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Censor Samson.

Pshkle rom nt.
Lapsokessed! M a ollen teile monne aia eest üks
karjalaste ramat kirjotanud, kennest üks tallopoia
laps üttelnud: „ K u i ma siit loen, st on ni maggus, nago ma sööksin õunad pu peält."
Selle lapse sanna jarrele ütlen minna: se kord
põlle mul mitte punnased õunad teile kättetua,
waid agga nattokest koldsed pähkled, sest aeg on
wagga nap, ja tööd on wägga paljo.
Agga ma käisin neil päiwil monnikord öhtust
aega metsast läbbi omma meelt ka wahhel jahhutama, ja rapputasin sarrapu pealt kaks peo täit
pähklid mahha: üks jaggo söi teine mees ärra,
mis üllejänud, sago teie kätte. Löge kiwwikessega peäle, wiskage tühjad kored mahha, pistke
tuum suhho: se on ka assi lastele.
Sowin teile paljo tuhhat termist, ja keige
teie perrerahwale. Terretage neid ka minno polest lahkeste. Iummalaga seks korraks.
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L i n n o k e.
Uks lind se lendas siit ja seält, ja töstis halledaste heält: „Kust leian minna terrakest, et
täidan omma köhhokest; oh talwekülm, sa walli
mees, nüüd surreme keik sinno eest!" —
Siis päike kulis üllewelt kül linnokesft nuttoheält, ja paistis soialt mahha ka, ning kewwadesse illoga: keik linnud laulsid rõõmsaste, said
süa, jua rohkeste.

O

r r a w.

Orraw hüppas ühhest teist, männa oksad kiguwad. Tuul, se wihhastas, ja ütleb: „Mis sa
sit seäl kargad ka? Wata agga, et ma warsi toon
sind mahha, löön sind purruks; mötle mis suur
wäggi minnul, kule, kui ma rägin sinnul: põhja
poolt ma hakkan peäle, lounamale tõstan heäle."
Orraw naeris: „Ei ma karda, mis sa muido
ähwardab!"
Tuul se puhhus hinge wälja, et ta isse loötsutas, ikka peäle keigest jõuust; männa oksad
murrawad.
Orraw otis tükki aega, hoidis kinni kõwwaste:
„pea kinni mis sul on, ükski wötta sinno on."
Tuleöhk ei jõudnud ennam, loötsutas, jäi hingama.
Lomake läks jälle ülles rutto, rutto, kermeste,
otsis toito, kust ta leidis, omma palle higgi sees.

Tuleöhk, se kadduö ärra, orraw ellab priskeste,
istub pehme pessa sees, keik ta pöiad temma ees.

H i r e k e s f e d .
Kaks kassikest, need mängisid, ja ümber emma
hüppasid, ja teggid mitto nalja. Kül wannal
kassil hea meel, ta teggi, nago maggaks seäl, ja
pöris kura selga.
Siis jälle ülles korraga, ja möda tubba ruttoga; kaks nored josid järrel: nad püüdsid wanna kinni wötta, ja said ka pea emma kätte, ei
leidnud õtsa römokärral.
Uks hireke, mis alles noor, kel libbe nahk, kui
munnakoor, se wahhib august wälja; ja lähhäb
omma emmale, ning rägib röömsast temmale:
„ O h tulle wata nalja!" —
Kül wanna hiir siis ehmatas, ja omma poega
hirmotas, ning taples wägga rängaste: „ M i s
wahhid sa ni hullust peast; eks sa ei tea, et
nende seast meil tulleb surmani hirmsaste!" —
Noor hiir siis mötles natcokest, ja hüdis emma pole: „ E i nende jure iggawest! — M a jään
so armsa hole, ja pallun agga süa nüüd: ei lähhä minna paigalt siit."
Wanna hiir läks otsima, noreke jäi wahtima:
wanna kass kui püssist paught nore hire murdis
kraught: kassipoegi! römopääw, hire emmal surmawaew!
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S u l t a , Wido.
Sulta, Wido kahhes perres ollid nabred wannast jo. Sulta suur, ja pitk ning jämme, Wido
pissokenne loom. Sulta tõssine ja t r u , Wido
kawwal koer ja kelm.
Perrerahwas tapsid sigga, Sullale sai mõnni
tük. Wido wahhib läbbi aia, mis seäl naber
kannab suus. Naber kaddus hoonde tagga, W i do mötles: Same nähha.
Sulta jälle rahholist heitis päwa paistele. W i do ülle aia lipst terretas ja ütles siis: „Kule,
naber, minna näggin, et sa kandsid lihhatük,
petsid ärra hoonde tagga, se ep olle mitte hea!
— Pea wõib üks teine leida, panneb nahka, mis
sul sest? — Anna parrem mulle hoida, siis sa
tead, kus ta on." —
Sulta wastas: „Jägo peäle, mis sa ennast
waewad ka; omma hoida on jo raske, hakka
woorast hoidma weel! Olle terwe tullemast, minna maggan nattokest.
Wido ülle aia jälle omma one taggasi: wahtis Sulta maggab hästi: „Magga peäle, söbrõke!" — jooksis kapsta aiast läbbi, kaewust,
saunast ikka möda, lauda tagga tassakeste; jub>a ninnas maggus hais.
Watad, wahhib, nusutab, südda wägga römustab; romas lauda nurga alla, käppakülle,
lähhemalle; jubba kallis kingitus Wido su ees
augo sees; hakkas peäle ussinaste, ei ta watand
ennam körwa, mehhekesstl hea meel.
„ A i , a i , a i , a i ! " — M i s seäl wigga? —
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Sulta Wido kallal jo, kissub tedda sabbapiddi karjalauda nurga alt. Widokenne, et kül häddas, siiski tahtnud lihha anda, tahtis koio pole kanda.
Sulta hambad terrawad, Wido jallad ussinad.
Sulta mõtles: „ O h sa naber omma kawwalussega! Minna tahhan kinnihoida, mis mul on,
ja mitte kuulda küllaliste wallejutto, kui mul issi
arro peas. Monni nuttab elloaia et ta wöttis teisi kuulda, kus ta isse piddi teadma, mis
ta piddi teggema."

