühhe* ja nelja heälega laulma, k i r j o t a m a ja r e h h e n d a m a ,
ning peäle sedda ka p i i b l i sündinud, a s j a d
Wanna ja Ue Testamenti seest tundma õppiwad."
.-Agga Wahter," küssis herra, ..se on muido
keik wägga illus —: agga kust laste leiwakot tulleb?
"
., Sedda saab ka herra teäda;" wastas
kutsar. ..Minno kassokoddo ollid rahwas nihästi waesussc kui ennamiste rummalusse pärrast nisamma laste kolitamisse wasto kui iggas
pa-.kas. .. Õppetus lähhäks kül tarwis;» ütlesid
monned, >'üQ$a meie ei jõua neid kolis stsna
muido mitte söta." Et se hädda mitte koli
õppetust ei kelaks, siis wõtsid auwäärt mõisa
ja koliwanncmad kullo, mis laste üllespiddamisse ja kolitarwiduöte peäle tulleb, kolmeks
jauks jaggada: Üks kolmandik annab w a l d ,
teine kolmandik annab mõisa ja kolmas kolmandik annawad laste wannemad. Sedda
ei wõi ükski wannem ennam raskeks panna.
6*
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Kes nüüd laisad on koddo õppima, need peawad
t r a h w i - k o l i minnema, kus wannemad neid
isse peawad toitma, ja peawad seäl senni kaua
käima kui nad luggeda moistwad; agga kes
ussinad on, et nad 12 ehk 13nc aastani luggeda ja wiis peatükki moistwad, sawad teises
kolis keigcl wisil parremat õppetust. Kui herra
sedda asja felgeminne teäda ja omma silmaga
nähha tahhab, siis ma pallun herrat waewa
wõtta ja isse watama sõita. Ma arwan, herra
ei sa sedda waewa mitte kahhelsema. Annaks
Jummal,- et iggas paikas tallorahwal kassi
nenda käiks kui minno kaösokoddo.
.-Agga Wahter," küssis herra, .,ma näen
ärra, et sinno kassokohha pruuk wägga tullolinne wõib olla; siiski ma pean jo ka. teadma,
kuida siis koli üllcspiddamissega tehha: egga
ommeti sedda ossa, mis- wald ja mõisa kolilaste üllespiddamist abbiks annal), ci wõi wannematte katte anda: Waesed wannemad söwad
keik teiste lastega kokko ärra, — siis wõib
kolilaps hambad warna panna, ja assi oa jälle
tühjas?"
"Cedda ei tehta ka minno koddo mitte;"
wastas kutsar, „waid talwe hakkatueses wallitftb õppetaja koolmeistride abbiga need lapsed
wälja, kes nenda wannad ja targad on, et
pea koli wõiwad wasto wõetud sada, sadab
sedda kirja moisawallitsusse kätte: kes siis ommalt poolt murret kannab, et laste hulga
järrele nende moon walmis arwatud ja talline
jaggo weel enne koli hakkatust koolmeistri katte
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saab
Mis nad koolmeistrile st tülli ja waewa
eest taSsuwad, fedda minna ei tea; kiil herra
saab isscgi teada; agga koli assi on se läbbi
paljo Panemaks sanud;..
Mis hea süddamega herra kord ette wöttis,
ftdba temma ka teggi. Keik assi läks parremaks. Wannen'.ad ollld herra seädmiste parrast
rrömsad ning rahhul. Pcakoli öppetus olli
vddaw ja hea
Rummala laste wanncmad
äiasid omma lapsi nüüd holega tagga, et nad
agga rutto t r a h w i k o l i s t peästksid ja pea,
koli wasto woelud saaksid . . . . . . . Enne
aeti keppi ja witsa warral lapsi koli, ja jäid
mitto omrneti tullemata; nüüd tulli' igga süggise cnnaln lazsi, kui koli kirjas olli. Wie,
kye aasta parrast olli arwa monni noor mees
leida, kes ftäl waldas mitte kirjotada ja reh,
hendada ja laulda ci mõistnud. Ja mitto korda
tulli wanna talloperremeestcl wessi silma, kui
nad näggid, kuida herra nende ja ncnde laste
eest murretscs; isfe kolis laste järrel kulas ja
neid latsus, koolmeistrile head nou andis ja
öppetas. Isseärranis armas olli rahwale, kui
nad omma lapsi igga pühhapääw kori pcäl
laulmas näggid
« « Eks need ei õlle
meie ommad lapsed« ütlesid mitto, ,„kust neile
keik se tarwö tulleb? Oh sa imme! nago. orrilad laulwad." Milto korba, kui külla naesed
koolmeistri mammaga kokko said, tännasid nemmad sure suga, et neil n5hea perremamsel on."
„Nüüd lähme, kui me isse moistlikkud ja kassinad olleme, nago omma öe jure: mis ta ial

f
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wõib, sedda ta teeb
Pilla olli jo pärris tulleänd:" — Kui wanna koli pappa küllameestega jutto aias, ütles ta mitto kord ncnde
wasto, kes herrat ja keik temma uut ello kiitsid:
„Waatge sobrad, ja sage arro, et innimessel,
kes Jummalat kardab, liggemist armastab ja
head tehha tahhab: sel ei olle mitte just tarwis
kunningas ehk kubberner, — mõisnik ehk mölder, — kohtomees ehk kammertener olla. —
Kes teggi henat teiseks? — kes satis Sappi
minnema? — kes töi parremat koli õppetust?
Agga meie wanna Wähteri läbbi, kes weel
tänna pääw omma hobbosid ja talli puhhastad,
on Jummal sedda keik teinud! — Sage arro:
Sured ja rikkad, kui neil Jummal süddames
on, wõiwad kül ennam head tehha kui waesed;
agga keö head tehha tahhab, se ärgo odako
mitte kunni ta rikkaks saab ja tedda sureks
tõstetakse, — waid tehko nago meie herra kutsar."
Wahter olli armastud ja auustud herrast
ja wallast. Keik mõisa perre piddas tedda ommaks peaks. Kutsari kuuldes ci üttelnud kegi
üht kurja ehk roppo sanna. Aega möda kaddus keik prassimine ja mollaminne mõisast. —
Igga keskhommiko aego lugges kutsar üht peätükki piibli ramatust ette ja laulis mõnne salmi,
ja igga pühhapääw enne lõunat lugges kutsar
sures to-toas perrcle jutlust ja nored mehhed
laulsid nenda, et südda rõõmsaks läks sedda
kuuldes. — Olleks Wa^teri Jummala kartus
wäljatzM>ine kombe olnud, siis olleks temma
ninna /hkusse pärrast ammo pitkaks läinud;
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agga SBa&tet olli omma Issanda laps, ja
seisis se sanna süddames: „Kui teie keik ollete
teinud, mis ollete wõinud, .siis üttelge: Meie
olleme kölbatumad sullased; sest meie olleme
agga teinud mis'meie kohhus olli."
Ma teaksin sedda kõnnet kül weel paljo pitkemaks tehha, ja wõiksin mõnni hea assi Wähterist ja temma herrast weel räkida; agga ma
kardan, et mõnni hälliwatega koolmeister ehk
punnase nöridega kohtomces pahhandades ütleb:
„Kas S a n n u m e d a tahhab meid õppetada?
Eks meie isse kül targad ei olle?" No olgo
siis, aus kolmeicter, olgo siis Teie tahtminne!
— Ma jään toalt.

Klarus ia 9)iavia.
( M i s minnewal aastal polele jäi.)

VII,
V!itmed Sannumetoja sõbrad on wissist
jubba pahha melega üttelnud: „Olgo ramat
muido mis on; mis meie sest paljo teame;...
agga se on pahha wiis, et juttustamissed mis
oige parrajalt maggusaks läinud ja innimenne
ni hea melega otsani kuulda tahhaks: . . . ühhe
korraga nago pulma pil õtsa löpwad ja luggejal muud troosti ei jä, kui su wet täis, sedda

pahhandajat sannaluggeda: ""Jääbpolcle.»»...
S ä h nüüd; wahhi, ota ja warritse jälle liggi
aasta otsa, enne kui kuulda saad!«
Ärge kirroge, ärge kirroge! pallub S a n n m
metoja; kui ta on eksinud, siis olli se kogge,
matta: temma on stdda mustakueliste ja pitka
juukseliste kukro parrast teinud, . . . kus ka
monni .kord middagi polele jääb; agga ta
lubbab omnia musta ja halli watliga, pitka ja
lühhikesse juukstega söbradele, cddespiddi pahhandaja polelejätmisse eest ennast hoida....
Kas leppite sellega? . . . Ta lodab ommeti....
Meie jätsime weikest Klarust minnewal aa&
tal ühte heinaküne maggama. Ta on jubba
ammo üllestousnud ja ma tahhan tcile nüüd
räklda, knida temma luqgu eddaüpiddi läks.
Teilel hommikul, kui Klarus üllesärkas, olli
päike jubba kõrgesse metsa ladwa pcälc tõusnud.
Temma neljajalgne söbber, kes öse ta köwwcrtusses magganud, tulli nüüd ka Klarussega
hobilt küncst wälja. Ilmake olli soe, selge ja
wagga. . . . Klarus läks omma teed, jälle
eddasi . . . . Kuhho ta siis minna t a h t i s ? . . .
Scdda ta ei teadnud isse ka mitte
Kest
hommik tulli kätte ning koht hakkas süa kiis?
sima; agga köhho warjuks ep olnud middagi
wötta. „Küllap ma pean jälle nisamma kui
eile, mõnda head innimest palluma, kes mulle
tükkikesfe leiba annab,« ütles temma, ning selle
trööstimissega piddi kõht weel kannatama ja
Klarus astus omma teed eddasi. S u u r maante.
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innimessi tulli wasta ja läks möda, tedda ei
pannud kegi tähhele. Kus kerjaja po.ste pudust
on ? . . . Päike tõusis jubba nore lõunesse;
agga Klarus tahtis senni kaua käia, kunni üht
maia te äres piddi leidma, kust ta leiba tahtis
palluda. Eddasi minnes tulli temmal üks laulo
salm mele, mis ta pahha olli õppinud ja mõtles:
eks ma wõi ka kukkölindo aidata, ja hakkas:
, „Kui suur on sinno armo-to,
Mo taewa Issa! uest
Nüüd jälle mödas pimme ö.
Ja minna ärkan unnest,'
Käin tred ning lodan murreta;
M o tühja löhto täidad ka:
Sa olled minno Iosa ! . . . . "

Klanis piddi oige patrajalt teist salmi hakkama. kui ta korraga selja tagga suurt müddinat
kuljs, taggasi walas ja üht suurt tõlda kue hob?
bosc, kutsari ja rüütliga näggi zarrcl tullewad.
Koer hakkas kibbedaste haukoma; Klarus wõttis
mütsi peast ja poris allandlittult te'kõrwa. . . .
Kül need wõisid sured saksad olla: . . . tõld olli
kulla ja höbbedaga ehhitud, miö särras, . . .
hobbosed hõbbe kilpidega kaetud, ja kutsaridel
taewa karwa sidi kued selgas ja rohhelissed nahk
kindad käesj . . . ja tvapois . . . oh sa pcrdik!
nago mõnni major istus tõlla tagga: kuldtrcssid
krae külges, karratud kübbar peas, tutöparrid
ninna a l , . . . mis imme wadates! Tõlla sees ,
istusid sure klaasakkende tagga nelli naeötcrah?.'
wast: üks wanna ja kolm noort. Kes ncA
piddid o l l e m a ? . . . Mis uriana t e a n ! . . . Kla<
6**

rus ei teadnud ka mitte. Temma wahtis keige
ennamiste nende illosa hobboste peäle, mis
rammosad nago ülged ollid. — Ehk kül Klarnsse melest keik kenna olli, siiski aukus temma
seltsimees wägga kurjaöte wõõraste peäle, ja
weel immelikum olli se, et koer kibbeda aukomisse peäle äkkiste tõlla ukse naale püsti kargas,
niitsus, kilkas, karjus, et arro egga õtsa ei olnud.
Wõib olla et saksad weikest koera nähha
tahtsid: üks näo järrele keige norem preili pistis
pea tõlla aknast wälja ja watas mahha. Agga
Wata! häddaste olli ta pea wäljas, kui ta korraga hüüdma hakkas: .,Pelli! Pelli! minno
Pelli! . . . Tulle sia. Pelli! tulle
sia!...."
Pea hüüdsid keik saksad nisamma, ja Pelli olleks
rõmo pärrast wist ratta alla jänud, kui mitte
kutsar ei olleks kinni piddanud. Tutsparridega
kammertener kargas tõlla takka mahha, hakkas
Pelli kaela kinni ja tõstis tedda tõlda, kus saksad
tedda römoga sillitasid. Ni pea kui Pelli töldes
ja tener tõlla tagga olli, hakkasid hobbosed jälle
omma sodo eddesi sõitma.
Nüüd olli waene Klarus jälle üksi.«... Et
need saksad, enne sedda kui Pelli wanna Dunbi
kätte olli sattunud, temma leiwa <-wannemad
olnud — sedda mõistis Klarus kül ärra: sest
egga ta wõõraste jure põlleks läinud. — Temma
ei wõinud sedda mitte immeks panna; agga ome
meti olli tal ommast truist koerast ni kahjo, et
nut peäle kippus. Klarus istus te kõrwa silla
kässipu peäle mahha, nuttis ja ohkas: „OH
Jummal, mis peab minnust ärratõugatud lapsest
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sama ! Polle mul issa egga emma. ei õdde egga
wenda, ei suggulasi egga sõbra! . . . Koht
tühhi, — keik woorad, . . koer läks ka weel ärra. «
Nattukest aia pärrast kuleb Klarus jookso
mütdinat, tõstab pea üllesse ja — naäb omma
sõbra tuhhat nelja jälle taggasi tullewad. —
Olli ta esmalt kurbdusst pärrast nutnud, siis
nuttis ta nüüd rõmo pärrast ja. sirntas Pellit.
«Eks koer ep olle kümme kord tännolikkum ja
truim kui innimessed," ütles Klarus. "Arabella,
kellele minna kümme kord ennam head teggin,
kui Pellile, unnustas ::nnd, ni pea kui ta jälle
koddo olli, kohhe ärra, . . . Pelli agga jättis
illust tõlda, head röga, preili rüppet ja keik
mahha, ja tulli minno waese jure jälle taggasi."
— Klarus rakis alles omma koeraga, kui jubba
uest üht suurt tõlda ennese wasto näggi tullewad
ni kangeste sõites, et rattad wurrusid ja te tolmas. Klarus tõstab silmad ülles: sesamma
tõld kus Pelli esmalt fees istus....
..Eks ma arwanud," õhkas Klarus, ..kes
Pelli minnule jättab!" — Nenda ka ollr. Klarus piddi töist korda mütsi peast ärra wõtma.
Tõld piddas kinni ning uhke tener piddi tõlla
takka jälle mahha astuma ja Pellit kinni püüdma. — "Kas sa lurjus olled selle koera ärrandidnud?" unises wihhane toapois, ..temma
nago Hill hüppab preili riippest ja tõllast wälja
ja tuhhat nelja taggasi sind narrokaela apma)tämä
Tänna Jummalat, koerawarras," et

sa koerapiitsa ei s a — Säh, wõtta se kolme,

koppiko tük saiarahhaks ja nüüd aita mulle tedda
jälle kinni püda."
Klarusse palled läksid kaunis punnaseks;
sest st sanna "koerawarraö" ei te ilmasüta innimesse süddant mrtte just rõõmsaks. Julge hea'lega wastas Klarus: "Kes on mind näind sedda
kocra warrastawad? . . . Minna ei wöt:a Teie
rahha mitte. Mis ma öi.qel wisil ja heast füd*
dame,t ei sa, sedda ma ci tahha."
" O i , o i , " wastas toapois; "ennä immet!
kassi puuskas ja täi pungas
Narrud kaelas
ja uhkus süddames
Õlle weel teine kord
nisugguse kärnase wasto helde..'.."
»,Olgo minna mis ma ollcn," wastas jälle
Klarus; ^ag^a koerawarras ma mitte ei õlle.
Sepärrast et lna wacnc ja maddal ollcn, ci õlle
ma mitte koer, waid innimennc. Mo armas
emma ütles kül öiete: .," Poeg hoia mõisa perre
eest. Surem hulk neist on hälbid ja jöllcdad.. Ni
pea kui saksa s
hais ninnas, siis on issa,
emma, õed ja wennad, tallo keel ja kcs teab
mis keik unnund. Mõisa koerad ja mõisa teenrid
on üks: nad aukowad mollemad rahwa pcäle.""
"Oot', oot' sa kutsikas!" — kirritas toapais hambid — ja piddi jubba Klarusse karwo
kinni hakkama, kui wanna proua teine poolt
silda ninna tõlla aknast wälja pistis ja hüdis:
., Kule, Hans! mis sa tukkud seal poisi jures?
to koer ükskord ärra.'« — Nüüd Hansul jälle
mele koera püda. Jah, agga kust wõtta! Koerakenne olli nago haisust tunnud, mis lemmaga
tchha tchheti — ei annud ennam kellegi liggi.
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Mis n ü ü d ? . . . Nüüd ei olnud muud nou,
kui uhked saksad piddid waese kerjaja poisi käest
nou küssima. Klarus piddi tõlla ukse liggi astüma ning arro andma, miks koer tedda nenda
taggahoidis? — Klarus rakis keik allandlikult,
agga julgeste ülles, — mitte üksi koera, waid
keik omma ello luggu. Se olli sakste melepärrast, ning isscärranis nore preilil tulli wessi
silma. "Terrane pois!" ütles proua. "Agga
mis hea nou nüüd koeraga?"
^ S e a l ci olle muud nou," ütles norem
preili, "tahhame Pellit katte sada, siis peame
temma uut perremeest senni kaua tõlda wõtma,
kunni kõiv same."
" Üht' sandipoisi meie tõlda!... wõi mis
rummal!" ütles teine preili. .,Pea selle polest
su; ci se lähhä korda."
"Miks mitte?" wastas norem. "Minna
arwan, kui meie ühhe koeraga kous wõime
istuda, et meie sedda ühhe innimesse lapsega
weel ennam wõime tehha?"
Teine õdde piddi pahha melega wastama,
agga emma kelis ärra, ja ütles: "Meie peame
poissi kül liggi wõtma; agga temmal on kitt?
sari kõrwas ka rumi istuda."
«Weike pois, mis so nimme on?"
„Hinrek Klarus."
„š)lc Hinrek, kas tahhad pukki peäle ftuv
sari kõrwa istuda? Ma anna» ka pärrast sulle
nattuke saiarahha."
"Mikspärrast mitte, — proua? — on ikka
parrem kui jalla käia."
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Klarus tikkus nüüd pukki peäle ja Pelli
hüppas hea melega järrel uina, iötus temma
rüppe. Sidi kuega kutsaril olli sest wägga
pahha meel; agga ta ei tohtnud wastopanna.
Klarusse wasto ei teinud ta suud lahti, waid
andis hobbostea pihta, ja tõld läks eddasi. Ehk
nüüd Klarus kül uhke tõlla pukki peäl istus,
siiski ci sanud sest weel koht täis. Kestlouna
olli pea mödas, agga koht alles eilse leiwaga.
Suur hea meel olli sepärrast Klaruösel, kui
pari tunni pärrast tõld kõrtsi ukse ees kinni
piddas, kutsarid hobbosed söötsid, toapois sakstele toito murretses ja norem preili temmale ja
Pellile ka sured tükkid saialeiba ja lihha andis.
Pärrast lõunat läks tõld jälle eddasi ja eddesi,
kunni ta wasto õhtut ühhest surest mõisa ouewärrawast sisse sõitis ja uhke treppi ees kinni
piddas. Teenrid nago sippclgaid tulli wasto:
üks' aitas eest teine takka,... saksad wälja ja
tuppa,... toapois Pelli kaela kinni ja ka tuppa,
ja tõld hõbbeatega talli ette, kus Klarus pukki
peält ka mahha tulli ja nüüd issegi ei teadnud,
mis ta piddi teggema. Kutsarid hakkasid ho&
bosid lahti wõtma. „No pois," ütles wannem
toneda heälega Klarusse wasto, »mis fa weel
siin norrotad? Kas sa minna ei mõista, wõi
pean ma sind karwopiddi aitama?"
Klarus hakkas minnema. Kui ta agga jubba
one wärrawa liggi sai, läks üks mäelt mõisa
akken lahti ja noor preili sure heälega hüdis:
"H<nrek! kuhho sa rot jooksed? Eks sa ei
tahha omma Pelli jure jada?".
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Miks ma ep tahha, mõtles Klarus; agga
kas ma tohhin? — Agga enne kui ta wastatud
sai, saden jubba teine toapois järrele, ja koera
perremees widi mäele, kus Pelli leppitsedes ta
wasto tulli. Siin piddi nüüd Klarus omma
luggu weel ükskord üllesräkima ning sai siis
mõisa tentsikuks wasto wõetud.... "Ma roõttan sind mõisa poisiks," ülles wanna proua,
»\a annan sind norema preili käe alla; agga
olle wiks ja tcrranc pois, et preili sinno peäle
mitte ei kaeba. Home saad sa ued rided...»
Mis Klarus parremat ennam tahtis? Teisel
hommikul ollid Klarussel jubba sandi hilbud seb
jast ärra ja saksa rided selgas. Hea roog ninna
.ees, illusad rided selgas, — mis nüüd wigga
ellades
Rahhapalka ka nattuke. No tänno
Jummalale! Klarussel tulli mitto kord Issanda
sanna mele, mis ta lilledest ja Warblasast olli
räkinud ja õhkas: „ O H , meie J u m m a l on
tru J u m m a l , . . . kes a g g a lapselikkult
tedda kardab ja temma peäle l o d a b . '
Endine kerjajata seltsimees, Dunbi tener
ja põlgtud laps, olli nüüd mõisa preili toapois.
Agga wägga immeks panni temma, et ta frnV
dagi wisi omma üllematte nimme teada ei sanud.
Nenda paljo ta teadis, et wanna prouat nimmetadi »a«s prõua," wannemat preili .,Rosi
preili," kestmist „Lisa preili," ja keige noremal,
kedda Klarus tenis, » M a r i a preili." Prõua
olli üks tõssine ja waikne saks, kedda keik perre
auustas ja armastas; Rosi preili üks koggoni
tuulse melega naesterahwas, kes kord nuttis
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kord naeris, kord taples kord sillitses', — kust
tuul seält meel; — Lisa preili, muido tark ja
kenna preili, agga liaks uhkc ja kõrge melega,
kes pcrrest suremat luggu ei piddand kui koertest:
«eks nad olle keik ühhesuggused mõisa leiwa
raiskajad"... ütles ta mitto k o r d ; . . . wimaks
Maria preili, kedda keik perre nago inglit ar*
wastasid: sest temma rakis ikka lahkeste, ja
teggi head, waigistas keik tülli ja pällus keikide
eest, kes ollid juhtunud eksima, ehk tal enncscl
kül kahwatand pällcd ja murrclinne näggo olli.
Tal olli wist waene terwis
Ta näost olli
nähha, et se mitte kauaks sia ilma ei jä. Ta
naeratas wägga arwa, ja üksi siis kui ta mõnda
wäest surest häddast olli peästnud. Omma poisi
Klarusse wasto olli ta nenda hea, et pois par*
remat ial ci sowind, ning krigcst süddamest
preili sanna kulis ja tedda auustas.
VIII.
Mitto korda mõtles ja rakis Klarus isseenncses: «Sedda minna mitte ei mõista, miks
minno armas preiU ikka ni kurw on. Temmal
on jo rikkust ja warra, au ja illo, paljo teenrid,
uhked honed, kallid rided, . . . ja näitab näost
wälja nago
waene laps, kellel lssa egga
emma ei olle."
Ühhel hommikul läks Klarus, mis ta kohhus
olli, sakste tuppa preili käest küssima, kas ta
puri, lindudele jubba wõis süa anda. Wanna
prõua lugges üht postiga tulnud kirja preilidele
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ette, ja keik nelli ei pannud tähhele, et Klarus
sisse astus. Pois jäi ukse kõrwa seisma ja
otas kunni tedda piddi nähtama. Kui pois
sisse astus, legges proua Pärrialt neid sanno:
»»Sul jaab wissist hea mecl ollema, kui sa
kuled, et ärrawarrastud Arabella jälle ülles on
leitud. Üks weike pois on tedda lossi silla peäle
tonud, kus lapsehoidja last näinud, — agga
pois on isse ärrakaddunud. Se on lapse?warga
õnneks, muido olleks tal köis kaelas olnud.
Selsammal päwal on Kaarli kolm ministrid
ka sanud mis nad tahtsid — sunna kirwe terra
.al, ja
"
»Maria! Maria!« hüdis praua äkkiste ja
kirri kukkus käest mahha, -Maria! mis sul
wigga on? — Toge külma wet! toge ädikast!
— Maria on ärraminnestanud!"
Emma hoidis nõrkend Mariat kätte wahhel,
Rosi preili jooksis ädikast toma, uhke ja tigge

Lisa poösises tassaksi: „OH, oh sedda halpust!
Kui surmast, kirwest, werrest agga rägitakse —
jubba temma nõrkend!"
Ädikas ja wessi olli silmapilk seäl. Aega
möda teggi Maria silmad jälle lahti ja hakkas
räkima. "Ärra karda, mo kallis emma;" ütles
temma, " jubba keik jälle mödas. Mo südda
hakkas äkkiste wallotama ja pistma."
„Mikspärrast siis, mo armas laps?" küssis
emma ja andis Mariale suud.
"Ma isstge ei tea; — agga se tulli äkkiste."
"Sedda on wist pappa kirri teinud.« ütles
Rosi. Peaks pappa meile ka üks kord muist
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asjust kirjotama, kui ikka pomissest ja tapmiõsest, werrewallamiöscst ja wangikoddadest!"

»Oot' oot', ninnatark!" ütles tiggc Lisa.
„Lass pappa koio tulla; kül ma ütlen, kuida
smna pappa kirja parrast pahhandad!"
., Ütte peale; wanna tigge kui!" wattas
Rosi; "kgga st wallc ei õlle."
Lisa piddi wastama, agga näggi äkkiste
Hinreko ukse körwas ja küssis wihhaga: »Pois!
mis sinna lurjus seal wahhid? Ilma asjata
leiwa raiskaja — kassi wälja!"
Klarus piddi jubba minnema, kui Maria
preili hüdis: "Hinrek, jä paigale! S a pead
minno^a kasa tullema; ma tahhan wälja käima
minna."
Preili läks wälja, Klarus järrele. Iggast
sammust wcis nähha, et waesel Marial, hädda
sees olli. Kui nad jnbba mõisa õuest wälja
said, küssis Maria: « Hinrek! kas sa õlled ka
piibli ramatut luggenud? käo tead mis seal
sees seisab?
„Ma ussun kiil," waötas Klarus; ^ilma
piibli ramato tundmisseta on nisamma pahha,
kui ilma silmeta ehk sömata. Piibli ramat on
jo hinge ainus roog
Ma õlleks
«
"Hea t u i , " ütles Maria wahhele; "kas
tead, mis wagga Iob teggi, kui ta kartis, et
temma pöiad ehk on patto teinud, ja Iehowat,
vmmas süddames mahhajätnud?"
«Temma ohwerdas ja pällus nende eest!"
wastas Klarus.
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., Tõssi kül; agga kas arwad, et laste koh,
hus sedda wannematte eest ka on tehha?«
Mikspärrast mitte? Minna pallun igga
pääw omma emma ja woora issa eest, ehk ta
mind kül on arratoukanud."
„Te sedda ikka, armas Hinrek;" ütles
Maria. . S e on ristiinnimesje keige onsam to',
seält tulleb keige surem rööm ning kasso..Mai l m ja temma lapsed kauwad; agga kes
I s s a n d a sanna armastawad, jäwad i g gaweste.»
Nenda kõnneledes said nemmad kirriko ukse
ette. Siin käskis nüüd Maria Klarust kirriko
treppi peäl odata ja läks isse sisse. (Wõtti
olli tal ikka taskus.) — Läbbi wötmeaugo näggi
Klaruõ nüüd kuida Maria preili alta»i ees pöl,
wili mahha heitis, ommad käed taewa pole
wälja sirrutas, kaua ning süddamest pällus, ja
mõnni kord oige waljuste ommas palwes issa
nimme «immetas.
Klarusst silmad jooksid rõmo ning hallebusse pärrast wet, kui ta sedda näggi: sest
tännini olli temma ennamiste arwanud, et
Jummala kartus üksi waeste innimeste assi
piddi ollema. Et Klarus nüüd omma wagga
preili kümme korda weel ennam armastas, kui
enne, on isftennest jubba mõista.

Tükki aia pärrast tulli preili wälja, ning
hakkas Klarufcga jälle koio pole minnema.
Ehk kül Klams weel ei mõisinud mis temma
preili ni kurwastas; agga sedda ta tundis kül
ärra, et raske murre temma süddant koormas.
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ja õhkas ilma preili tcadmatta mondn korda st*
parrast Jummala pole.
IX.
.,Kule, Hinrck', kas sa olled kirjotauud?"
lüösiö preili ühhel hommikul Klaruöse käest, kel
ilma ennese teadmatta tindi plekki kestmisse
sõrme külges ollid.
"Jah, aus preili;" wastas Klarüs ja läks
isse näost punnaftks.
"Kas sa mulle ka näitad, Hinrek-?«
Klarus läks weel punnasemaks. "Aus preili
— minnno kirri — on wägga rummal —
keik seggane — kirjutasin emmale — on hirmus pitk -r» preili wässib äna — sedda luggedes."
"Kui sinno kirja fees mitte salladussi ei
olle, mis sa näidata ei tahha, siis näita ikka
peäle. Ma tahhaksin kül sinno kirja nähha.»
Klarus toi nüüd kirja wälja, mis ennam
ramat kui kirri olli; sest ta olli mitto lehti paks,
ja andis preili kätte. Hea kül? jäi nisammoti.
Pärrast lõunat tahtis preili wälja peäle
miüna lilled noppima ja Klarus piddi kasa
tullema. Enne kui preili hakkas lilled noppima
wõttis ta Klarusse kirja põuest wälja, andis
temma kätte ja ütles: » Olle terwe näitamast;
kirri olli wägga mo mele pärrast: sest sinno
kirja läbbi saan ma teäda, ct sa üks armastaja
poeg olled omma emma wasto. S e on wägga
kido wäärt. Agga üks assi on sinno kirja
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sees laido wäärt: sinna kidad mind omma emma
wasto paljo panemaks kui ma oäen.«
Klarus piddi waStama, qgga preili ei lastmid, waid ütles: "Õlle agga wait; minna ei
õlle ammogt ni hea kui sinna kidad. Minno
suggu rahwaö on tänna päwal ni Fummala
karlmatta, et kui monnel arwa nende sesst mele
tulleb: Iumma! ei pea luggu, missuggusest
suggu st innimcnne on, — siis rägitakse sest
kui uumeaöjast. Mailm on Iummal parrago
ni kurri, ja Iummala kartus ni arro assi, et
sedda jubba sureks immeks pannakse, kui kegi
mitte awwalik kurjateggia ei õlle; agga se
kast: «„Teie peate taieste waggad ollema,
nenda kui teie Issa taew.:ö taieste wagga on,«»
— saab nüüd ennamiste muitseks juttukö petud."
,t%l)\al ma tahtsin jo küssida: kas sa sedda
rahha, mis omma kirja sees emmalc lubbad
sata, mitte minno sata ci anna? Ma panneksin
weel nattuke ommast kaest jure, muido ei maksa
saatmist?"
Klarussel tulli süddamest tännades wcssi
silma; ta piddi preili käele suud andma, agga
preili ei lasknud, lvaid ütles jälle: " Woi sinna
õlled siis Lindingi Arabellat taggasi tonud? . . .
Sedda ei tea tännini weel kegi. Agga miksparrast ei janud sinna lossi silla peale otama
ehk läinud sisse, kui Arabella ärrawidi?«
„(&! kulla preili," wastaõ Klarus; .,kas
minna sinna loukoera pessasfe plddin minnema?
Mul olli hea meel, et laps ärrawöeti ja minna
agga paggema sain l muudo õlleks ma jälle wan-
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na lõukoera wasto juhtunud
, Peäle sedda
auras wärske innimesse werri alles lossi howis
— senna piddin minna sisse minnema? Mitte
koggoni!"
Preili südda hakkas jubba wärrisema.
.,Kedda sa siis loukocraks pead?" — küssis
temma.
., Kedda muud kui wanna kunninga mbxtf
sukast — K r o m w e l l i ? . . . Jummala ristike
olgo minno jures, ma ei olle kül wanna sarwilift ennast mitte weel näinud; agga nia ussun:
kes Kromwelli on näinud
se on ka
. . . . . . . . Agga Jummal hoidko.' Preili!
preili! mis Teil wigga on? Teie näggo lähhäb
jo ni walgeks nago lummi! Teie kaed ja kehha
wärisewad. Mis assi Teid ehmatas?"
Maria preili langes sure kiwwi kõrwa istuli
mahha; kahwatand ja wärristdes likus ta su,
ja mõnni arwa sanna olli kuulda: ^Kunninga
mõrtsukas!
. . . wanna
sabana
sarnane
ja temma l a p s ! . ' ! ....
. . . huuuu!!
ja siiski on ta
oh! . . . oh!
oh!!
Klaruösel olli kaks nõuks: sest sanna kaupa
preili kõnnest ei mõistnud ta middagi; mikspänast preili ärra ehmatas, ei teadnud temma
ka mitte. Kül ta hüdis, pällus, nuttis, ei
aitnud middagi. Wimaks aega möda hakkas
preili jälle toigoma. Pitkalt poris ta ommad
silmad ümberringi, nago ta olleks kartnud
mõnda manitsewad, ja ütles pärrast:
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"Õnneto, rummal laps! ellades ärrawõtta
sedda nimme — Kromwell — ennam omma
suhho! Kas kuled? ellades, mitte ellades egga
kuskil — ja keige wähhem weel siin Elli mõisas.
Mltte unnes egga ilmsi ärgo tulgo nisuggused
sannad ennam sinno kele peäle, kui sa omma
ello ja mind wähhä armsaks pead!"
Klarus piddi preilile wastama, agga äkkiste olli sure maante peäl, metsa nurga tagga,
ratsa hobboste sõitmist kuulda.
Mollemad
watasid ühhe korraga senna pole. Ühheksa ehk
kümme ratsa hobbose meest tullid sõites linna
poolt mõisa pole. Te tolmas, hobbosed hirnusid
meeste raudrided hiilgasid ja läikisid wasto»
päwa
Preili wahtis, wahtis, •• minno
issa!" karjatas korraga, ja hakkas'koio pole
jooksma; — poris agga weel kord ümber ja
ütles: „Kule Hinrek! wi sa mo asjad koio, ja
siis minne omma tuppa; agga kule pois! äna
sa pista omma jalga enne toast wälja, kui ma
sind isse kutsuda labsen ehk wõõrad ärra on
läinud . . . . . . Mis sa ial kuled ja näed
olle wait
olle wait nago tum
«
Nüüd jooksis preili ueste koio pole.
"Paggan mõistab,-, '.itles Klarus isseenncses — .,mis selle preilil tänna peas on.
Kord ta ehmatab, kord ta jookseb; kord ta
nuttab, kord ta naerab. Kärwago luggu!
Kes mo su lahti kiskus? . . . Temma wihkab
Kromwelli weel ennam kui minna: Kui ta
sedda nimme kuleb — jubba nõrkeb."
Koddo ommast toast näggi Klarus kuida
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saksad wõõrastega rohtaedas patserisid; agga
wälja ei tohtnud ta mitte minna. Kes need
woorad piddid ollema, sedda Klarus ei teadnud.
Õhto tull: katte, söök sadeti Klarussele ka katte,
agga mitte wälja . . . . «Nüüd on asjad kor?
des," mõtles Klarus, «nüüd ollen pärris wang.
S e on mo lorrisemisse palk! Istu nüüd nago
hiir lõksus. Kes teab millal ma siit peäsen?"
Nenda läks õhto ja ö möda. Teisel hommikul
olli kuulda, et woorad hakkawad ärraminnima.
Tänno Jummalale.'.... Ni pea kui Klarus
hobbosed mõisa wärrawast kulis wälja minnewad, rõmustas temma ja mõtles: «egga preili
wist ennam kela!« ja läks toast wälja, rohtaia
wärrawa kõrwa üht.haiget kassi söötma. Patrajalt kui temma leiget loma södab ja sillitscb,
tulleb üks musta habbcmega, hiilgwa wast?
riettega ja sulle kübbaraga üllem treppist mahha,
proua ja preilid temma ümber. Klarus tõstab
ulmad ülles — eh minno Jummal! wanna
Kromwell!
Klarus ehmatas ni ärra, et
ta mitte sanna suust wälja ci sanud. Keik ta
kehha wärrises. Nattuke aega wahtis Kromwell
nago kül poisi silma ja ütles: »Pois! kes sa
olled? mis sa waniscd? Kes wärriseb, selle
südda ei olle puhhas."
Kas temmal ennese!, kunninga mõrtsukal
ja. rahwa nülgial, puhhas südda olli?
Miks ei piddand Klarus wärrisema, kui ta
sedda hirmust loma ni liggidalt näggi, kelle
pärrast ta muido risti ette heitis . . . ?
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»No poiöl« ütles jälle raudride mees,
.,kuö fo su on? kas sa ei mõista wastata?KlaruS seisis wait nago tum ehk surnud.
«Temma on ennast toist, nago Sakarias,
tummaks ehmatanud," ütles wanna proua;

.-lass' ta seista."
..Armas pappa"! pällus ka Maria, „minno
weike Hinrek on wägga kohkund; lähme eddasi l "
, Pool wäggift läks Kromwell eodasi; sest
temma melest paistis aega möda ennam wihha
kui hirm Klarusst silmist wälja
Nenda olli
ka. Klarus ei seisnud Mitte wait Kromwelli
parrast, waid Maria kässo pänast. — Kes
sure ussi äkkiste omma jalge al näeb, kohkub
ka ärm, agga parrast otsib malka. Nenda
Klarus ka; jällestussega watas ta kunninga
mõrtsuka silma, ja seisis wait.
Sakftd läksid eddasi. Eesõue peal otas
jubba uhkeste ehhitut ratsaruun, teine kutsar
hoidis teine poolt su körwast. Kromwell jättis
omma proua ja lastega Iummalüga, astus hob,
bose selga ja aias teiste järrele linna pole.
Saksad pöörsid jälle taggasi; teised läksid trep*
pist ülles, Maria läks rohte aeda.
,,Nüüd ma tean" — ütles Klarus ommas
kambris — „mikspänast ma piddin wait ja
wangis ollema: GUi mõisa on jo Kromwelli
pessa!" Agga ommäst lahtisest aknast kulis Klarus
-muttokiunomist roht^aedas, läks akna alla ja
Zäggi immekspannes, kuida temma preili pude al
käis, käed taewa pole sirrutas, nuttis ja pool

waljo heälsga hüdis: „ O H , issa l issa! . . .
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olleksid sa kuulda wõtnud, kui ma sind põlwili
rnadŠ pallusm! ... Oh, issa! issa l ... Mitto
tuhhat kaetsewad sind, . . . mitto tuhhat wcrn
risewad sinno ees, . . . mitto tuhhat lippitsewad
sinno ümber; . . . agga keik wihkawad sind,
keik oot'wad ning ots'wad sulle — surma!
J a ommeti pean ma sind kui issa armastama,
ja armastan sind leigest süddamest! — Oh
Imnmal! Jummal!"
Klarus, kes sedda akna peäl kulis, nuttis
halledust parrast, ja ütles: „Issanda teed on
immelissed: Wanna kunninga mõrtsukal Krom^
wellil on ingel tüttreks, ja' minno armsa ja
wagga preili Marial on wanna paggan issaks
ja ..mollemad armastawad teine teist süddamest!"