Warblane

ja

hobbone.

Sure moifa hooste tallis hobbosid kül hea
hulk seisid teine teise körwas, kes neid nimmesid
keik teab? körb ja raudjas, must ja walge, punnane ning paat ja lauk, tuhkur, woik ja kirjo,
hall, rokkamok ning sörasilm.
Talwe külmast ei nad teadnud omma soia talli
sees; waene warblane kül teadis, otis talli ukse
ees. Iubba kutsar Ado tulleb sömast, lähhäb
talli ka, jättab ukse lahti seisma, hakkab korristama seäl; hoostele ka kaerad andma; kül nad
wötwad mehhe modi, õlleks agga rohkem anda,
ei nad põlgaks mitte ärra.
Warblane siis: „ S i r p , sirp, sirp!" — hüppab,
kargab kui üks kirp ühhcst latrest teise peäle, töstab pallumisse heäle: „Andke mulle nattokest teie
kaeraterradest!"
Ei nad tahtnud ükski anda, iggaühhel omma
»
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j u t ; ei neil polnud hallastust: raudjas kõwwa
ku: üks raud, must ni kustund kui üks süssi,
walge külm kui talwelummi; iggaühhe- söimonimmed, taplemisse kurjad sannad; rokkamok löi
taggant ülles, sörasilm kui kurri waim.
Mustjal körwil olli üksi halle n:eel ja ütles
siis: „Tulle wõtta minno rangist tannapaäw ja
iggapääw!" — Nenda sündis se keik talwe —
warblane ja mustjas körb — talwe aitis hobbone,
sui jälle warblane.
Palla pääw ja kärdsid kallal, parmud läbbi
akna weel; ei nad sanud kaerad süa, heinad polle
arwata; eest ja tagga, pea ja pcrse, köht ja selg
ning põlwed, reied, rinnad, kael ja suud ning
silmad keik sai ärranöalatud.
Mustjal körwil rahhopölw: temma latre laua
peäl kuuldi kenna linno heäl. Kui üks tulli
waenlane, jubba warsi warblane kripst ja krapst,
ja nelas alla, ei nad tohtnud liggi tulla.
Kutsar Ado mötles siis: „Wata immet, mis
hea wiis on neil lomadele antud nago süddamesse pantud: mustjas körb ja warblane wõiwad mitmel meestel olla kui üks elloöppetus ja
üks armokingitus."

Poisike ja w a n n a

härg.

„ I u k k o , wötta ramat kätte, mis sa muido
weddeled!" —
Iukko, nago kuleks mitte, rutto uksest minnema.