Keik selle päwa ning tullewase ö olli Klarusse südda täiö kurbdust, ja kahtlane meel
waewas tedda. Ta nuttis, pällus Jummalat,
lugges ramatut ja ei pannud ö õtsa mitte silma
kinni. Teisel hommikul, kui preili olli üllestõusnud, olli poisil nou petud. Ta otsis ommad wannad narrud jälle ülles, wõttis mõisa
rided seljast ärra ja panni kimpo toli peäle,
ommad endised hilbud ümber, ja läks preili
jure. Preili olli jubba rides, istus, laua äreö
ja lugges piibli ramatut.
„No Hinrek," küssis preili, „mis kommetit fitrna warra hommiko hakkad teggewa?

Mis sul selgas on? kus so pärris rided?"
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Hinrek astus liggemale, panni käed kokko ja
ütles: ^Armolinne fuur preili. Teie ollete
mind ni kui aia ärest üllestöstnud, mind tännapäwani toitnud ja katnud, ja mulle keikipiddi
paljo head reinud. Jummal önnistago ja rõmustago Teid selle eest; ma tännan keigest süddamest. Agga Teie teenriks ei wõi minna mitte
ennam jada: sest ma tean nüüd kes Teie ollete.
Ma ollen Teid ülleeile wäljal teadmatta pahhandanud, ja Teie issa kunninga mõrtsukaks ja
kurrati sarnaseks nimmetanud; — agga ka tännäpaäw ja Teie ees ei wõi ma teist wisi räkida:
sest kunninga ilmasüta werri kissendab temma
wasto taewa pole. Ma tunnen ärra, kui ma
kauemaks sia jään, se on mulle önnetusseks.
Iäge Jummalaga; Jummal' tassugo Teile keik
head, mis Teie ühhe waese poisile ollete teinud.
Ma ci wõtta Teie asjadest ja.andidest middagi
liggi, kui ommad wannad rided, omma õnsa
issa kirjotusse topsi ja mis Teie mo emmale
ollete kinkinud', ja mo Uut Testalttdnti, kui
lubbate."
Klarusse heäl jäi nutto halledusse pärrast
kinni. Ka preili silmad jooksid wet.
„OH Hinrek! Hinrek".' ütles temma, „kas
saad nüüd arro, mikspärrast minna keige külla
ja hea Põlwe peäl, ommeti ni kurw ja kahwatand ollen? Jah, minna ollen wanna kunninga
mõrtsuka Kromwelli lihhane laps: Mo issa
armastab mind; omma issa pean ma süddamest
armastama ja . . . mõrtsukast wchkama. Kuida

wõin ma sedda korraga tehha?

M o issa ar,
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wastus tommab mind temma pole; ta Werrised
teud lükkawad mind temmast ärra. Ma wär,
riscn temma kurjusse pärrast, kui ma tedda
nään, ja nuttan temma armastusse pärrast, kui
ma tedda ei nä. S o issa maggab haudas,
kegi ei nea egga wannu tedda; so emma ei te
kellaglle pahha. — Mo ainus troost olli, et
sinna üks Jummala kartlik laps olled ..: ja
. . . nüüd tahhat sinna ühhe jllleannetoma issa
ilmasüta tüttrc jurest ka weel ärrajooksta? Uus
Testament on sinno paunas; sa tead mis seäl
sees seisab. Kas sinno tännane temp sünnib
sega kokko: nutke nutjatega?" Ehk jälle: Igga^
üks teie seast wadago se peäle, mis teiste kas?
suks tulleb? Kui minna armo pärrast waesid
. poisikeisi tahhaksin wasto wõtta, sa tead, ma
saaksin sadda tükki tänna päwal. Sul on mind
ennam tarwis, kui minnul sind. Ütle mulle,
kus pole sa tahtsid ennast pöörda, kui sa siit
lähhäb?"
,,Ma ei tea issigi;" tottcrdas Klarus hirmo
ja häbbiga, „agga ma arwasin, et st mitte
õige ei olle, kui ma omma kunninga mõrtsuka
tru tencr ollen; peäle sedda ollen ma se läbbi,
et keik mis suhho tulleb, wälja ütlen. Teile
tülliks ja pchhandusscks."
„Hinre'k!" ütles Maria, „ma lodan, sa
lähhäb wannemaks ja targemaks.
Ja sia!
Pealegi, mõtle isse, km keik need, kes Jummalat
kartwad ja õigust armastawad, minno issa ju-.
rest ärrajookswad, . . . 'siis jäwad jo kurjad üksi
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järrele, ja temma werrised kässud sawad weel
ussinaminne täidetud?"
Klarus lubbas paigal jada, pällus andeks,
läks omlya kambri ja ütles seäl isseenueses:
Nüüd ma teat^-, ot need matsud ja lopsud mis
mo wooras issa mulle andis, ei olle middagi,
selle murre ja risti waRo mis preili omma
issa pärrast peab kannatama!«

Nelli aastat läksid nüüd möda. Igga talwe

ollid saksad Londonis, igga sul EM mõisas.
Klarus olli 16 aastat wanna ja ikka alles
preili pvis. Krvmwelli eest laks ta, kus ial
wols, rutto körroa. Kus ta ellas ja olli, sest
ei teadnud temma emma ning UHÖIV.Ö issa middagi. Emmale kirjotas ta tihti, ning satis aeg
aialt ka mõnne rahha koppiko; agga kus ta
ellas, sedda ta ei nimmewnd ial. Miks mttte?
Woora issa kaddedusje ja tiggcduöse läbbi olleks
Kromwell omma tütre poissi ennam tundma
õppinud ja siis . . . ja siis olleks Klarusse peakenne wist hõlpsaste otsast kaddund.
Sel aastal 1653 käis Klarus ühhel Willul
tamsel päwal Londoni linna ulitse peäl. Mitte
temma emma, mitte Todwel egga wanna meister Dunbi, mitte ükski ei olleks mõisinud arWata, et se uhkeste ehhitud noor mees. Mawallitseja JCromwelli maiast — endine Wiildingi
wooras poeg piddi ollema. Sepärrast julges
Klarus igga mehhesilmawatama: mitte wanna
.Towfon, Elkini kerjajatte pessast, ei ollekski
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tedda ennam tunnud. Nenda möda ullitsat
eddasi minnes, lülis Klarus ühhe pool laagund
maia keldri aknast laste nutto healt wälja tuilewad. Kes isse häddas on olnud, tunneb häddaliste healt. Klarus walas kummarkülle aknast
sisse ning näggi keldri aukus kolm tahmast musta
last; kaks nutsid, kolmas pällus läbbi augo:,
.,Aüs herra, olge nenda head, ja ballastage
meie peäle! Eile hommiko saime wimaks kuind
leiwa kcrokessi süa. Olleks üks latte puhhastaga
meid sia mitte sisse lastnud, külm olleks meid
öse ulitse peäl wist ärrawõtnud. Wooras issa
töi metfc kotto kaugele ärra, jättis ulitse äre
ning lubbas emma ka järrele tua; agga ei tUb
nud issa egga cn ma. Meie käisime edcasi taggafi, ei mõisinud erourni koio minna . . . siin
me' nüüd olleme."
Laste palwe ning nutto heäl ligetas wägga
Klarusse süddant. Peäle selle ütlesid nemmad
endil woora issa ollewad . . . terrawaste wah,
tis ta laste silma, kes weel ennam nutsid ja
pallusid. . . .
„Meil on weel üks wend, kedda issa mitme aasta eestarraaias, keö nüüd agqa rikkaks
on sanud ja emmale mõnnikord paljo rahha
sadab . . . Selle wenna jure lubbas issa meid
wia, agga ei wiind."
Klarusse südda tuksus rõmo pärrast.
.,Mis teie wböra issa nimme o n ? » küssis
temma. —
" Wiilding".
" J a teie wenna nimme?"
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«Hinrek,« — wastasid lapsed ühhe suga. —
«Peaks ta teadma, kuida issa wimase koppiko
änawöttab, mis ta emmale sadab, ja wiib keik
kõrtsi! Emma saab weel peksa peäle; meie ka."
"Minna ollen Hinrek, teie wend," hüdis
Klams läbbi akna, ., kcdda wooras issa ärraaias! Kao mo emma ellab alles? . . . Tänno
Jummalale, et ma teid, waesed lapsed, ollen
leidnud! Tulge wälja!"
Wäljas tundis nüüd.Klarus selgeste, et
nad temma öed wennad ollid, kedda ennam
kui nelja aasta eest wimate olli nämud. Rö^
möga wõttis temma neid, ni mustad kui nad
ollid, liggi, ning wiis omma tuppa.
• Koddo rakis ta luggu omma armsa preilile
ülles, kes römoga murret piddas, et lapsed süa
jua said, ja mõnne päwa pärrast ühte waeste
laste maiasse wasto wõeti, kus Jummala kartlikkud innimessed nende ihho ning hinge eest
murret kandsid, ja neid kaswatasid.

Xl.
i..£
N i kaua ku: preili Maria ellas, jäi Klarus
Krcmwelli maiasse; agga Maria ei clland mitte
kaua. Kromwell läks aast' aastalt wäggewamaks, agga hullemaks ja kurjemaks. Kes üht
sanna julges üttelda, mis mitte temma wcle
pärrast ei olnud, sel olli köis kaelas ja kõlkus
wöllas. Ilma armota hukkali ja tappeti, kes
kunningast K a a r l i st ehk temma pöiast julges
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räkida. Kromwelli kaks poega, Hinrek ja Rihhart.
ollid kül koggoni teist modi kui issa; agga mis,
nad woisid pavrata? Kromwell waltitses stäl
maal nago hunt lammaste lautas. Et tedda
kegi ei armastanud, waid keik kartsid ja wihkasid,
on isseennest mõista. Mitto ja mitto korda olli
tedda Maria pölwili maas pallunud, et Iummala kartusfe pole taggasi kanaks; agga keik
olli ilma asjata. S e röhhus agga Mariat ni
matzha, et tal aega mõda tiiskusse többi tulli,
ning tedda pole aasta pänast jubba furnoaeda
kanti. Kromwell armastas agga omma tüttart,
nago karro omma poega, keigest südtvmest.
Agga ta olli jo metsalume, kes omma pöia
surma parrast mitte tassasemaks egga loaggastmaks ei lahhä, waid tiggedamaks ja kiskjamaks.
Maria olli juboa ammogi werd süllitanud,
agga temma surma päwal aias ta äkkiste suust
ja uinnast werd walja, künni ta maaks jäi.
Kromwell kissendas ja rokis nago karro raudas;
agga mis surnud se surnud! Parrast preili
surma wöttis Klarus kui kegi tähhele ei pannud,
omma kunninga werrise.rättiko põuest wälja,
mis ta järgest põues kandls, ja kastis fedda ka
preili werre sisse mällestusscks. "Sinno werri
on," ütles temma, «üksi wäart mo kunninga
werre körwas olla."
Ni pea kui Maria mattusftd mödas ollid,
wöttis Klarus ennast Kromwelli tenistuösest lahti
ja läks Elli mõisast ärra. Londonis olli tal
jälle ön, et ühhe sure sikkertäri hena jures kirjotaja anlmetit sai, kus ta omma wenna ning
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kahhe k$a rõõmsaste ning rahhulikalt ellas,
kel nüüd pärrast Maria surma ka ennam teist
holekandjat ei olnud, kui wend Hinrck.
Kus wooras issa emmaga ellas, sest ei tead^
nud Klarus egga teised lapsed middagi.
Hinrek Klarus olli 29 aastat wannaks sanud. Omma öed ja wennad laskis temma ni
paljo kui ial wõis, kolitada. Agga Klarussel
piddi ikka üks õnnetus teise peäle olleina: Se
suur sikkertäri herra, kedda Klarus tenis, olli
. . . Kromwelli sikkertar. Klarus näggi tedda
omma ammet: läbbi pea nisamma tihti jälle kui
enne. Sikkertäri herra olli Kromwelli parram
kassi, agga Klarus jälle sikkertäri parram kassi,
kedda sikkertar temma truusse ja ussinuöse par?
rast armastas ja auustas.
Ühhel päwal tulli Kromwcll ruttoga sikkcrtari tuppa ja hüdls jubba emalt: .. Kas tead,
Tintson," se olli sikkertäri nimme, .^mis hullu
luggu ma praego ollen kuulda sanud?»
"Kes sedda wõib teäda, mis suur kunninga
rigi wallitseja herra on teada sanud;« wastas

Tintson. —

..Mõtle ommeti, wäekinralid, Kanon, Pütscr, Pulwcr ja mitto telsi . . . need kurrati kaar.
nad l . . . on sallaja nou piddanud mind ärrahukkata ja
Agga mis tutyat . . . . .
Tintson l miks fa ei olle mitte üttelnud ot siin
kambris üks kolmas weel on?«
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• .. Andke anbcU, aus Mawallttjeja herra!«
pällus Tintson, „essi messe ehmatussega ei tul,
nud mul suggu mele, et minno kirjotaza siin on."
„Temma peab surrema," ütles Kromwell,
„fest ta on kuulnud, lnis ta ei piddand kuulma.
. . . Dh sa kurri waim! kas na mis kawwal, nüüd
ta teeb ennast maggama, et sedda parreminne
wõib kuulda, mis meie rägime. Agga ota, ota."
"Armolinne Mawallitseja!" pällus Tintson,
"andk temmale armo! Selle nore innimesse
truus on puhhas nago kuld. Kolm ööd on ta
jubba ilma unneta ja on nüüd, pea laua peäl
maggama jänud."

.,Ma tunnen innimeste kawwalust parram
kui sinna;" wastas Kromwell ja hüdis. mag,
gajat:" Tõuse ülles, többras! muido ma tappan
sind maggades." Nende sannadcga panni ta
halja moöga otsa maggaja ninna äre ja ähwardas.
Maggaja kirjotaja ei ligotänd mitte ripse
karwa, waid noorskas ikka peäle.

„OH sa pörgolinne!" kissendas «ltromwell. „ S i n d on kurrat isse ptttma öppetand.
Moöga tena ees ei pilguta temma mitte silma
ripsid.' . . . Tõuse ülles, lurjus!" hüdis temma
ning rappotas maggajat öllast, „et sa ka omma silmaga naad, kuida ma sind koera kutsikast
mahha löön."
„ I ä t t a mind rahhule!" unnistas maggaja,
„mis sa siin karrad;" ilma et ta olleks pead
tõstnud ehk silmi lchti teinud.
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Wimast korda hakkan ma sinno tarwust
,,'
kinni," ütles Kromwell, ja rapputaö maggajat
karwopidddi, „kui sa nüüd weel ci tahha silmi
lahti tchha, siis ma löön so pea nago kapsa
pea otsast mahha ja wiskan aknast wälja."
Ni pea kui maggaja ärkas ja Kromwelli
palja mõõgaga ennest ees näggi, panni ta käed
risti, heitis pölwili mahha ja otas hoopi; ehk
ta ennesel kül muud südi ei teadnud ollewad,
kui et Kromwelli nähhcö omma tö jures olli
julgend maggama jada.
"Ah, kas sinna õlled . . . . Hinrek Klar u s ! " ütles Kromwell ja pistis moöga
tuppe. „ E i ; find ma ei woi mitte surmata;
muido ma teen omma armsa Mariale weel
taewas haiget. Agga kas sa mõistad ka wait
olla ? ja sest mis sa kuulsid, middagi räkida?"
., Minna woin wait olla," wastas Klarns,
„sest ma ei õlle middagi kuulnud."
"Kuise tossi on," ütles Kromwell, "siis
ollen ma sind ilma asjata hirmotanud. Säh,
wötta nattuke tubbaka rahha ja minne heida
maggama, kul sa wäsfind õlled." . . . Krom*
well andis Klarussele hea peo taie kuld pcnningid, Klarus tännas ja läks uksest wälja. . . .
Õues ulitsa peal hakkas Klarus alles \ox$
rele arwama, mis ta selle kingitud kuld rah*
haga piddi teggema. Miö Kromwell olli kinki*
nud, olli temma metest, nago wanna paggan
iöse õlleks aimud. «Egga st o»lmeti õnne ei
sada;« mõtles temma. „Kui wanna Towson
alles ellaks, ma annaksin terwelt temma kätte."
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Unni olli Klarussc silmist keik seks päwaks katdund/ ning.ta iggatses sest üllekohtosest kullast
pea lahti sada.
Nenda mõtteldes laks Klarus eddasi.
Teises kolmandas ulitses näggi ta emalt
üht wangi nelja soldati wahhel ennese wasto
tullewad; wangi koia üllem käis ees ja üks
wanna' naesterahwas nuttes tagga. Klarus
watas, watas: «MiS pergel, wanna D u n b i !
Jah, temma isse! wanna abbikasa ka tagga..,«
Wangi weddajad tullid lühhemale.
"Mis kurja se wanna halli peaga wang
on teinud?" küssis Klarus. —