Emma järrel: „Kule Iukko, kui sa mitte tanna loed, lõuna jääd sa sömatta."
Poisike jo mondakorda, kui ta õues aega wiitnud, egga tulnud emma jure a b i t s i t seäl luggema, nattokest ka werima: jäi ta lõuna sömatta.
Iukko silmad pahhased, wõttab ramat kappi
peält; temma mokkad wennisid, kui ta lugges
kirja seält. Lugges omma tükki ärra, jooksis
oue, — lust ja kärra.
Must ja küüt, ning wall ja lauk õues maas,
ja puhkawad.
Iukko liggi, wöttis witsa, ütles: „ M i s te tete
siin! Teil on hea, mul on pahha, wata agga kui
ma Pannen a b i t s i t teid luggema. Kui te mitte
selgeste, puhtaste ja waljuste keik need kirjud
werimissed, ja need puhstaberimissed ei sa
ärraluggeda: minna Pannen piitsaga."
Rutto Iukko maia pole, ramat kappist wäljatoma; issa piitsa warna otsast: „Plakst ja plaksi,
ma tahhan teile pähhä panna, selja peäle, teie
laesad luggejad. Minno pissoke nõdder Pea, uhtepuhko waewatud: teil on allati wägga hea, ei
sa ilmas koormatud."
Tulleb wälja, wahhib, watad: jubba härjad
astuwad. Sullane käib nende tagga, ikka õtse
pöllo pole, jubba seätakse sahha: Must ja Küüt,
need käiwad ees, Wall ja Lauk ning nende mees.
Pois jäi raskest mötlema, häbbi tulli temma
peäle; öppis hästi luggema, töstis kennast laulo
heäle; pühhapäwa kori peäl, kuuldaks temma
armas heäl.

—
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Vinnopessa.
Henrik hoidis lambatalled metsa äres waggusi, mõtles, mis se lind seäl laulad pösa tagga
allati? — Lähhäb liggi, wahhib, watad, hüdis:
„ O h sa heldeke, teie kennad lomakessed, lasf ma
katsun ommeti, kas te säte jubba isse nattokestgi
lennata?"
Lind seäl oksa peäl, se pällus: „Armas Henrik, ärra te; minne ärra minno pessast, lapsed
kartwad hirmsaste. Sinno sured silmad näitwad
neile wägga pahhaste; hakkad sa weel kätte wötma, siis on warsi surm neil kä. Armas Henrik,
kule nüüd, minna pallun, minne siit."
Henrik ütles: „Olgo peäle, agga te mul lauloheäle, te mul nenda kennaste, kui sa ial mõistadge."
Lind siis kohhe hakkas laulma üsna ue wisi
järrel, laulis poisi kohta nenda: „ O h sa onnistud, oh sa rõmustud armas kallis lapsewaim.
Kaswa kui öitswad puud, inglid sul andko suud:
kaswa kui Tacwaissa taim."
Henrik pühkis silmad ärra, ei ta melest poiste
kärra olnud ennam ilmasgi; watis ülles taewa
pole, andis armo Issa hole, olli palwes allati.
Pererahwas pannid immeks, kuida pois ni
teiseks sanud; ei ta rägind, kül nad küösind; emma mötles: „ M i s sest saab!"
Kui ta metsas karja hoidis, keik need linnud
temma ümber: koldsed, punnased ja kirjud, sured
ning ka pissikessed; keik nad ollid kuulda sanud,
kuida Henrik hallastanud, mitte pöiad pessast wöt-
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nub, rutto jälle karja tötnud. Kus ta läks ja
kus ta seisis, ikka linnolaul ta ümber, et ta südda römo täis, rahhus möda metsa käis.
Kewwade ning sui läksid, süggise sai peäle ka,
lehhed pu peält mahhatullid; poisike jäi pöddema. Ei ta olnud kaua waewas, inglid hallastasid taewas, hoidsid temma hinge sülles, kandsid sedda taewa ülles.
Kehha maggas risti al, surnoaed keik lindu
täis; kül nad laulsid laulowisid immclikkult halledaste: innimissed mitte teadnud, nlis se piddi
tähhendama, — inglid taewa kori peält mõistsid
linde lauloheält.
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„ M i s laulad ni röömsast, sa pissoke lind, kas
naerad mo murre, ja irwitad mind? Mo jallad
on wässind, mo südda on murres, et kui se wolkö
olla, ma tänna weel surrcks!"
Ja lööke laulis, ei kuulnud ka meest, ta lendas ni körgest, ning kaddus ta käest; ja tekäia
astus täis murret ja wihha, ei tahtnud ka ennamgi päikest weel nähha.
Ja wata, se linnoke jälle seäl körges, ja laulab ni elledast tekäia körwas, ning lasseb kord
ruttoga Ma peäle mahha, ei teädnud, et mees
tahtis tehha tal pahha.
Ta wöttis üks kiwwi, ja wiskas ta kohta, ei
putund kül külge, ta läks senna rohto; ja lööke
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toetab siis ruttuste tiwad, ning warsi need körgeste linnokest wiwad.
Siis karjus se tekäia wihhaga ülles: „Mis
rööm on sul põues, mis lust on sul sülles, st
laulad ja üllendad terwe se pääw, ja minnul on
pahha ja süddame waew!" —
J a linnoke hüdis sealt üllewelt mahha: „Ma
laulan, et Issanda armo saan nähha; ja pallun,
et temma wõiks toito mul anda, ning häddas
ka minno eest hoolt wõttaks kanda.
Ta on mind jo heldest se päwani saatnud, ja
ollen jo mittokõrd sedda ka waatnud, et waenlane tahtis mind kurjaste püda, siis wõtsin ka
warsi ta pole kül hüda.
Kas sinna siis mitte ei wõiks ka ni tehha,
siis saaksid sa pea ta hallastust nähha: oh minne, ja lasse nüüd põlwili mahha, siis töest ka
kaub keik murre ja pahha." —
Mees läks tee peält kõrwale, heitis senna pölwile, pällus andeks süddamest. Löokenne üllewelt,
tõstis omma römoheält, laulis waljust, elledast.
Se, kes Pea kohtas, andis linnokessel terrakest, ning et mees sest päwast kandis rahhus pä«
wa koormatest: korem on nüüd mahhapantud,
kehha surnoaeda kantud.
Linnoheäl on pöllo peäl, hingel taewas ingli
heäl.