., Wanna mehhikeal podis 28 Rub. 15 kop.
höbb. r. wölgo, ei jõua maksa, wime aiawiteks
wangi; wõib seäl wet leiba süa ja pähhä öp<
pida: «Ärra te mitte ennam wölgo, kui
sa maksa jõuad."
"Sähke,"wastas Klarus, „siin on38Rub.
Mis wõllast ülle jääb, wõtke omma waewa eest;
agga laske wanna lahti. . . Waatke, kuida ta
teisepole silmad tilkwad. Wanna meister Dunbi,
— egga sinna mind kül ennam ei tunne: agga
nüüd ma pallun andeks, et so öppipois 7 aasta
eest sinno koerad, kassid, linnud üht last ja
muud lomad lahti laskls."
Wanna Dunbi piddi omma wannamoriga
põlwili mahha heitma; agga Klarus ütles:
"Olgo peäle; laske olla;- . . . ning läks eo?
dasi. — Agga weel olli tal Kromwelli patto
rahhast paljo järrele, uing ta otsis üht innimest,
kel sedda sünniks anda.
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Sesinnane sündsa mees olli agga . . .
Wiilding, Klarusse wooras issa, kes jure pärriöorja turro peäl seisis j a . . . o m m a naest,
Klarusse emma, köie otsas müa pakkus!
" P e a ! pea," ütleb mõnni luggeja, ..se on
walle! Kes wõib omma laulatud naest müa ?«
Tõssi kül; kui se assi olleks 4865 jündinud,
siis olleks ta walle; agga et se 4665 on sündinud, siis ei olle ta mitte walle, kus Inglise
maal se paggana seadus weel olli. . . Nüüd
on ristiusk 200 aastat wannemaks sanud; agga
ristitud innimeste häbbiks pean ma küssima:
Kui tänna pääw se seadus wälja tulleks, et
igga mees omma naest ärraaiada, ehk ärramüa
wvlks : kas siis kaup joseks wõi mitte? . . .
Ristikoggodusse waimolik kärna tõbbi on kül
wäljas poolt aega möda parranenud, agga seest
on ta weel kurri küllalt.' Ma ollen üht ramatut luggenud, kus sees seisab: „„Kedda Ium^
mala Waim aiab, üksi need on Jummala laos e d ; " " . . . agga paljo on neid, kes ennast
J u m m a l a waimust aiada l a s k w a d ?
Klarusse emma seisis köie otsas ning temma
mees, Wiilding, olli jubba mitto korda hüüdnud: „Kes ostab? tulge ostke!" . . . agga
kegi ei tulnud. Mitto pilkasid ja. naersid Wiildingi: „Kes sedda wanna naese roiot ennam
ostab? Parrem wanna ellajast, . . . ta'st saab
ommeti middagi; agga wanna häddine naesterahwas polle muud kui üks leiwa raiskaja warrandus." — Wiilding pakkuõ ja otis ikka peäle.
Naene köie otsas, nuttis libbedat silmawet ja
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mõtles omma essimesse mehhe peale, kes tedda
armastas; agga kel sellega asja olll.
Suur hulk innimessi wahtis Wiildingi ja
temma naese ümber. Äkkiste tungis üks noor
mees, illufas rides teiste wahhelt läbbi ^- fe
vlli Hinrek Klarus — ja küssis sure ruttoga:
„Mis naene maksab? Selle küssimcsse peale
tõstis ka mümamaene silmad ülles ning tahtis
ftdda innimest wadata; ehk ta kül omma poega
ennam ei tunnud, siiski noor mees näitas öiglasse naoga ollewad, ja Wiildingi naese südda
lotis, et ommcti öiglasse pärris orjaks sattus.
Wiilding ei tunnud Klarust koggoni.
Wiilding pudis omma müdud naese eest ni
palzo hinda sada, kui ial wois.'— Ta köhhatas ja lakkas siis kiitma: „Naene on aus ja
hea; ei õlle jodik, ei tiibja julto tõstja, <—nago
muud naestd: kus kaks kous, seal kolmas
suus ~~) ei warrasta egga walleta, ei seisa wasto
eglja sö paljo; uösin, tru, puhhas ommas maias
— ja paljo parrem kui ta pealt wälja näitab;
mõistab pesta, leta, küpsetada ja
"
,^Paggana luggu!" hüdis Klarub, „mis
aega sa widad: mis ta maksab?"
' „Kui ma 26 ehk 30 höbbe tükki küösin,...
egga st wist paljo ei õlle?"
„Kakskümmend wiis höbbe tükki!" hüdis
Klarus, ja panni käed kolko „kas ft on ristiinnimesse hind? l . . . Väh, siin on so Iökarioti palk.' Rüüd on kaup minno l».. Nende
saunadega andis Klarus liggi kolm kord nenda
paljo kuld penningid Wiildingi kätte, kui ta
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küssinud olli, ja hakkas köit emma kaelast ärrawõtma. — Wiilding lugges kui Iudas, römoaa
omlna kuldtükkid. Ni pea kui naene lahti olli,
hakkas Klarus omma rahhaga ostetud emma
ümber kaela ja andis temmale s u u d ; . . . mollemad nutsid...
Wanna Wiilding hakkas kartma, et luggu
pärrast pahhamaks lähhäb, pistis polcl loetud
kuld penningid tasko ja pugges minnema. Rahwas waatsid ni wägga emma ja pöia peäle,
et kegi tähhele ei pannud, kus pole wanna
hunt Wiilding läks.
Klarusse emma olli rõmo pärrast omma
pöia katte wahhel pool nõrkend. Tükki aia pär*
raft hakkas ta jälle toigoma ja ütles: .,Wüd
ma tahhan römoga surra, sest mo silmad on
näinud, et sa alles ellus olled!"
« M i s ? , . . surra?« wastas Klarus, »ei
mitte; nüüd hakka alles ellama: sest nüüd,on
sinno nutto päwad mödas; nüüd olled sa pri
ning minno omma."
"Oh mo nuttopäiwi on kül paljo olnud!"
õhkas emma. "Sest päwast sadik, kui wooras
issa sind ka ärra aias, polle minna walget päwa
näinud. Iggapäine peksminne ja tapleminnc
on minno roog, ja silmawessi mo zoma aeg
olnud... Oh Jummal, mo armas poeg!. . .
ka minno teised lapsed on mul nago Ma alla
ärrakaddunud! Üks pääw satis wooras issa
mind omma asjo tallitama, ja jäi lastega koio;
agga kui ma taggasi tullin, ei leidnud ma ennam

issa egga lapsi. Wasto õhtut tulli issi kül tag-
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gasi, ma rakisin ja küssisin, agga issa ei tead,'
nud-middagi; ta hakkas weel sõimama: " S e
on so laste elutus... nüüd nad on koggoni
ärra jooksnud...« Pärrast agga sain kuulda,
et issa on keige kolme lapsega kotto wälja lai,
nud; agga kui ma sedda issale ütlesin, tahtis
ta mind surnuks peksa. Dh Jummal, Jummal!
hoia isse igga üht emma last,... igga üht füfc
tarlast ja leffnaest nisugguse ello eest, kui minnul on olnud!"
„Armas emma!" pällus Klarus, „unnusta
nüüd keik ärra mis on olnud: keik mis issa
on kurja mõttelnud, on Jummal heaks teinud."
„ I a h , keik sõimamist ja wandumist, matsud
ja hobid, nälga ja hädda wõin ma kül ärra.'
unnustada; agga mo teised lapsed! . . . mo
lapsed!.. .'mo lapsed:... ummu!" nuttis emma.
„Kallis emma!" pällus Klarus jälle, „miks
sa mind ka wäggise nutma aiad? Minna ei
wõi sedda nähhä, kui sinna nüttad. Pealegi
kui lapste kassi hästi käib ja
"
,> Mis sa ragid, Hinrek? mis sa ragid?
ehk sa tead, kus so öed wennad osi? ... Ütle
ruttoI"
„Lahme ikka lähme, emma;" ütles Klarus
ja tõmbas emma kät piddi eddasi.
Emma ja poeg jõudsid wimaks Klarusse
maiasse. Toas laua äres istusid kolm last puhtas rides ja luggesid ramatut, ja need ollid —
Klarusse emma kaddund lapsed! ... Missugguse römoga emma omma lapsi wasto rindo
funus, Missuggust römoga lapsed omma emma
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terretasid, kuida nad hüppasid ja kargasid, ja
mis nad sel silmapilgul teine teisega räkisid, wõib
igga üks isse arwata. Hulga aia pärrast, kui
essimenne rõmo tuio olli möda läinud, küssis
emma: Agga mo armas Hinrek! Se illus
tubba,, sinno õddede wendade illusad rided, se
hulk kulda misga mind lahti ostsid... on se
ka keik Jummala ja õigusse nimmel? Olled
sa weel õige te peäl? Qn Jummal sind õnnisa
tanud wõi kurrat petnud?
„ I u m m a l , jah emma, Jummal on mind
õnnistanud!" wastas poeg, ja rakis nüüd keik
ülles, kuida temma kassi sest päwast sadik kui
issa tedda ärraaianud, olli käinud. Kui keik
olli rägitud, panni emma käed kokko ja ütles:
Tru Jummal taewas, sinno teed on immelisfed,
agga sa toimetad keik hästi. Minna ning mo
lapsed, tahhame Iehowat tenida!

XII.
Klarusse emma ellas nüüd omma pöia
jures, ning tännas Jummalat, et ommast pinajast olli lahti sanud.
Mitto ja mitto korda ollid Kromwelli wihkajad nou piddanud temmale surma tehha, agga
issa läks kurri nou tühja. Kromwell agga ei
julgund mitte ennam muido ellada,, kui õöd ja
päwad raud särgi sees, mis ta teiste riete al
kandis, ja mis ni tihhetaste kuiotud olli, et
püssi kuul egga odda läbbi ei läinud.. Arwa
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tulli ösel unni temma silma. Kui keik innimese
fed hingasid, sis käis, temma sures kunninga
maias, kus ta ellas, ühhest- toast teise, otsis ja
lusis, kas kohhekilt mõnda piddi leidma, kes
temma peäle warritscS. 'Iggas taskus kandis
temma üht laetud pistoli ja terrawat odda.
Sel süggisel 1658 köndis Kromwell jälle
ühhel ösel nenda möda lossi lubbasid ning
nurke ja läks ka koggematta sinna fali, kust.
kunningas"Karel ühheksa aasta eest läbbi akna
surmakantsi peäle läks. Siin pimmedas salis,
kus kegi ej ellanud, kulis Kromwell just selle
akna peäl, kust kunningas wimast korda wälja
olli astunud, innimesse unnist ohkamist. Kromwell jäi paigale, wõttis pistoli taskust, tõmbas
winna ja hüdls: »,Tont wõi innimenne, kes seäl
onV 4 Üks must koggo bikus akna peäl, hüppas
mahha, . . . tulli liggemale. „Tont, koddokaia,
wõi innimenne," kissendas Kromwell teist
korda ; »jä paigale,... muido ma lasftn ! <<...
Must koggo jäi paigale. "Armolinne Mawallitseja herra," pällus üks wärriseja heäl, —
„andke a r m o . . . minna ollen . „ . Teie sikkertäri
kirjotaja . . . Hinrek Klarus."
"Mis tuhhat pergel.'- wandus Kromwell,
«mis sa teed siin? Kas siin on ttnno wode?ja just selle hirmsa akna peäl?«
«Sikkertäri herra käskis mind siin waimis olla, et ta mind rutto leiab, kui tal tarwis on;« wastas Klarus. —
«Hea kül; agga kuida sinno südda ei wär,
rist, selle akna peäl maggades? Minna ollen
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liggi ühheksa aasta pärrast koggematta sia sali
tulnud, j a . . . sinna julgud siin maggada?.-Ma ollin wässind," wastas Ktarus, .,ja
jäin koggematta maggama; seäl akna peäl olli
selja toeks parras paik."
,-Ma ussun sinna jääks kesset põrgut ka
maggama," ütles Kromwell. .,Hul pois! KaS
tead ka, mikspärrast st akken jubba ennam kui
kahheksa aastat kinni seisab?»
.-Kül tean;" wastas.Klarus, --agga minnosüdda on selle hirmsa teo pärrast puhhas, miks
ma pean kartma?"
Äkkiste hakkas Kromwell tuikoma ja wärrisema. Klarus töi rutto w l i ; ta istuS sinna
peäle. Ta käed wabbisesid; higgi tilkus möda
näggo mahha. Klaruöstl tulli õige halle meel
ta wõttis üht 'rättikut põuest ja pühkis ftg
herra näggo.
„Ooh!"kissendasKromweü, .,werritttgga?
Minna ollen wist hawatud?... Siin l siin l "
karjus ta sõrmega süddame kohta näitades,
"siin on wallo; siin ollen ma hawatud!"
„Teie südda ei wõi hawatud olla," ütle
Klarus „seäl näikse raud särk ümber ollewad/
„Agga kust on so rättik siis wärriseks
sanud?... ütle?"
Nüüd olli pois kimpus. „Need werre inärgid on wägga wannad . . . jubba ühhek
aastat."
Na'go mõõgaga pisteti läbbi Kromwelli süddame: „ühheksa aastat! ühheksa aastat?"
kissendas temma, „Kelle weni se siis o n ? . . .
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Ütle, ehk muido ma lassen sind nago koera
poega mahha!" Klarus laskis põlwili mahha
ja ütles: »Ma ollen Teie käes, tehke minnoga
mis tahhate; agga se werri mo rättiko peäl...
o n . . . kunninga Kaarli ilmasüta werri, mulle
mällestusseks.".
(Kromwell kähwatas nenda ärra, et pistol
käest mahha kukkus.)
»,Agga mo kunninga werre kõrwas on ka
-weel ühhe teise innimesse wsrre margid, kedda
herra kui silma peas hoidis. Kui preilr
Maria surri, jä suust ning ninnast werd wälja
aias siis ollen ma sedda rättiku! ka
«
., Š&ait! toait!... pea su, põrgolinne!...
Tadhat sa mind nende meletulletamistega ärra<
t a p p a ? . . . Kui sa ni hea melega werretilgad
korjad, siis sago so omma werri ka wallalad . . .
Wahhid l wahhid,.' tulge sia! rutto! rutto! . . .
Wige sedda koera wangi, kes minno hinge tahtis wõtta! Home selle aiaga peab ta mailmast
ärra ollema. Pea Pea assemel, kui tedda laksete .ärrakargada ! '
Sõamehhed, kes öse wahti piddasid, jooksid
kokko ja wõtsid Klarust kinni. Ärraminnes
ütles weel Klarus: "Herra! keik se ilmasüta
werri, mis Teie ärrawallate, tulleb wimaks
Teie pähhä
Minna ei wärrise mitte; ma
ollen ilmasüta ja surren rõmoga.... Jummal
lroõstigo wäest euuua, kui ta sedda kuled!"
Sõamehhed weddasid nüüd Klarust'ärra.
Tük aega walas Kromwell takka järrele ja
ütles pärrast: „Se pois on näinud kuida
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minno südda ka wärriseb, jubba sellepärrast
peab ta surrema,... ehf tal kül muud südi ei
olle
"
Kromwell läks omma kambri ja keik jäi
jälle waikseks; siiski mitte Kromwelli südda.

XIII.

Klarus olli nüüd l o s s i keldris wangis.
Ehk tal kül surm käppoga katsu olli, siiski' olli
temma südda rahhu!: sest ta olli ilmasüta.
Teisel hommikul olli Klarusse emma alles sedda
luggu kuulda sanud. Ta nuttis ja üllus. Keik
herrad' kedda ta pällus, ütlesid ikka: » Ei meie
tohhi sanna lausuda; ei meie wõi middagi par?
rata; mis Kromwell teeb on õige
« Wimaks tulli tal üks nou mele: ta jooksis lossi
peäle kommandanti Lindin^i jure abbi palluma.
S e olli lossi üllem, ning temma käe al ollid
keik wangid. Agga kuida igga mees teab: kui
waesed lähwad armo ja abbi palluma, siis ei
olle sured herrad ial koddo, ehk neil on siis ikka
paljo teggemist. S e l on weel õn, kes paar
sanno räkida saab; ennamiKe peawad keik, nago
Klarusse emma, ärraminnema...... Siiski,
kes teie seast Jummalat kartwad: olge julged!
Issanda silmad on järgest teie ülle walwamas:
sepärrast tehke õigust ja olge allandlikkud.
Klarusse emma aetd lossi peält taggasi ja
ei lastud mitte kommandanti jure. Ehk ta kül
pällus ja nuttis, kes sest holis? — Lossi teenrid irwitasid pealegi Klarusst emma nutmisse
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peale ja äiasid tedda minncma. Ta jäi tüf
aega treppi peale weel seisma ja nutma. 3Si*
maks näggi temma üht noort preili toast wälja tulUtvat, ja üU wanna proua hüdis labbi ukse
järrele: »Arabclla, ärra jä mitte kauaks. Kella
12 ne aego otan sind jälle taggasi."
Need sannad, mis kül mitte Klarusse emma
waöto ei rägitud, römustasid tedda vmmite;
sest se Arabella ei olnüd kegi mu, kui loosi
üllema Lindingi tüttar, kcdda Klarus 9 aasta
eest Dunbi maiast walja peabtis
«Armolinne preili.'« pällus temma, «minna olleu üks
önneto emma, kelle poeg lossi keldris wangis
on, ja — wangis ilmasiita, ja nüüd ei lasta
mind ei omma pöia egga nende jure, kedda
ma temma parrast palluda tahtsin: hallastage
minno ja mo pöia peale, kes teid 9 aasta eest
wargade ja rööwlitte 'käest omma wannematte
jure taggsi toi!
«
Preili Arabella, kes mitte tännamatta loom
ci olnud poris marsi ümber ning läks omma
isfat Klarusse panast palluma.
Pole tunni parrast tulli preili toatüdruk
taggasi, andis üht täis toppitud rahha kotti
nutja kätte, ning ütles: ..Ennam ei woi herra
se kord Teie pöia heaks mitte tehha. Preili on
kurbdusft parrast üsna haige, et ta Teie poega
mitte ei jõudnud lahti palluda. Ta nuttis,
pallus"ja heitis issa ette pölwili mahha; agga
tännini ep rlle weel kegi julgunud Kromwelli
tahtmisse wasto tehha, ja kommandanti herral
on jo ka omma pea armas, sest et tal üksainus
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on
Se kord ei wõi middagi parrata.
Wõtke rahha wasto ja lootke Jummala peäle!"
. "Uuuu! — nuttis Klarusse emma. — Kas
minno südda peab rahhaga rahhul jäma? Me
pöia sõrme küüs on ennam wäärt, kui keik se
kotti täis. Wöttan minna sedda rahha, siis
ollen ma omma poega kui isse arramünud.
Ei, ei, ei! . . . Minno Hinrek! minno Hinrek!
Jägo keck mailma rahha, kus ta tahbab, peak^
sin ma agga omma poega kätte sama!"
«Sage ommeti arro, mis ma Teile ütlen,«
hüdis toatüdruk. .-Kuld peästab keige köwwemad riwid, ja teeb keige parremad wahhi silmad
tuhmiks, et wang mõnni kord wahhi silma alt
punnuma peaseb. Egga ma ommeti selge jannaga ei wõi kätte üttelda...." Ah so? meie
mõistame kül, agga Klarusst emma ei moistnud ommeti.
Nutja läks nüüd rahhakottiga treppist mahha.
Igga ühhele, kes ta wasto tulli, pakkus ta omma kuld penningid, kui kegi temma poega lahti
peästaks. Keik olleksid kül naese rahhakotti
otsas kinni olnud, agga poega ei wõinud kegi
peästa.
Päike hakkas weniwa, agga emmal ei tu!,
nud söök egga jook mele, — ta mõtles järgest
omma Hinreko peäle. Wasto pimmedat aeti
tedda wäggise lossi wärrawast wälja ja warrawad pandi kinni
Olleks ta mitte omma
Issa peäle taewas ja omma laste peäle koddo
mõttelnud, siis olleks ta wist Tewse silla peält
sisse hüpanud. Aaga nisuggust tempo ci te
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ristiinnimenne; olgo siis et temmal meel on

seggaseks läinud.
Kolo pole minnes ning omma silmapissarid
änapühkides, kulis ta mitto teine teisega raki?
wad, et Mawallitseja on äkkiste haigeks jänud.
., O h , olleks ta jubba surnud ollewad!"
mõtles Klarusse emma. .,Mis se aitab, et ta
haige on? Minno pöia tappab ta ikka weel
enne kui ta suneb; agga egga umrohhi isseennest ei närtsi!.'. >»
Kolm päwa läksid möda. Klarusse emma
ei teadnud weel middagi ommast pöiast egga
temma surmast. Olleks ta ommeti temma surno
kehhagl weel nähha sanud!
Keik Londoni lin ei räkinud muust kui
Kromwelli haigussest; monned kahhetsesid, teised
hästitasid, surem hulk ütles: „ Peaks ta kaswama ! . . . "

Kahtzeksamal süggise ku päwal 1658 olli
korraga Londoni lin kärra täis: .,Kromwell
on ärrasurnud!"
"Jah, mis kasso mul sest ennam cn?»
mõtles Klarusse emma, ja walas taewa pole.
"Siiski, Jummal anna andeks, mis.ma pattune ragin. Nad on nüüd mollemad Issanda
kohtojärje ees!" Kromwell agga olli enne omma surma ka hulluks jänuda ja siis hullust
peast surnud....
Selsammal päwal istus Klarusse kurw
emma leinandes (mitte Kromwelli pärrast, waid
omma pöia pärrast) o«ma weikesfes toas ja
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waras aknast wälja, kust innimessed hulga kaupa
möda läksid, ja Kromwelli surmast räkisid.
Üks uhke tõld tulli lossi poolt möda ulitset
sõites, ning jäi äkkiste Klarusse emma ukse ees
seisma. Toapois kargas kops tõlla takka mahha
ja aitas saksad wälja; essite üht wanna prouat
ja pärrast uoort preilit; keige wimaks tulli üks
noor kennaste ehhitud meesterahwas, ja se noor
mees olli
Hinrck Klarus!
»Minno Issand, ja minno Jummal!"
karjatas emma. "Poeg, olled sa hauast jälle
taggasi tulnud? Ellad sa tõeste, wõi nään
ma unnes sind?..."
.,Ma ellan tõeste," wastas Klarus, .,ja
ep olle weel mitte surmas olnud. Emma, tännagcm Issat taewas! Et minna Kromwelli
küünde wahhelt ollen peäsnud, on Issanda
armo to: Ta küned jäid külmaks ja kangeks,
ja nenda peäsin minna lahti. Issanda nimmele
olgo a u !
Selle peäle langes Klarus põlwili mahha,
ja teggi üht süddamclikko tänno,-palwet; Klarusse emma, teised lapsed, Lindingi proua ning
preili Arabella, teggid seddasamma. Pärrast
rakis Klarus emmale, kuida Kromwelli äkkilisse
haigusse pärrast keik temma werrised noupiddamissed ollid täitmatta jänud; — kuida temma
ning mitto teisi, kedda Kromwell olli surma
jauks pannud, selle läbbi ellama jänud; —
kuida kurja Kromwelli hea poeg Rihhart, warsi
pärrast issa surma keik ilmasüta wangid käsinud lahti la5ka; — kuida lossi üllem Lindillg,
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temma proua ning issearranis preili Arabella,
wangi pölwcs temma eest murret kannud ning
temma kurwa pölwe iggapiddi kergitanud, ja
wimaks ka stdda wacwa wötnud, tedda isse
tõllaga wangi honest koio tua.
«Meie olleme teinud mis meie kohhus olli,"
ütles proua, »£eie poeg on minno tütre eest,
kui tedda kurjal kombel arrawarrastadi ning
wangis peti, murret kannud ja tedda parrast
minno ukse ette taggasi tonud: eks minna ei
piddand ka Teie pöia eest murret piddama, ja
tedda Teie kätte taggasi toma?"
«OUeks Teie poeg,« ütles Arabella, ., mind
mitte Dunbi maiast sel päwal peästnud, siis
olleksin minna wist ammo jubba Temse jões
magganud. S c olli üks hea teggo, mis minna
ello acgcs ci jõua ärratassuda—«
.-Aus proua ning preili!" ütles Klaruöse
emma, » nio südda on mis römo, scpärrast ei
mõista minna muud middagi üttelda, kui:
Iehowa on üks lindel lin,'kes temma pole
jookswad, leidwad abbi hädda tunnil!"
Arabella ning temma emma jätsid Iumma?
laga, ja läksid koio.
Klarus olli nüüd wangi honest wäljas,
jälle römus ja rahhul omma emma ning öddede
wendadega kous ellades. Mis mul temma
ellust weel räkida on, wöin ma teile lühhidelt
teada anda.
Meie olleme jubba ennegi sest räkinud, et
Kromwelli pöiad koggoni teised innimessed ollid.
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kui nende issa. Ni pea kui Kromwell surnud
olli, wõttis wannem poeg Rihhart wallitsust
ennese katte, ja temma essimenne to olli, et ta
keige rahwale teäda andis: »Minna ei pua
mitte rigiwallitsust ennese käes piddada, mis
mo issa üllckohto omma katte kiskus.« Temma
satis sadikuid kunninga K a a r l i pöia lärrele,
kes kabaka kombel wooral maal ellas, ning
laskis tedda jälle omma issamale taggasi tua
ja panni tedda kunninga aujärje peäle istuma.
Inglisemaal wallitses nüüd jälle kunningas
K a a r l , agga sedda nimmetadi .,Kaarl II." —
Poeg armastab issa mällestust ja need kes temma pole hoidwad; nenda tassus ka noor kunningas ni paljo ku: ial wõis neile, kes temma
issa pole hoides, paljo ollid kannatanud. Neile,
kedda wanna lõukoer Kromwell siit mailmast
olli ärramatnud, ei wõinud ta ennam tassuda;
agga ta tassus se eest jälle nende järrele jänud
leskede, laste ja suggulastea. Leskede eest laskis
ta kunningllkkult murret piddada, nende lapsed
kolitada ja kaswatada ja pärrast ammeti peäle
seadida. Nende seas, kes nüüd öiskades wõisid
leikada, mis nad enne nuttes ollid kuiwanud,
olli ka Hinrek Klarus. Kunningas Kaarl II.
teggi sedda meest, kes temma issa werd kui
kallist mällestust tale weel ni mitme aasta tagga
wõis näidata, sureks ja rikkaks, ja sedda olli
temma ka w ä ä r t . . . . Agga ka omma issa
waenlast ei unnustanud kunningas koggoni ärra:
wägga mitto langesid sinna auko, mis nad enne
teistele ollid kaewanud....
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lt<$a kus wanna Wiilding jäi? mis tcnu
mast sai?
Tõssi, tõssi; ma olleks pea koggoni ärra?
unnustand. Wiilding leidis mis ta otsis: ommale — köit kaela. Temma silmad ei sanud
ennam Kromwclli surma egga noort kunningast
mitte nähha. Kui uus kunningas aujärje peäle
istus, ollid rongad ja warresed Wiildingi lude
peält wimast lihha tükki jubba ammogi ärranokkinud. Kuida nenda ? Sedda wõite pea kuulda
sada. S e Iuda werrehind, mis Wiilding turro
peäl omma naese eest olli sanud, loppis lakkudes
ja priiskabes peagi ärra. Et tal teist naest en?
nam müa ei olnud, siis teggi ta omma seltsimeestega, mis nad enne jubba mitto kord ollid
teinud, je on: warrastas ja röwis kust ial
middagi kätte sai. Siiski, ahjo roop naerab
senni kaua tuld, kui ta isse koggoni pöllend on.
Ühhel ööl olli Wiilding omma seltsimeestega,
ttte wõtnud, üht krono warrandusst honct läbbisorrida. Wiis sõameest ollid kül laetud püssi
ja palja mõõgaga wahti piddamas, agga mis
sest wigga: egga neil üksi püssid ja mõõgad
ep olle. Ö olli tormine ja faone; pilkane pimme kattis linna; tuul üllus ja kiunus; wihma
tulli nago ämbriga: õige nisuggune warga ö!
Nenda olli ka. Wasto kest öõd koggosid 20
meest, ninnast sadik riette sees, nago tondid
mustad, ühhe pukuri alla krono maggäski lähhedale, kokko; nende seas olli ka Klarusfe wooras issa Wiilding. Pimme olli kül ö õues,
agga paljo pimmedam ö weel nende meeste
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süddames. Kui keik kous ollid, läksid nad kuri
alt wälja ja aida kallale. "Kes seäl o n ? "
kärritas sõamees. Ei wasta kegi. „Kes seäl
o n ? " teist korda, — .. ma lassenl^ Nüüd
teggi üks tont su lahti ja ütles: »Meie ep olle
mitte woorad, waid teie truid sõbrad, ja tulleme
watama, mis assi se on, kelle jurest teie mitte
keige surema wihma, egga saoga ka ei läbbe
ärraminna?" — .,Ärra astu liggemale'!" kissendas soldat, „ muido laksen ma sind nago
koera mahha." Enno kui sõamees omma too,
tust sai täita, läksid Wiildingi ja temma seltsimeeste püssid lahti ja sõamees langes ning
temma kõrwas weel kolm teist, rööwlide kulide
läbbi; wies sõamees ülsi jäi ellama; kuul olli
temmast möda läinud; agga et temma lastminne ennam üksi ei olleks aitnud — teisi olli
2 0 , — siis langes temma ka mahha ja olli
nago surnud. Kes pimmedas ennam näggi?
Wanna Wiilding, mõrtsukale peamees,
lugges jallaga näidates: "üks, kaks, kolm,
nelli, wiis, — kae keik! Walmis kui konna
pöiad! Ähwardade weel omma püssidega!" —
Nüüd hakkasid mehhed aida uksi lahli teggema.
Selle jures ei olnud neil mitte paljo waewa;
sest kui w a r g a ^ m e i ö t r i d e l , ollid neil keiksuggused wõtmed ja muukrauad liggi; agga
just kui nemmad parrajalt aitas ollid, tõusis
wies sõamees maast ülles ja panni kassarni
pole wallama. Waeno tunni pärrast seisid
150 sõameest aida ümber, ja ennamiste keik
wargad said, mõnned surnud, teised ellawalt,%
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kinni wöetud, ja necd cllawad, nende seas ka
wanna Wiilding, rauda pandud ja wangi hone
widud. Kolmandamal pawal jubba karjusid'
rongad ja warrestd wölla ümber, kus Wiilding
ja temma ftltsimehhed rippusid, kedda Kromwell olli lastnud ülles pua. — Waat' säh!
Nenda on nende ots, kes Iummalast ärratagganewad ja sadanat teniwad l . . . . Ägga neile,
kes Issandat kartwad ja armastawad, teeb
Temma head Ma peal ja taewas. Se endine
w.aene Hinrek Klarus olli monne aasta parrast
suur herra, ja preili Arabella . . . temma proua.
No tanno Imnmalale t . . . ' .
Nenda olli Hinrek Klaruõse luggu.

Kühhemad könned.
, Ramato löppetusseks tahhan teile wcel,
armad sõbrad, monncd lühhemad könned kön,
neleda, kellest monni mees, kes targem on, kui
meie mvllemad, arwab ka kasso tullewad. Sedda
lodan ma iöse ka. Olgo siis nenda; agga head
luggejad, kuida keik mötlematta ja meleto tö
tühja lähhab, nenda üks luggeminne ka, kus
innimenne, kas sure rummalusse ehk sure hole<
tusse parrast mitte jänele ei mõtle m i s ta
loeb. Könne kennadus on könne koor ehk
kest, agga könne öppetus ja tähhendus on
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temma t u u m . — Luggege sepärrast ning mõttelge järrele.

Hamba - arst.
Kaks taewasse Issa päwa,'warrast, (se on
nisuggust innimest kes möda maad ilma hulkuwad, omma kallist aega wahtimise ja tühja
lobbisemissega raiskawad ja middagi head ei
te,) ollid kord sures kimbatuses: rahha otsas,
koht tühhi, ride hilp ka jubba laggunemas, —
mis nüüd tehha? Nad teadsid kül mis neil
tarwis olli, agga ei teadnud mitte kust wõtta.
Ollid paljo käinud, mõnda näinud ning, et
mailmas ikka ennam kelmust ja koerust kui truust
ja õigust leitakse, siis ollid ka nemmad ennam
musta kui walget õppinud; pealegi ep olnud
nemmad mitte lamba, waid rebbasesuggu mehhed, ja mehhed kes mõistsid kä musta walge
peäle panna.
.,Kas tead," ütles teine; .-mis se norrotaminne aitab? Tööd tehha meie ei wiitsi, ja
palwed tehha, — olgo se "palwerahwa» assi;
ning se aeg, kus Jummal Israeli lastele taewast
leiba mahha wiskas, on ammo mödas, sepärrast
Peame isse katsuma kuida läbbi same. Õnneks
on se aeg, kus õnnis wanna? issa Metusalem
alles ellas, ka ammo mödas; ilm lähhäb ikka
häddisemaks ja willetsaaks; weikessed lapjed
karjuwad jubba hamba 5 wallo; tohtrid ja rohhetsejaid on ni wägga tarwis, et — isseänanis
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Pastla- ja Mustakue-maal — jubba wannad
pool^pimmedat memmed ja üsna pimmedad tüdrukud arsti nimme kandwad, poösisewad ja sossisewad, kahhejalgsid ja neljajalgsid ühhest ja
teisest otsast tõstwad: mikspärrast siis meist ka
mitte tohtrid ei wõi sada? I g g a ühhe omma
ust peab tedda aitama."
„Woib kül olla," wastas teine; ^agga
minna mõistan rohhetjemist ja arsti ammetit
nisamma paljo, kui röhkia saksa keelt. Terwedele olleksin ma kül arst, agga mitte haigedele.»
" No jah! sedda ma tahtsin. Meie - jäme
h a m b a - a r s t i k s ja müme hamba rohto neile,
kelle hambad weel mitte ei wallota. Hambas
wallo tundwat mitto ja kartwad keik, mcie kaup
lähhäb hästi ja meie ellame jälle kui mehhed."
Nenda nemmad räkisid.
Kuulge nüüd kuida need kaks kelmi omma
rohto teggid ja müsid. Nemmad kerjasid perre
uste tagga leiba, mis nad' mitte kõhho täitmisseks, waid rahwa petmisfeks prukisid. Olli
neil hea kotti tais kannikid kä, siis leikasid sisso
seest wälja ja nisotasid sedda ärra, et nad temmast üht' õige sitket taignat wõisid sõtkuda, ja
sest taignast werctasid nemmad suur hulk erne
tena siinist kulikeösi, mis nad wimaks weel
niiskelt kuiwa koi-purru sees weretasid, et need
leiwakulikessed koggoni koldse apteeki rohho karwa
said. No mis nüüd weel? Nüüd ostsid Judi
käest mõnne kerjatud koppiko eest kollast ja pünnaft pabberid — sest illus karw ehk näggo
peab igga pettusse jures aitama; — sedda pab-
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berid leikasid nemmad katki ja mässisid ommad
rohhokulid, ikka 5 ja 6 terra kokko, sinna sisse.
Kui keik walmis olli, siis läks teine ees ühte
kõrtsi, kus paljo lada-raywast kissasid, kel iggamehhel omma härjawärsi ehk lehmamullika
rahha taskus olli. Siin wõttis temma ka omma
topsi täie, agga ei jonud mitte wälja, waid
wõttis ikka tilk hawalt suhhu ja süllitas pärrast
jälle mahha. Temma kibbedast näust ja külmo
kortsutamissest olli nähhä, et sel mehhel hamba
wallo pärrast nut peäle kippub. — Rahwas,
kes kõrtsis ollid, kahhetlesid kül, agga ei wõinud kegi aidata. Üks käskis sola suhhu wõtta,
teine tõrwa, kolmas weel pahhemal; agga küllani ees es wõtta middagi suhhu, waid ütles häddase heälega: «Ma ollen keik ärra katsund, ei
sia. möo middagi! — ai, ai, ai, ai!" — No
mis seäl tehha? Rahwas rakis omma räkimist;
mõnni nät;gi hamba haiget, teine ei näinud;
kõrts rahwast täis, kes keiki watad; pealegi,
wõi temmal essimest korda hamba,wallo on;
sedda mitmel olnud, ja tulleb weel. Wimaks
tulleb ka teine päwawarras järrele. Koggoni
teine mees: Pea püsti, käed puuskas, küssid
suhkro^wina, puddelõllut, munne, rõõska pima ja
kes teab mis nende asjade nimme, mis ta keik
pärrib. Ei temma nä haiget nurka, egga
hambabaige tedda, üks ei tunne üht egga teine
teist. Wimaks nago koggematta kuled uhke
wooras, et kegi teiste seas oigab. Ta pörab
Pea ka sissna pole, ja teeb nago ta haiget essimest korda näaks. «Sel waesel innimessel on
8**
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wist hamba-wallo," ütleb temma ning astub
haige pole. ^Mis wigga, mo armas küllamees?«
"Oh! oh!" õhkas teine, „aus herra wõi issand,
mis Te' ollete, löua-luud tahtwad lõhki minna!"
„Siis wist hamba wallo ?« küssis wooras. —
.,Iah, jah! ai, ai, ai, ai!" S e olli haige
wastus.
.,No se.on sinno waese innimesse õnneks,"
ütles wooras saksik, »et minna sia sisse juhtusin
tullema. Hamba-wallo on jo tühhi assi parrändada. M a ollen tohter H o k u s P o k u s
Rumm-Alap-Etja linnast, ja ellan jubba mõnni
aeg siin maal, ollen mitto sadda jubba häddast
peästnud. Häddalistel on muido ikka terrewad
kõrwad: kuida sinna waene minnust tännini
middagi ep olle kuulnud?"
"Oh Jummal parrago," ütles teine kelm;
"kust meie suggu ka middagi head kuled ehk
näab, — ai, ai, ai!«
„Kannata, kannata, annas mees," ütles
tohter, «silmapilk jääb so wallo järrele. Üks
ehk kaks terra hambarohto, siis on keik mödas."
— «Jummal andko," — wastas teine häbbe/
matta koer. Nüüd tõmbas tohter Hokus Pokus
ommad werepulli topsid taskust wälja, wõttis
esmalt üht tcrrakest punnase pabberi seest, andis
haige suhhu, käskis just haige hamba peäle
panna ja kõwwaste hammusta; pärrast teist
terrakest koldse pabberi seest takka peäle. Jubba
mitto ladameeft hakkasid kala sirrutama, ja tük
lid üks teise järrele sedda uut immeteggo toa*
tämä. — Agga nüüd wõite arwata, mis sün-

—

479

—

diõ. Essimesse ; terra peäle ei tulnud kül weel
mitte wallowahhcndus, waid haige karzataõ, et
akna rudid köllistsid. S e olli tohtre mele päo
rast. " S e on se wimane wallus kord," ütlcS
temma, .,nüüd ei tulle ta ellades ennam." J a
Wata, ni kui haige teist terrakcst olli hammustanud, ni olli korraga keik wallo ärra. Haige
kargas römoga maast ülles, pühkis higgi õtsa
ccst arvi, ehk se kül higginc ci olnud, ja pakkus
rõmo pärrast omma terwet mullika hinda tohtrile
palgaks, chk tal kül ellades mullikast müa ei
olnud. — Ro mis kasso neil sest mängust olli?
mõtleb mõnni. O i , neil olli suur kasso; sest
igga üks kes sedda imme-abbi näggi, pällus enneftle ka sedda kallist rohto müa, mis ni rutto
aitab. Tohter küssis 25 kop. topsi e st, ja
silmapilk ollid tohtre mollemad tassud topsidest
tühjad, agga teine tast pea rahha täis.
Muidogi kaddusid nüüd mollemad kelmld
teine teise järrele ärra, ja naersid kui nad jälle
ko^ko said, sure suga selle rummala rahwa ülle,
ning ellasio ka rõõmsaste omma pettetud rahha eest.
S e olli kallis lciwapalloke, mis need waesed
innimessed ostsid. Ni kassinaste ci sanud 25
kop. ccst keige suremal nalja aial ka mitto. Agga
se rahha kahjo ep olnud mitte wccl keige hullem.
Aega möda kuiwsid need lciwaknlikeSscd kiwwikõwwaks. Kui nüüd ühhel waeftl pettetud
innimessel wahhest aasta pärrast hamba-wallo
juhtus ollema, ja temma omma ostetud rohhokulikessi prukima hakkas, kord, kaks ehk kolm
haige hambaga kõwwaste hammustas: arwako
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siis iggameeS, kes hambawallo tunneb, kuida
sel waesel omma ennese 26 kop. eest tulli silmast
wälja kuküls.

D n ja õnnetus.

t

n ja õnnetus, ehk: rist ja rööm, ehk:
kurdduö ja rö,ln:ötus on Iummalast' ncnda
ftatnd, et nemmad innilnesse hinge önnistusse
pälrast nisamma kui päwa paiste ja wihmafaddo pöllo kaswamiöse parrast, teine teise j.vr*
rel käiwad. Kus on üks õnnelik mees, kelle
akna taflga mitte õnnetud ci warrilse? ehk,
kus on üks ni önneto, et lemmal ka wahhest
sekka onne ep õlleks ? — Eepärrast õlled sa
ristiinnime ja uösud Iuulmala sanna, siis wötta
önnc ja õnnetust, wihma faddo ja päwa paistes,
igga üht ommal aial römoga waöto: nenda
on stdda taewaöft Issa waimoliiko ja ihholikko
maiapiddvmiöse jures tarwiS. Peale sedda
ollcn minna ühhes wägga kallis ramatus luggenud: "Agga meie teame, et n e i l e keik
heaks t u l l c b , kes I u m m a l a t a r m a s t a wad." Siiskr, ni immelikkult on kiil arwa
ön ja õnnetus teine leile jarrel tulnud, kui st
wiimses Tür.n' joas musta merre peal kahhe
laewamadrnHst ello sees sündis, ühhes lahhingts, km fedda õige tulline ja werrine olli,
püssi ja furetükki kulid ullusid, Nlastid ja lauad
praggiftsid, tullepommid- lendasid, lacwad siin
ja feäl pöllema hakkasid ja ei woiuud ennam
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kustutud sada: seäl olli hädda räkimatta suur l
Se wõib ka hirmus olla, kui innimessel muud
nou ennam ei olle, kui laewada ärrapõlleba,
ehk merresse hüppata ja ärra uppuda! Agga
meie kahhe Wenne madrussel ep olnud kummagit
tarwis. Nende laewa peäl olli ttllli püssi-rohho
kambri läinud, ja ühhe hirmsa paukoga olli
märato suur laew keigega mis seäl peäl olli,
tule käes, kust tükkid ja tömbid weel merde
kukkusid. — Mollemad madrusstd läksid, nago
lingokiwwid, ka liggi taewa alla, ning kukkusid
wimaks Türgi laewade wahhele merresse, ja ni
terwelt, et mitte weike sõrm nikkatand ei ob
nud, ning
se o l l i s u u r õn.
Agga sedda rõmo ep olnud kuigi kauaks; sest
Türgi sõamehhed tullid nüüd kui kaarnad nende
peäle, tõmbasid neid kui märjad rottid wee seest
wälja, ja ei küssind mitte, kas nad enne tulliküd lõunat fõnud ollid wõi ci olnud, • waid
neid pandi warsi ühhelasse pimmedasse laewa
kambri, anti weel paar mutso püssi laega peäle
ja jäeti sinna, ning
se o l l i s u u r õ n n e t u s .
Senni kaua agga läks sõa-kärra ikka eddasi;
kulid ullusid, mastid ja lauad praggisesid, tullelondid lendasid, innimessed kissendasid ja rokisid, ning korraga praoh! raggaraggaragga!
kargas Türgi laew, kus peäl meie kaks wangi
raudas ollid, tuhhandiks tükkiks purrllks lodud,
ka tule katte. Mollemad madrusstd piddid teist
korda liggi minnema, kukkusid jälle Wenne
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laewade wahhele merde ning said teist korda
wälja tombatud^ ollid alles ellus, ning
se o l l i s u u r õ n .
Agga omma priust Türgi wangist ollid nemmad siiski wägga kalli hinnaga ostnud: sest
mollematte jallad ollid laewa hukkaminnemisses
rauda jänud, ja nemmad jalgest ilma, ning
se o l l i j ä l l e s u u r õ n n e t u s .
Mollematte jallad ep olnud nüüd pitkemad kui
pölwist sadik. Aega möda parrandadi need
hawad rohtodega ärra, mollemad ellasid nenda
weel mõnni aasta, õppisid Issandat omma
Jummalat tundma, häddas Temma sisse us?
kuma. Temma peäle lootma ja Temmaga keik
kannatama, surrid pärrast kui töosised ristiirni?
messed, ning
se o l l i k e i g e s u r e m õn.
Sedda luggu on üks mees kõnnelenud, kes
neid madrussid omma silmaga on näinud, ja
nende omma suust sedda kuuluud ning pärrast
nende surma kirja pannud.

Jakob Tru.
^akob T r u , ühhe waese tallopoja poeg
Kura? maalt, wõib mitme nore innimessele ello
eesmärgiks olla, kuida innime, kes Jummala
peäle lodab, ning Temma abbiga head tagga
nõuab, wimaks,— kui ka mitme äppardusse
järrel — ommeti sedda katte saab, mis temma
kui Jummala kartlik innimenne püab ja iggatseb.
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Jakob Tru sowis jubba lapsest sadik keigeft
süddamest, et lemmast üks e l l a j a - a r s t peaks
sama. ( ~ Mitte kes sannaicga lausumisse,
solapuhhumisse ja possisemissega rahwast pettab,
waid kes kui õppind arst lojusse haigust ja
selle waötast rohto tunneb ning walmistada
mõistab, ja se läbbi omma liggimestele paljo
head tehha woib. —) S e olii temma iggatfeminne ööd ja päwa.
Ta piddi sui karjas ja talwe külla kolis
käima stnni kui ta 16 aastat wannaks sai,
siis andis ta issa tedda ühhe nisugguse lojusse
arsti käe alla, kus ta sedda ammetit ka piddi
õppima, kes agga issegi suurt asja ei mõistnud.
Siin õppis nüüd Jakob kaks aastat, sai
siis üht wägga head tunnistusse kirja, ning
mõistis kül kelk, mis temma meister ka mõistis,
se on mõnda rohlo keta, plaastrit märira ja
sedda teist pahha- sannade ja tule wasto; agga.
stdda teist ja muud ühti — se ep olnud mitte
paljo.
Ma tunnen ühte meest, ft õlleks jubba sek
lega rahhul olnud, õlleks omma tunnistusse
kirja ja meistri fanna peale \\lta peale salwi
keetnud ja plaastrid märinud, lojussid tohher,
dand ja muitsutand, kurja tule ja sanna wasto
awwitand, ja ommast metest möttelnud: „ minna
ollen isse se pärris.»
Jakob Tru agga ep olnud mit^ nenda.
Temma näggi warsi ärra, et ta selle tarkussega
lojusse tohtre nimme mitte öigussega ei kanna,
ja läks fepärraft teist arsti jure jälle aastaks
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õtsa koli, sai pärrast sedda aega teist kord'head
tunnistusse kirja, ja olli teist kord — nisamma
tark kui enne, sest et ka segi meister mitte tatv
gem ei olnud kui essimenne.
Ma tunnen ühte meest, se olleks nüüd koio
läinud, keigega rahhul olnud, ja ennast nendega trööstinud kennest ka middagi ep olle sanud, waid on koggoni tühjaks paljaks jänud.
Pea näitas luggu waese Jakobiga nenda
ollewad. Tulesalwi ja plaastriga ei wõinud ta
mitte paljo teuida, ja mis ta tcnis, sedda pistis
issa omma kukrusse. Aega möda olli Jakob
Tru jälle waene päilinne, ja tcniö omma peatoidust katte, töga; polnud sõbro, põlnud nom
andjaid, ning siiski kihheles temmal lojusft arst
süddames ja ta mõtles ööd ja päwa se peäle,
kuida ta seks piddi sama. Wimaks läks ta
kaupmehhe teenriks, sai hea leiwawannema, hea
palga ning tenis sedda perremeest kolm aastat,
ja ellas kui laps maias, ning se olli, tönno
Jummalale, wägga hea.
Minna tunnen ühte meest, se olleks hea
põlwe peäl hälbiks ja löbiks läinud, sannakuulmattaks ja tännamattaks jänud, ärraaetud
sanud, ja temma tenitud koppikuid olleksid pärrast.kõrtsimees ja kaardimecs pärrinud.
Agga Jakob Tru mõistis omma korjatud
rahha nattukest parrema asja peäle kullutada.
Kui kolm, aastat täis ja temma kolme aastane
palk käes" olli, läks ta ühhe ausa koolmeistri
jure, kus mõnda woorast keelt ka wõis õppida,
mis ta ennese! eddespiddi arwas tarwis minne-
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wäd, ja pällus ennast teiste kolilaste sekka
wasto wõtta, ning ei pannud mitte häbbiks,
lastega ühhe pengi peäl istudes ja öppidis. Siin
õppis temma nüüd ni paljo kui innimenne 9
kuga õppida wõib: Agga nüüd olli ka rahha
jälle otsas, ning enne kui se peäl mõtles, kuida
eddasi õppida, piddi ta se peäl mõtlema, kuida
rahha tenida.
Lillede ja warblaste Jummal, — mõtles
temma, — se kaarnade toitja, —egga temma
mindgi, omma lodud ja lunnastud loma mahha
ei jätta. Selle mõttega läks ta teist korda ühhe
hea herra kammerteenriks, kus ta tru ja ussin
olli ja mõnne hea koppiko tenis, nenda et ta
fel aial, kui Prantsuste sõa kärra wälja tulli,
omma kasso koddo, jubba üht weikest wilja
kaupa piddas, mis temmale kaunis head kasso
tõi. Nüüd olli tal se nou, omma korjatud
rahhaga Saksa-male minna ja seäl, kus keik
tarkus koddo on, lojnsse totyve ammit õppida.
Agga säh! just sell aial, mil Jakob ennast
teele walmistas, tulli nekrudi wötminne, kästi
mehheke weel enne liisko wõtta, ja kui peaseb,
siis minna. Liso ^ pääw tulli kätte, nored meh*
hed ollid kous, Jakob ka nende seas. Monned
nutsid, teised naersid, jälle teised lakkusid jändasid
kõrtsis; Jakob agga mõtles ommas süddames:
"Mis Jummal teeb on hästi tehtud;" lähhän ehk
jään, siis lähhäb ehk jääb mo taewane Issa miw
noga: „mis ma kohkun ja wärrise» ?« Kohtesaks tm, mehhed wõtsid liisko: — Jakob kinni
ja nummer l n c mees. Oh sedda õnnetust! —
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Minna tunnen ühte, kes nüüd olleks nenda
mõttelnud: "Mailm on l a i , te on lahti ja
függisfesed ööd pimmedad, mõnni hea rahhakoppik on mul ka taökuö:, mis minna ennam
vtan? Murretftgo nemmad kust nad minno
assemele teise sawad, minna katsun ilma pas^
sita sinna minna, kuhho mä-esmalt passiga
piddin minnema.
Agga Jakobi ihhosoonde sees ei tuksu
mitte kelmi werri, waid temma olli, kuida ta
wäärnimme tunnistab, üks tru ja ustaw inniwenne, kel mitte wahti tarwis ei olnud. Mehhed widi linna, Jakob priske ja terwe, muud
kui lopp! jubba Jakob lähhäb. Oh sedda
kahjo! Nüüd ei jänud temmal ennam teist nou,
kui ommast waewaga korjatud warrandusseft,
misga ta tohtre ammetit pudis õppida, 500
hõbbe rubla ärraanda, ja ennast lahti osta.
No agga mis seält ennam 'paljo järrele jäi?
Jäi ni paljo kui jäi, agga Jakob olli ommeti

pri, ja se olli ka middagi wäärt., Saksa-ma
teekäik jäi nüüd eestotsa jälle seisma. Aastat
kaks, liggi pool kolmat pudis ta nüüd jälle
rahha korjata, kül kauplemise ja mu tenistusse
läbbi, ja Jummal andis onne, Jakob tenis
omma wäljaantud rahha jälle taggasi; agga
nüüd olli temma ka jubba 27 aastat wanna.
Minna tunnen ühte meest, kes olleks üttelnud: «Wõtko tühhi tohtred ja tohtre ammetit;
polle m'ust enne sedda sanud, siis jägo ta nüüd
ka tühja. Mehhe ea sees ei akka minna ennam
lastega kolis käima; katsun kuida läbbi saan."

—

187

—

Jakob agga mitte nenda. Temma wõttis
omma rahha koppikud ühhel päwal kokko ja
mõtles: „Aeg on ammo käes, kui ma mitte
ussin ei olle, siis on wiimne pinike peus ja
minnust ei sa middagi ennama Selle mõttega
wõttis Jakob passi wälja, reisikeppi katte, ja
hakkas Saksa? ma pole kõndima, ja kui ülle
M a j a l a olli ning essimest Saksa, ma linna
näggi, õhkas temma, tänno Jummalale! küllab
Jummal isse aitab.
Armas Jakob, Jummal aitab igga üht, kes
Temma' peäle lodab ja ellnast aidata lasseb.
Siin sai nüüd Jakob ühhes linnas, kus
lojusst arstide kool olli, wasto wõetud ja õppetud. Agga kuida ta mehhike nüüd õppis;
õhto hilja ja hommiko warra olli temma karm
ja ussin; mitte nenda kui omma endiste meis-

tride jures, possisema ja sossisema, tulc-salwi
ja plaastrid marima, kurja sanna ja tule wasto
aitama; waid arsti-ammetit ja kunsti põhjani
tundma ja üht haiget lojust jubba peält ärranäggema mis tal weaks on. Keik need kaks
aastat, mis Jakob siin õppis, ei nähtud tedda
mitte paljo maial, kui to-pääw töös ja pühhapääw puhhas koias. Temma õppetajad ja liggiöppiad armastasid ja auustasid tedda temma
ussinusse ja truusse pärrast, ja kui ta päwal
jälle middagi olli jure õppinud, siis olli ta õhto
rõõmsam, kui se, kes suurt kinkitust olli sanud,
ehk keige illusamal pilli kuulnud.
Wimaks, kui kaks aastat täis ollid,
anti Jakobile kolmat korda üht head tunnis-

tusse kirja, d omma ammetit selgeste olli öppinud; agga se olli parrem kui kaks essimest.
Ta jäi nüüd weel pool aastat Saksa-male,
käis mitmed paigad läbbi, ning sai targa ja
auwäärt arstidega tutwaks, mis läbbi ta ikka.
ennam ja ennam jure õppis. Kui se aeg ka
mödas ja Iakop Tru jubba 30 aastat wanna
olli, tulli ta jälle kui wälja õppind lojusst arst
Kura,'mate taggasi, sai sure koli peäl katsutud
(kus ta igga mehhe immekspannemisseks paljo
ennam mõistis, kui temma käest nõuti), ja ammeti peäle pandud, kus ta keikist auustud ja
armastud, weel praego on, ehk temma ellopäwad kül jubba 70 ne aasta liggi jõudwad.
Ma tnnnen nüüd wiis, kes ütlewad: »No
kui ni paljo waewa ja kannatust tarwis on,
enne kui mees auwäärt, targaks ja tubliks mehheks saab, siis ep olle se suur imme, et minnust middagi ei tahtnud sada."
Hea söbber, kui sa tühjaks paljaks ei tahha
j a d a , wõtta Jummal appi, ja katsu weel.
Kui siuna Temma nimmel ning abbiga peäle
hakkad, isse tru ja ustaw olled: mis seäl ees
on, et ta ei lähhä?
Uhke

wäe - ü l l e m j a habbemeaiaja.
Innimenne ei pea Jummalat omma I s sandat mitte kiusama, agga teist innimest, om,
ma liggimest ka mitte. Et seäl jures mitto
kord se kiusaja isseennese ninna pölletab, wõime
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sest õppida, mis allamal kuleme. Sõa-aego
tulli ühhes weikesses liunas üks noortjärgi suur
kinral — temma sõbrad nimmetasid tedda ka
nalja kombel kinral Lööp — sure trahteri peäle,
ja käskis trahteri issandat ühhe habbeme-aiaja
järrele sata. Kõrtsi wõi trahteri issand tundis
jubba mis mehhed need wäe-üllemad on, ei
lausund sanna wasto, waid kummardas ennast
Mani ja satis järrele. Ni pea kui habbememeister tulli, ütles kinral torreda heälega temma
wasto: »Teie peate mo habbet ärraaiama, agga
waatke wägga ette, ma kardan köttistamist ning
ei seisa habbet äiades mitte paigal. Kui teie
mind mitte ci werrista, siis maksan ma Teile
4 hõbbe rubla; agga ni pea kui werri tagga
on, pistan ma Teid mõõgaga läbbi. Teie ep
olle mitte essimenne, kes nenda surma on sanud.«
Sedda ütteldes panni üllem omma wessitercawa
mõõga laua peäle, teggi kurja näo ja kerutas
tutsparrid ninna al. Kui meister sedda näggi,
katsus ta, et ta uksest wälja sai, ja satis selli
ennese assemele. Sell kulis üllema suust seddasamma mis meister, kargas nisamma pakso kui
meister, ja satis öppipoisi. Õppipois kuled
üllema ähwardust, näeb 4 hõbbe rubla ja paljast
mõõka laua peäl, mõtleb: «Ma katsun ommeti
kord. Lähhäb ta õnneks, siis saan 4 hõbbe
rubla ja nendega ostan ue kirriko kue. Lähheb
ta õnnelusseks, siis ma tean ka mis ma teen. —
Herra, olge nenda head, istuge mahha!« Herra
istub mahha, pois hakkab habbet aiama. Käed
puuskas, näggo tõssine ja waggusi, istub herra
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toli peäl, ja ei tea mitte, et surm ülle olla
wahhib. Pois ka sedda teist ja muud ühti,
kabib habbemenoaga loua alt ja peält, eddasi
ja taggasi, nago ep olleks 4 rublast ja paljast
mõõgast kegi räkmud. Saab olnud, ennä im*
met l habbe maas ja mitte werre piiska wäljas;
agga pois mõtles siiski, kui ta walmis olli:
»uo tänno Jummalale!"
Herra tõusis ülles, watas peeglist: näggo
puhhas ja terwe; andis rahha poisi kätte ja
ütles: "Agga ütle ommeti poisikenne, kust sinnule st julgus tulli, et sinna julgesid minno
habbet aiada, pärrast sedda kui meister ja sell
ärra ollid jooksnud? Sest kui sa mind olleksid
weristanud, siis olleksin minna sind mõõgaga
läbbi pistnud.Pois tännas rahha eest, naeratas ning ütles: "Herra annab hopis ennam kui to wäärt
on; meie same muido ikka wiis koppikud.
Siiski, rt keik hästi on läinud, selle eest wõib
herra nisamma Jummalat tännada, kui minna:
sest n! pea kui Teie ennast ollckside ligutanud
ja minno nugga ihho sisse läinud, siis ep olleks
minna mitte ni kaua ootnud, kui Teie mind
hukkama tullete, waid ma olleksin silmapilk Teie
kõrri enne mahhaleikanud ja isse ärrajooksnud."
— Kui uhke herra sedda kulis, ja mõtles, missuggune õnnetus temmal karwa peält olleks wõinud juhtuda, kohkus ta hirmo pärrast ärra,
andis poisile weel wiendama rubla peäle' kauba, •
ja ep olle pärrast ial habbemeaiaja wasto ennam üttelnud: >,Ma pistan sind mõõgaga läbbi.
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kui sa mind werriötad." No se vlli hea, et
herra sedda nou wöttis: olgo nalli nalja aial
ja tossi töe aial, ja se õlleks ka wägga kidowäärt, kui mo luggejad nou wöttaks, terrawa
raudriista,, tulle- ja weega mitte ialgi rummalat nalja heita, kust suur kahjo woib sündida.
Wanna sanna ütleb:. „Hoia isse, Iummal
hoiab ka.« .— Uus sanna ütleb: ., Iummal
hoiab ikka, arra õlle isse meleto.»

Ahnitseminue ja pillaminne.
E p õlle wissist mitte paljo fanuumetoja
luggejatte seas, kes mitte ei teaksid, mis ahnitstminne ja pillaminne, wana-koggominne ja '
wana-raiskaminne on. Wahhest on mitto isse
nende seas, kes kui rottid kokko weddawad, ja
mitto jälle, kes sedda, mis teised enne kokko .
koggonud, kui tülispast, laiali pillawad. Olgo
luggu kuida on, siiski tahhan sanna kaks selle
asja polest ka könneleda ja parrast ühhe jutto weel
peale kauba räkida. Pange tähhele:
1. Ahne aiab rahha ja warra ilma asjata
kokko; pillaja lobib sedda ilma asjata laiali:
mollemad ei sa isse middagi.
2. Ahne ci raatsi ommast warrandusseft
middagi wötta; pillaja wöttab igga kord kui
tal mitte tarwis ei õlle.
3. Ahne peab warrandust ja rikkust ommaks Iummalaks, kedda ta waewaga armastab,
püab ja tenib; pillaja peab omma lihha him-
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musid Jummalaks, kedda ta warra-pillamiöst ja
praösimiösega tenib ja waigistada püab: agga
mollemad on kurja ebbajummalate teenrid.'
4. Ahne wõiks paljo head tehha, paljo
murret kergitada, paljo silmawet kuiwatada,
agga temma ei tahha; pillaja tahhaks sedda
pärrast kül keik tehha, agga temma ei wõi
mitte ennam.
5. Ahne koggob omma ahnitsemisse läbbi
ennesele paljo waenlast; pillaja omma pillamisse läbbi paljo sõbro, agga nisuggusid, kes
pahhemad on kui waenlased.
6. Ahne õhkab igga pä, et temma koggodes mitte rutteminne eddasi ei sa; pillaja kahhetseb jälle igga pä, et temma liaks kaugele on
läinud, ja ei wõi ommeti järrele jätta.
7. Ahne lõppeb õtsa murre pärrast; pillaja
omma ülleanneto ello pärrast. Teine kardab:
pärrast mo warrandus kaub! teine kahhctstb:
oh miks ma ärrapillasin!
8. Ahnus on keige kurjusse juur; agga
pillaminne üks pu täis wägga kibbedaid marjo.
9. Pillaja noor mees on ennamiste ikka
ahnitseja wanna mees. Sest kel ninna p o t a d ,
se mõistab üttelda: tulli on palla! Kes ello
aia isse laggastanud, mõistab wannaduses
maenitseda: lapsed, hoidke kokko, rahha koppik
lähhäb tarwis! —
10. Wägga tihti on sedda nähha, et ühhe
ahne koggoja järrele pillaja pärria tulleb, ning
se murre, waewa ja mitto kord) ka üllekohtoga
koggotud warra naerjattest järrel-tullejatteft äna-
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pillatud ja laggatztud saab. Ro neh, eks ta
olle ikka nenda: kuida sadud, nenda antud.
Mis nüüd üks ristiinnimenne sest ka arwab ?
Minna ussun temma arwab nenda: «Ollen
minna kehwa ja waene, siis ollen minna omma
Issanda waene. Kes linnud toidab, lilled kattab, toidab, kattab mind ka.
Ollen minna rikkas, siis andko Jummal ka
mõistust ja tarkust ja allandliko süddant, sellega
Temma tahtmisse järrele, (se on: Temma auuks
ja liggimesse heaks maia piddada.) Agga ta
on ikka raske. Eks tea sedda luggu kamelist
ja nöälasilmast?
Keige parrem on: Minna ep olle middagi
mailma tonud, ei wi ka siit middagi ärra:
allasti ollen ma emma ihhust tulnud, allasti
poen jälle mulla alla. On mul köhhotäide ja
ihhokatte, siis ollen minna rahhul." Ning meie
keik ütleme takka järrele: „Kallis nstiwend, se
on tõeste tõssi! Peaksid keik sedda mõistma!"
Agga ma piddin jo weel ühhe jutto peäle
kauba räkima, ning olleksin pea ärraunnustanud.
Kuulge siis ka sedda. Kiitke mis kidowäärt,
läitke mis laidowäärt; agga tehke isse mis
k i d o w ä ä r t , se on keige parrem. Agga se
luggu olli nenda:
Ühhes waldas ja küllas — mis ma kül
nimmetada wõiksin, agga olgo peäle, — ellasid
kaks pea ühhe ealist perremeest. Mats ja Tõnno
teine teise kõrwas, Mats ihnus, Tõnno pillaja.
Pillaja Tõnno issa õnnis olli üks hoidlik torn*
wenne olnud, kes omma rahha pärrast ial topi
9
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oüut ec&a napsi wina et wölnud; agga kui
teised andsid, siis leiti wannakest ka monni kord
kõrtsi pengi alt ja krawist maggamast; no agga
mis me' nüüd fedda nenda arrotame. Ihnusse
Matsi issa, wa kaddund loom, olli jälle laggastaja lapsest sadik künni surma tunnini; kus
ta koppiko sai, seal ta lemma raiskas; mis ta
isse ei jõudnud raiskada sedda ta andis teistele.
Siiski, põllud heina maad ollid head, rent ka
parras, maia ei peäsnud mitte weel koggoni
ärralaggunema; pealegi sai poeg Mats ka jubba
luggend mchheks, ja hoidis kokko kus ta ial
wois. Wimaks surrid mollemad issad teine
teise järrele, ja pöiad said perremehhcks. Agga
wata tanner, nüüd olli tuul jälle teisest küljest:
Pillaja issa poeg Mals olli ihnus, ja ihnusse
issa poeg Tönno olli pillaja. No kuida nenda?
Mis minna tean, kuida st olli, agga st olli.
Wist olli Mats omma pillaja issa jures ihuust
ja Tönno omma ihnusse issa jures pillamist,
õppinud. No mis stst siis wimaks sai? Wimaks
sai sest sedda, et Tönno omma pillamisse ja
laggastamisse labbi wacseks jäi, maia pealt
lahti sai ja parrast kui waene pops. Matsi
saunas ellas. Agga nüüd tulleb alles st perdik
luggu. Tönno warrandus kahhanes, agga laöte
hulk kaswis, ja wimaks kui oksjon tehti, olli
Tönnul ennest ja naestga kokko igga sõrme
jauks üks hing toita, ja st on kokko nisamma
paljo, kui issa, emma ja kahheksa last, agga
suhhu pista mitte raso. — Oi wennikenne,
nüüd olli hädda suur l Üks kord tulli kallis
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jõulo laupäwa õhto katte, kus iggas sauna
nurkas ka küna! laua peäl põlleb, worsti ots
ahjo rinna peäl wissiftb ja lapsed heinde sees
hupperpalli aiawad: agga Tõnno saunas suitsis
pero tungal, lapsed nutsid tühja kohto; põlnud
woröti egga lihha, saia egga iggapäist leiba,
lnuud kui kibbe nälg keikil käes. Tõnno olli
enne pühhi kül rikkast Matsi ka pallunud, et
temma wäetima laste pärrast tale nattukest peaks
laenama; agga Mats karjus wasto: „Aiad on
wägga nappid, keik assi kassin, ci wõi se kord
middagi parrata!" No mis nüüd heaks youks?
Et Tõnno südda siiski weel risiimnimesst südda
ei olnud, sedda näme sest, mis ta nüüd teggi.
Kui lapsed wägga nutsid, ja süa peäle äiasid,
tulli Tõnnul üks nou, mis kül ustlikko intri*
messel mitte ei olleks tulnud, agga Tõnnul ta
tulli. Temma kutsus naese kambri ja ütles:
.,Kas tead, Kaddri, mul tulli praego üks hea
nou mele, kuida meie keik kümme.tänna õhto
wanna ihnusse Matsi käest worsti ja lihha süa
ja õllut jua same, ja kelk ilma hinnata?" —
«Mats ei anna teisele- kiwwi pea peksa," wastas
Kaddri, «kuida peaks temma kümne innimessele
üsna muido süa ja jua andma? Ei ma sedda
ussu." .,No ütle mo sanna katte," ütles jälle
Tõnno; „ agga kule mis nou mul on: Minne
nüüd jälle tuppa ja olle kurw nago enne, ja
lass' lapsed nutta peäle, kül nad nüüd warsi
süa sawad. Nattukesse aia pärrast hakkan minna
silmakirjaks sinnoga taplema ja sind sõimama'
ning sinno süüks aiama, et meie nenda waesed
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ja nalgaö olleme; siis ma lähhän aeg alalt
ikka kurjeks ja wimaks lähme nenda tüllisse, et
minna wemlaga sind ja lapsi toast wälja aian.
Lapsed arwawad tõssi tagga ollewad, ja jookswad hirmo pärrast perre toa jure, sinna minne
wimaks rinna-lapsega järrele, ja, kui sa wõid,
nutta ka, sõima mind ja pällu abbi; keige wimaks tullen minna ka malgaga järrele, ja ussu
mo sanna, teie söte wist jubba toa Matsi laua
äres, kui minna tullen. Oh Ho! Tõnno ei
olle weel rummal mees l " Nenda rakis Tõnno.
Kuida ööldud nenda tehtud. Kaddri olli
muido tassane ja wisakas innimenne, ning ei
kiitnud mitte paljo Tõnno narri temposid; agga
olgo se nüüd temma omma ehk laste tühhi kõht
olnud, ehk mollemad kokko, mis tedda sundis:
— se kord wõttis ta Tõnno sanna römoga kuulda
ning tahtis temma nou järrele tehha. Wata
kuida hädda ka tössise innimesse hälbiks teeb! —
Nattukesse aia pärrast hakkas jubba Tõnno urrifema: .,Tühhi wõtko lapse karja, neid ei jõua
üksigi innimenne ärratäita; söwad muido nago
kaarnad toas, ei te middagi head; surm ei tahha
neid ka mitte, et ommeti monnestki lahti saaks."

.,Mis sa urrised ja patto rFgid — wastas
Kaddri — Jummal anna lastele terwist, olleks
neil parrem issa ollewad, siis olleks keik assi
hästi."
" Pea su!" kärritas Tõnno ni waljaste, et
tahm laest mahha langes, .«sinna ja sinno
lapsed, mis te' ka tete ehk trnite siin toas ta&
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gumisse peäl audubeö? stte sedda mis minna
kümne sõrme peäl korjan. Minna waewan
ennast surnuks, teie pannete nahka l«
"Koer tehko sinno kele peäle, pea isse
su," wastas jälle Kaddri; »,kui warra pillasid,
ollid ussinam kui teised keik, nüüd et leiba
pead tenima, ei wea sa Wiltast lõnga katki.
Jummala ristike minno ja laste jures; agga
.sa isse olled se pärris wennits; ussin söma,
laisk teggema. Kelle süüd se on, et meie wäesed olleme? so omma waida süüd!*
Kes nüüd sedda nalja olleks peält Watanud, se. olleks näinud, kuida Tõnno nago püssi
rohhi põllema kargas, selle ja teise nimmel täie
suga wandudes, uksest wälja läks, õuest malka
toi ja sellega nago poolhullo, naese ja karjuja
laste kallale kippus, ning neid purruks ja jahhuks
pinikesseks peksta ähwardas. Lapsed ja naene
kissendasid nago kannad kulli kä. Kes ette
juhtus, sedda hul Tõnno wemlaga andis; agga
et ta melega möda l o i , siis ei läinud hoop ial
kellegi pihta, ehk ta kül laste hirmutusseks ni
waljuste l ö i , et uksede ja istmette küljest tükkid
mahha kukkusid. Kes uksest wälja peäsis, se
punnuma p a n n i , ikka perre toa pole. «Oh
J u m m a l , Jummal, — kissendasid waesed lap*
sed, kes wannem ätte kelmust mitte ei teadnud —
armas toa taat ja eit, hallastage meie waeste peäle,
ja petke meid eest ärra, meie issa on hulluks läinud, ja tahhab meid keik ärratappa! Emma ja
Reino Lisot jäid ta kätte, meie saime jooksma."
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"Toh ohl lapsed, mis te tühja kissate,
egga teie issa tänna kallil laupäwa õhtul ommeti nokkastand ei õlle?"
"Kust ta sedda sai," wastas wannem laps,
>, meil on tulline nälg kä, ja mitte leiwa
raso maias; agga issa on wist Peast jamsiks
läinud,' woi mis tal wigga on." .

.,No olge wait, lapsed," ütles toa taat, «egga
issa sia teie järrele ennam ei tulle. Kule,
wa' Rina, — hüdis ta omma teistpoolt — aiad
on kül nappid ja keik assi kassin, agga ehk
taewa Taat õnnistab fe eest meie pöldo tullelva
aasta jälle parrem: wi oige need waesed lapsed
kambri ja anna neile ka kallil õhtul, mis sul
kätte putub; kui peakski Tönno järrele tulle«a,
siis on lapsed ta suma alt ärra. Minge nüüd,
lapsed, meie eidega kambri, ja katske ka meie
joulo worsti." — Kelle kõht tühhi on, st ei
lasse ennast mitte kaua palluda: lapsed läksid
nago kannad penenaese järrele kambri ja hak-

kasid sõma. Häddaste ollid lapsed laua äres,
jubba emma tulli takkajärrele, teine laps teise
käe peal, juuksed sassis, rided lohhakülle, ja
pällus jubba emalt: «Armas toa perremees ja
perrenaene, peästke mind J Tönno tahhab mind
ja lapsi ärratappa. Ta on näljaga nago melest
ärra, ei tea mis ta teeb ehk rägib. Kui ta
järrele tulleb, ärge mitte iittelge^, et minna
siin ollen l" —
"No tulle Iummal appi,« õhkas perrmees,
«mis sel Tõnnul siis tänna peas on! Ei st
põlle ennam õlge assi."
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.,Tedda Jummal mõistab," wastas Kaddri; "läksime endise ello pärrast nattuke saw
nadlema, seäl sai temma ni Wägga wihhaseks,
et ta mind lastega olleks mahha lönud."
Kaddri rakis alles, kui jubba Tõnno ähwardadeS ja kirrudeö takka järrele tulli. Kaddri kargas
kambri. Mats läks ukse peäle Tönnule wasto.
S u r e malgaga astus Tõnno uksest sisse
ning temma 'essimenne küssimenne olli warsi:
"Kas mo naene ja lapsed siin on? Ma tahhan
nende kaiakat'tele näidata I Nemmad kurjad hinged pannewad keik nahka, et minna pean nago
karro käppa immema, ja siis weel sõimata pealegi! Oot' oot', wanna Kaddri, kül ma sinno
nayka pargin! Tulle muVe weel warrachillamist
ctte augutama!"— "Tönnoke, wanna jöbrake,"
melitas perremees, »mis sa nüüd kallil õhtul
sellepärrast nenda ennast pahhandad; jätta järreie! Pahhandus tulleb kül ikka mõnni kord;
agga peame ka järrele andma. Ma nurrisen
omma wa' Ninaga ka wahhest; mõtlen siiski
jälle: mis sest ommeti saab, ja jättan nisamma.
Naeste! on wahhest sekka ka õigus. Unnusta
keik pahhandust ärra, tulle istu laua äre, wõtta
seddagi sola, leiba, mis Jummal on ann'd, ja
katsu ka meie joulo-jalga, ning aiame muist asjust jutto. Jägo tänna öhta keik pahhandus
järrele. Eks olle tõssi, wanna küllameeS?
Tulle, istu mahha, ja rüpa siit kanno põhjast '
meie tari ka. Ta polle kül suur assi; no mis
fa teed ä, eks ta olle üks ummala wessi ka. Ärra
karda, egga se Pähhä ei hakka.
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Lugges wõib kül issigi arwata, et Tõnno
wihha worsti, lihha, jaialeiwa ja öllekanno
peäle wadates, Dbba heaste allanema hakkaks.
Ta nurrisiö kül ikka weel ja ähwardas; panni
siiski malaa wimaks ukse kõrwa ja läks perre
mehhega laua äre. Wanna toa eit jälle rutto
malk ukse kõrwast ja ahjo. «Tänna on kallis
öhta, kas tänna peab keppiga käidama? Egga
fauna Tõnno ommeti mõnni kubjas ehk kilter
ei olle? ja needki pistko ommad keppid tänna
öhta kassi sabba alla." S e olli eide sanna.
Tõnno sõi ja urrises, perremees melitaS
ja leppitas ning aega möda lahkus Tõnno
wihha koggoni ärra. J a h , mis seäl innimese
sel wigga lahkeks sada, kui ta wihhane ei ollegi.
Wanna ihnus Mats olli kül näljase Tõnno
laua äre winud, agga siiski melega sinna pole
külgi, kus iggapaine leib ja worstid ollid;
saialeib ja sea kiuts ollid teine pool külges.
Mis Tönnu! heaks nõuks? Häbbi on wõttes,
hädda jättes. Agga Tõnno ei olle rummal:
ta sööb, sööb, ning ütleb wimaks jutto sees,
nago koggematta: „ Tõeste, wanna perremees,
olleksid sa mind mitte keelnud, ma olleksin omma
wanna Kaddri kaela nago selle lihha waagna
ümber känanud, ( — j a nende sannadega põ*
rib Tõnno ka wirdi jeä kiutso ennese pole, —)
ja temma pea olleksin ma paljaks teinud, nenda
paljaks nago selle saia pulli, (— ja nende san,
nadega sirrutas Tõnno kät pulli järrele ning
tõmbas teine poolt laua ärest ennese pole —-).

Nüüd olli jälle keik ta käes, miö ta tahtis,
ning sii saialeiba ja lihha.
* Karwa sinno kawwalust!« mõtles Mats.
.,No kes sedda olleks molstnud arwata, et ta
nenda teeb?"
Tõnno sii toas, naesed lapsed kambris,
kunni keikide köhhud täis said. Tõnno jöi
kannust semet kaks weel peäle, andis aitüma
Jummalale ning ütles: "Olge tuhhandiks terwe,
hea perremees ja perrenaene! Mo südda on ni
tännolik ja rõmus, et, kui mo wa' Kaddri siin
olleks, ma palluksin keik andeks ja leppiks ärra."
„No same nähha, egga ta kaugel ei olle,"
ütles perrenaene ja läks Kaddri kutfma. Kad^
dri astus kambrist tuppa, mceS panni irtfi
mcks, et naene ka seäl olli, andis temmale kät,
muisso ka peäle, ja lepsid illusale teine teisega '
ärra. Pärrast tullid lapsed ka wälja, keikil
köhhud tais, nokkad pühhitud ja süddamed rööm,
sad. Jummalaga jättes pistis perrenaene —
kes mitte ni sitke ei olnud kui Mats — Kaddrile
weel pulli ning pari worsti polle alla, hoom?
seks hommikuks, ja sauna rahwas läksid koio.
., Sinna olled ikka üks wanna ellesabba,«
nurrises Mats Ninaga. „Kümme innimessega
söwad siin, sinna annad weel tükkid kasa! Kui
minna mitte kokko ci hoiaks, olleksime ni samma
tühja nahhaga nago Tõnno."
Perrenaene olli wait ning mõtles: „ Ma
wiin hommiko ka weel kiutso lihha ja taldr^
koga wõid lastele, st eest, et wannemad nenda
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illusaste ärraleppisid." Sedda ta teggi ka;
agga mitte enne, kui Mats kirriko läks.
Kui nüüd Tõnno laste ja naesega jälle
saunas olli, ja lapsed jubba maggama jäid,
ütles ta omma naest wasto: »No Kaddri, kas
mo sanna on nüüd walle? Eks meie ja laste
köhhud polle täis ? Ma ütlesin sulle, agga sinna
ei tahtnud uskuda."
.,Sinno sanna on kül tõssi, armas £önno;«
wastas naene, "agga minno melest ei olnud
meie temp mitte üsna õige: meie olleme need
köhhotäied nago w a r r a s t a n u d . "
"No tagga parremaks!" immetelles Tõnno.
..Sedda olled sinna wissist uetoa Rõda käest;
õppinud, kel ikka piibli-ramat ninna ees on,
ja igga' neljapääw, laupääw ja pühhapääw
palwe-maiasse jookseb? Ärra sinna sedda tempo
hakka teggema."
«.Minna ci olle kül kirjatundja," wastas
naene; "agga mis Rõõt teeb, sedda ei wõi
minna ka mitte laita. Pealegi wõime tedda
temma wiljast tunda: sest kui kegi meie waeste
peäle ei hallasta, siis hallastab temma hea
innimenne ikka. Ta olleks tännagi jälle annud,
kui ma olleksin küssima läinud; agga mo südda
ei kannud, ma küssin wägga tihti."
Selle peäle ei wõinud Tõnno middagi wastada, wai* heitis sängi pitkali mahha, ja et
Pea jõulo jauast ka nattuke raske olli, hakkas
ta peagi norskama. Kaddri kustutas tulle ärra,
heitis ristikessi Pea alla, panni la Pea mahha
ja uinus maggama.

Nv kas nüüd jut otsas on? Otsas jah.
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Mis Tõnno teQ$i, ci wõi usklik innimenne
mitte tehha, ehk se temp kül mitmcde melest
wägga weider r n : — agga keik ei olle jo mitte
usklikkud; Mats ja Tõnno ka mitte, — ja
mitto minno luagcjattest ka mitte. — Sepärrast
ollen ma üttelnud: Kiitke, mis kidowaart, läitke
mis laidowäärt; a g g a tehke isse miö oige
ja hea o n , siis on keik hästi. Olgo seks
, korraks kül.

Apteeki seddel.
to
Keiser Josep õnnis Saksa-maal, kui ta
alles ellas, olli üks tark ja helde süddamega
wallitseja, ja sealt M a rahwas teadwad tem?
mast paljo head kõnneleda, agga meie Ma rahwas
ei tea weel mitte, kuida temma üks kord tohter
olnud ja üht wäest lcstnaest terweks teinud.
Ühhe waese lestnaestl, kes haige sängis maas
olli, ep olnud middagi ennam hinge tafaa,
kui többewallo temma ihhus ja kindel usi ning
lotus omma taewast Issa peäle temma hinges,
ning se wiimne assi on Jummala lastel ennam
wäärt, kui keik mailma kuld ja hõbbe. Ühhel
hommikul, kui ta wallo wägga suur olli, ütles
haige omma 8sa aastase po,a wasto: "Laps,
jookse õige rutto tohtre jure, ja pällu tedda
wägga, et ta mind watama tulleks. Ehk ta
annab mulle ommeti mõnda rohto, mis mo
wägga kanget wallo wähhendab, muido ei jõua
ma mitte ennam kannatada." Laps jooksis
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esflmesse tohtre jure, teise tohtte jure, agga
kegi ei tahtnud tulla; sest üks. tohtre käik maksis
W i n i linnas, kus se luggu sündis, 1 hõbbe
tader, mis lapsel mitte anda ei olnud, muud
kui palwet ja silma pissaraid, mis kül taewas
omma hinda makswad, agga mitte keige innu
meste jures Ma peäl. Kui nüüd laps kolmandama tohtre jure minnemas olli, sõitis Keiser
ühhes lahtises tõldas ulitse peäl temmast möda.
Laps piddas tedda wissist ühheks rikkaks herraks,
ehk ta kül ei teadnud, et ta Keiser isse olli,
ja mõtles: ma katsun õnne. >,Aus armolinne
suur herra," pällus temma, «kinkige mulle üks
tader, olge nenda helde.'" Keiser mõtles: S e
pois on tark ja mõtleb, kui ma terwe tader
jaan, siis on mul nisamma paljo, kui ma sadda
kord koppik hawalt kerjan. — «Kas kümnelistst
wõi kahhekümneast ka kül ei olle?" , küssis
Keiser. «Ei olle," wastas pois, ja rakis nüüd
luggu ülles, mis peäle tal sedda tadert tarwis
ollir Keiser andis nüüd poisile, mis ta pällus,
ning laskis selgeste juhhatada, kus ulitses ning
maias temma haige emma piddi ellama, ja
mis ta nimme piddi ollema. Mis pois teadis,
mikspärrast wooras herra cmmx nimme ja ello
kohta järrele pärris, waid ütles julgeste: -Pitka
ulitses, lihhoüikko Sultsi jures, tapmisse onni
kõrwas, Anna Paum.» Hea kül.
Sennikaua kui pois. omma taadriga tohtre
jure lippas, ja haige emma koddo pällus, et
Jummal tedda mitte koggoui mahha ei jättaks,
ulli Keiser Josep, omma tõllaga Sultsi ukse
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ette, hoidis näo hästi mantli krae sees, et tebda
kegi naljalt ei tunnud, kes mitte kohhe ta silma
ei wal^tinud, ja kilssis^Anna Paumi" järrele.
Lihhonikko rahwas arwasid woörast tohtre vlle,
wad ja zuhhatasid haige jure. Kui Keiser uksest sisse astus, mõtles ka haige, ct ta tohter
on, kaebas temmale omma wallo ning ka, et
ta ni waene on ja ennestle middagi kergitust ei
jõua sada. »No ma tahhan sulle siis üht
apteeki seddelit kiriotada," ütles Keiser —
-.ning haige näitas käega kus psia kirjutse nõud
laua peal ollid. Keiler kirjotas seddeli walmis,
ning juhha:as nüüd, kus apteeki haige sedda
viddi saatma, kui pois.koio tulleb, panni laua
peale ning läks, omma, teed. Häddaste olli
Keiser ärrasöitnud, kui pärris tohter ka uksest
slsse aslus. Haige panni wägga immeks, kui
ta kuiis, .et se tohter ka olli kutsutud ja pällus
wasto; Ärge pange pahhaks, aus tohtre herra,
teine tohlrr on mulle jubba seddelit kirjotanud,
ma otan agga omma poissi -taggasi, kedda ma
apteek: woin sata. Tohter -wöttiö seddeli laua
pealt ja tahtis wadata, kes stäl olli käinud ja
m i s rohto ta ollikirjotauud, ninkkm ta seddeli
lahti wöttls, olli sinna paile nenda kirjotud:
"Anna Paum peab selle seddeli wasto 25
..knldpcnningid sama, mis keistrlikko renlerei
.-maiast peab kätte antama, nl pea kui ta jarxele
"ladab. Sedda kassib

Keiser Iosep."
"Üht niluggust plaastrit ehk salwi ei õlleks
minna teile mitte woinud anda," ütles tohter;
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«se on ennam kui pool munna, ja lugges nüüd
haigele ette, mis stddeli peäl seisis. Waene
Anna ei wõinud immekspannes muud middagi
üttelda kui: .-Issand, Sinno töotussed on
tössised ja Sinno heldus suur! Nüüd ma tean,
et se tõssi on: »„Kes pallub, se saab."" — Ni
pea kui Anna järrele satisa makseti rahha wälja,
ja nüüd olli tohtrid ennam kui tarwis. Mõnne
näddali pärrast jubba olli Anna jälle wodest
wäljas ja terwe nago enne. Nenda ollid
tohtrid haiget ja Keiser wäest Anna parrandanud. Naene ellas weel pärrast mitto
aastat kauemine kui Keiser õnnis isse ja on
nüüd mollemad Jummala ees. Mitto kes sedda
loewad, mõtlewad: »No se olli üks hea Keiser!"
Agga paljo önsam olleks, kui nad Sest, „kelt on
mis i a l 0 n " ka süddamest mõistaksid üttelda:
«No se onuks tru ning helde Jummal!"

Weider abbiello lahhntns.
Uks noor Saksa - ma mees, Reini jöe ärest,
tahtis kord ka mailma nähha sada ning läks
reisi peäl?. Ta käis mitto Maad läbbi, õppis
mitme rahwa head ja pahhad kombed tundma,
kunni ta wimaks Hispania - male paigale jäi.
Siin leidis temma head ammetit, olli tubli mees,
ellas kassanaste ja sai aega möda rikkaks mehheks. Kui ta kassi nüüo wägga hästi käis,
mõtles temma: »No kas ma tahhan wõi ei
tahha? — Wimaks tahtis ikka, wõttis ühhe
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priske ja rikka seält Ma tüttarlapse ennesele
naeseks, ja teggi nenda omma röömsa ellopäwadele otsa peäle. Sest Hispania-maal on
maiapiddamisfes luggu teisite kui meil: naene
on maia perremees, naest hea söbber temma
mees, ja naese omma mees on tüdruko assemel.
»Oh kannade pärralt! mõtleb mõnni mees —
wõi nenda? S i i s on meie Maal ikka weel parrem luggu. Eks mees olle naese Pea ja naene
jälle . . . . noh, olgo peäle."
J a h , sedda ütled kül sinna, mo söbber, agga
kes teab mis naesed sest arwawad? — Saksama mehhe luggu olli siiski Hispania - maal
wägga waene: Temma olli pärris - orri, naene
pärris-ocja piddaja. Senni kaua kui ta kallikenne alles tüdruk olli, olli ta kui tui poiakenne,
hea ja tassane; agga ni pea kui müts ehk tänno
pähhä sai, kaswid tuikesse! mets-härja sarwed
pähhä ja kulli küned sõrme otsa. — Rahwas
rägiwad kül, et Pastla-maal se luggu ka nenda
peab ollema, et naesterahwa! ei pea mitte enne
sarwed, kihwad ja küned kaswama, kui nad mütsi
alla sawad, ja et mõnnel peawad sarwe otsad
jubba prudi pärja alt hakkama wälja paistma; —
no egga meie sedda se kord ei hakka järrele urima.
Kui nüüd waene Saksa-ma mehhikenne
omma naese ikket kandes koggoni wässind olli,
hakkas ta nou piddama, kuida sedda kergitada,
ehk sest koggoni lahti sada. Ta hakkas sepärrast
aeg aialt omma naesele Saksa t ma rõmust ello,
rikkust, kuldsid wäggesid ja kallist ilma kiitma,
ja et se üks Ma on, kus rohkem pima ja met
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jooksed kui ennemuiste Kanaani,maal, ja mis
ta muido temmale weet ette lobbises. Midda
ennam.naene sest asjast kulis, ftdda ennam
hakkas temma su selle järide wet jooksma, ja
mehhe kasso^kcddo temmale armsaks jama, nenda
et ta wimaks ka mehhe nõusse heitis, lubba
andis keik asjad ärramüa, ja hakkas mehhega
Saksas ma pole kõndima. Nenda käisid nemmad
teine teisega omma teed, Hispania^ maalt Prant,
susse - male, ja Prantusse *. ttiaalt Saksa ? ma
pole, naene rahhaga hobbo- eesli stlgas ja
mees jalla tagga, kep käes; lapsi neil ei
olnud. Kui uad nüüd Prantfusfe < ma risti?
kiwwist ka jubba mödas ollid, ütles mees:
»Kule, mo armas naene, kui sul middagi selle
wasto ei õlle, tannini olleme meie Hispania
keelt räkinud, nüüd hakkame Saksa keelt räkima.
Sinna õlled omma kotto künni sia male ratsa
sõitnud ja minna jalla tagga jooksnud, nüüd
sõidan minna siit sadik künni omma koio ka
ratsa, ning jalla? Miinisse kord on sinno käes." —
Naene katsus, sõimas ähwardae ja ci tahtnud
mitte loma seljast mahha tulla, agga mees ütles:
»Armas Tirtso, minna ei panne scdda mitte
pahhaks, sinna õlled tännini mulle pilli äianud
ja minna piddin tantsima, nüüd ollcn minna
omma Ma raia peal ja pil mmno ka, tantsi
nüiid sinna ka nattukest minno pilli järrele;
agga ecstotsa on ta ikka raske; minnul olli ta
ka ecstotsa kongoni harjumatta.« Kui naene
ikka weel sõimas ja karras, turtsus ja aewatas,
leikas mees ühhe trõöstimisse riiora pösast ja
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«aitas naesele: «Kas sa'näed, Missugguse rifV
koga mehhed Saksa, maal ja Pastla-maal om,
mad naesed abbiello -seätnlst luggema öppetawad,
kui nad muido ei mõista?" Naene jäi wait
nago luk; sest ta tundis ärra, et se nk üsna
nisamma suggune olli, kui se, kellega temma
hobbo-eeslit kärmeminne käima õppetas. Mees
küssis nüüd: Kule, Tirtso, tännini ollid.sinna
emmane mees ja minna issaue naene, agga nüüd
tullewad need päwad, kus minna mehheks ja sinna
naeseks jääd£: Ütle, kas tahhab eddespiddi mo san,
na kuulda, wõi sinna jälle taggasi minna, kust sa
tulnud olled ?" «Ma lähhän jälle taggasi,« ütles
naene nuttes, ning se olli mehhel keige parrem.
Rüüd jaggas mees naesega warrandust poleks,
ja igga üks läks omma teed ning ommale male.
.,No se olli wiks mees," ütleb mõnni lnggeja; ja mõnni jälle: «,Kül ma nisugguse tullehargile weel poolt warrandust olleksin annud;»
— ja mõnni weel; *. Olleksin ma kord rooska
leikanud, siis olleksin minna ka Tirksokest rooskamisse wisi rooökanud, kunni ta nenda sanna,
kulelik olleks olnud, kas mässi ümber sõrme." —
I g g a mees arwabcket se õige on, mis temma
mõtleb ja suust nnftja ütleb; agga minna ar*
w a n , et se ka õige on, mis minna ütlen:
Wõib kül tõssi olla, et Hispania, maal
naesed meestele liga tewad ja neid pinawad;
agga st on tõeste tõssi, et meie Maal mehhed
naestele mitto kord liga tewad, neid pinawad
ja mitto meest omma naesele oige sabana assemel
on l — Sepärrast panne tähhele: "Ükski mees
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polle weel omma naest targaks peksnud, egga
ükski naene omma meest heaks sõimanud ehk
tappelnud; agga mitto meest on Issanda nim»el oma naest heaks armastanud, ja mitto naest
Temma abbiga omma meest waggaks pallunud.
— Te sedda ka. Olled sinna ustlik mees ja
sul on uskmatta naene ning abbiello wägga
waene, siis rägi omma hea Issandale ennam
ommast pahhast naesest, kui omma pahha naesele ommast heast Issandast; — ehk sa olled
ustlik naene ja sul on ustmatta mees, siis te
nendasammoti; — ehk teie ollete mollemad
ustmatta, siis ärge wiitke aega, muido widab
surm wimast aega, ja siis — o n hilja; — ehk
teie ollete mollemad ustlikkud, no siis tänno
Jummalale!

Ühhest kiwwist mis leiwaks
sanud.
. , N o kas se peaks tõssi ollema?" mõtleb
mõnni, kes pealkirja üksi loeb; agga kes terwet
tükki loeb, teab kül, et se<Msi on, ning kuida
st on sündinud. Kamalieli kolilapsel, õnsa
Paulussel, on kül wägga õigus, kui ta Ebrea
rahwale ütleb: » Ärge heitke mitte ärra omma
julget totust, mis sure palga saab." Agga
kuulge siis 'kuida se ükskord sündis.
Ühhes kihhelkondas — nimme jägo nimmetamatta — ellasid wiimse nälja aego üks ust
lif, helde süddamega koolmeister' ja üks ust*
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matta kiwwikowwa tallo-perremees, kes pealgi
wägga rikkas ööldi ollewad, Leiwapalloke olli
seäl kihhelkondas wägga kallis, wak maksis jubba
ülle 3™ hõbbe rubla, mis waesed sealt ennam
sõid? Mitmede lapsed Jussisid leiba, agga piddid
rõõmsad ollema, kui wannematal weel jahho,
leent anda olli. Kerjajaid waeste innimeste lapsi
olli igga ukse ees leida; agga heldematte uste
ees ennam, ja ihnuste uste ees wähhäm, ja
koolmeistre ukse ees keige ennam.
«Armas Juhhan!" ütles koolmeistre naene
ühhel hommikul temma wasto, "sinno lia
ärrajaggamisse pärrast on nüüd järg nenda
kaugel, et meil ennam wilja egga jahho maias
ei olle ja wiimne teggo leiba ka jubba lõppetussel on. Sinna puad mailma sojaks kütta,
ja lasseb külma ennast ja ommad lapsed ärrawõtta; kui meie ka isseendid ärrajaggaksime,
egga meie ommeti keikide nälga ennam ei
kustuta."
"Wägga tõssi, mo armas Maria! — wastas koolmeister, ja sillitses naese, pead; agga
se on ka tõssi: enne peawad kiwwid leiwaks
sama, kui meie ja'meie lapsed nälga surrema."
— Naene jäi wait:
Selsammal päwal, pärrast lõunat, tulleb
üks tallopoeg rammosa hobbosega koolmeistre
ukse ette, panneb hobbose aia külge kinni, wjskab peoga Heino ette ja tulleb tuppa. Pärrast
terretamist, kui koolmeister olli küssinud, kust
küllalinne tulleb ja kuhho ta lähhäb ja mis
head ta käib, hakkas küllamees palluma: „Aus
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koolmeister l ärge pange pahhaks, ma tudin ft
kord Teie palwele. Mmno wannem poeg ellab
linnas, kedda ma kingiseppaks lassen õppida,
ja kes nüüd pari näddali pänaft selliks saab:
agga lemma meister ja monned teised ka, kae?
bawad ikka minno ette, et ta peab ülleannetumat ello armastama, napsi wötma ja sedda teist
muud weel. Dllen ka jubba monned wöllad,
mis ta teinud, ommaft waesussest piddand tassuma. No mis wannem sure mehhele ennam
teeb? on kord hakkatud, siis pean nüüd eddasi
aiama. Ta on minnule kirjotanud ning pallub mind jälle seks aiaks rahha sata, kui ta
selliks saab. Ollen ka pahhane olnud agga
mis sa teed ärra, kelle käest ta ommeti saab?
pean ikka jälle andma. Agga et pois parre,
mat ello hakkaks wötnud, siis ollen sowinud
temmale üht kirja kirjotada, mis ta üddist ja
ludeft läbbi lähhäks, ning et ma sedda isse
ei mõista, stpärrast tullin Teie palwele. Teie
mõistate stdda wägga hästi, kirjotage issa asse,
mel minno pöiale üks kirri, mis ta mitte ei
woi unnustada! Mis omma waewa eest wöt,
tate, tassun hea melega." Nenda pällus küllamees köolmeisttit.
Koolmeister ei seisnud mitte wasto, waid
kirjotas mehhele nelli lehhe külgi täis, ja kui ta
kirja ette lugges, läksid Maria silmad ka märjaks
ja küllamees nuttis uago wäeti laps. — Wimaks küssis ka koolmeister mis küllamehhe
nimme olli? Küllamees ütles „Mart K i w w i , ja nimme pandi ka kirja alla. Iummalaga

-
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jättes tännab küllamees wägga, nwg pällus
teäda, mis tal koolmeistri waewa eest maksa
tulleb? Agga koolmeister ütles: «Selle tühja
waewa eest ei wõtta minna middagi; andko
Jummal, et kirri teeks, mis peäle ta kirjotud
sai." Küllamees läks minnema.
Teisel päwal, wasto õhtut, tulli jälle üks
wooras rammofa hobbostga kolihone ukse ette;
kel walge neljawakkane kot sanis olli; agga se
olli wanna Weske mölder Kustas Tust, kedda
koolmeister kül tundis. "No mis, assi möldri
pappat meid watama aias?" küssis koolmeister;
«Teie polle ammogi meid ennam watamas
käinud, sepärrast ma sedda õige immeks pannen.»
<»Polle aega olnud," wastas mölder;
^agga se kord olli mul hea assi. Ristikiwwi
perremees. Mart Kiwwi, tulll eile õhto minno
jure õseks, sest et meie wannad tutwad olleme
pistis mulle 12 hõbbe rub. peusse, ja pällus
Teile selle eest 4 wakka rukkipüli jahho isse
kätte tua, sest et Teie ühhe kirja läbbi temma
süddant ollete wägga rõmustanud ja ligutanud.
Ma luggesiu isse ka sedda kirja, ja wõin üttele
da: se kirri olleks wiis wakka jahho wäärt olnud."
«Kas näed nüüd, armas Maria,» ütles
koomeister naese wasto — »kuida mo sanna
on tõeks sanud: enne peawad kiwwid leiwaks
sama, kui usklikkud nälga surrema: *- Eks
Mart Kiwwi polle nüüd 4 wakka püli jahhuks sanud?"
Möldre käest sai nüüd koolmeister ka teada,
et Mart muido ni kitse on, et omma kohto ei
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raatsi tais süa, ja kui mölder ärraläks, laulis
koolmeister omma Mariaga sedda salmi:
Jesus on mo karjane,
Minna temma lamboke;
Kui ma Temma peäle lodan,
Keik Ta armo holeks annan:
Siis on minnul järgeste.
Siia jua rohkeste!

Armad

sõbrad!

Miö muido ramato hakkatusseö seisab,
leiate se kord löppetusses. Se on trükkimisse ja pookimisse parrast nenda siindinud ning pallun sedda mitte immeks
egga pahhaks panna.
J u m m a l a abbiga, ilma kelleta innimenne middagi ei wõi,' saab „Sannumet o j a " nüüd teist korda teje kätte pakkutud. Wõtke tedda armastusses wasto,
kuida temma armastusses teie jure tulleb.
Teile kassuks ja rõmuks olla, on temma
ainus iggatfeminne. — Kui se wõiks sündida, siis pallub omma luggejaid wagga,
et — kes sedda wõib — temmale kirja
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läbbi teada annaks, kuida ramat nende
mele parrast on, ja kui ta sedda mitte
ei olle, m i s temmal siis issiärranis
weaks on? —
Laitmist, mis targemast suust ja söbralikkust süddamest tulleb, ja mis läbbi
ta edhespiddi ennast täitmisse eest hoida
wõib, wõttab temma sure tännoga wasto.
— Et ramat ennam luggejaid leiaks, on
hind ka wähhendetud.

Issand hoidko teid ja tedda terwisse
jures ja õige te peäl, kunni tullewal
aastal — kui Temma ta^ah — Uim
teisega jälle kokko same ja könneleme.
Teile ihho ja hinge polest keik head

sowides
Teie mulne söbber
Wändra kanter.
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