R e b b a n e.
Pärdi pöiad oiosid, teine teist ka äiasid, emma
keskelt watad. Rebbane seäl kalda peäl, pahha
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nou ja kawwal keel, paljo terwist sadab.
„Tulge teie kennakessed, teie koldsed linnokessed, minna sowin teile head."
Jubba pardi pöiad tahtsid, ikka kenna loma
wahtsid, pardi emma wänas pead.
„Tulge mulle kord ka wooraks, minna sowin
teid ka pulmaks, annan tütre mehhele; kül mul
röga, küllalt jua, lasksin ammo kokkotua, pange
agga tähhele, et te mitte haigeks jäte, kui te
wägga paljo söte; egga minna muido kelaks, se
on keik jo teie kassuks."
Pardi potad kuulwad jutto, üks ja teine jubba rutto ikka kalda pole sõudma, sedda kallist
asja nõudma, mis se lahke metsamees rägib nende
körwa ees.
Wanna part siis wihhastas, rebbastle kulutas:
„Sinna kawwal kurri kuil, mis sa wahhid kalda
peäl, tahhad sa mo pöiad süa, tütre pulmaks ro*
ga wia. Tulge lapsokessed kokko, ärge kuulge
kelmi mokka, wallejutto ilmasge — tulge keik
mo järrele."
Emma ees, keik poiakessed temma ümber oiowad, rutto ärra alla pole, jubba jõudsast lähhäwad.
Rebbane, se kargas jökke praugti keige kehhaga, hoidis Pea körgest ülles, sõudis laia sabbaga, tahtis linno prati süa, mitte ennam järrel
anda.
Jubba mehhe jõud on otsas, keik ta wäggi
kaddunud, wessi suhho, Pea waud, jallad kangeks wennitud, sabba olli üksi nähha; pardid astsid ülles randa.

Waatsid jöe kalda peält, emma töstis omma
heält: „Sage targaks lapsokesstd, moistge isse
walwaba, silmad lahti, mõistus Peas, et te kahjusse ei sa.
Meil on wihhamehhi ees metsas, Ma peäl,
ning ka wees: kanid tahtwad immeda, rebbafed
meid nelata, küt, se lasseb püssiga, kuil, se hakkab küündega."
Oh sa waene pardisuggu, kül sul mõnni raske
luggu; siiski ärra karda sa: Temma hoiab pardid ka.

Pödder ning jännes.
Pödder seisis kaua aega jöe kaldal wahtimas,
watis ommad uhked sarwed, pöris pead ja ütles
siis: „Tulge, teie metsalomad, kokko keigist jaodest, kus on üks, kes minno wasto tõhhiks ennast seada ka. Wata, mis suurt au ja ehte
mulle pandud btsa peäle, eks ta olle kui üks märk,
et ma peälik nende seas. Tulge wälja, kui teil
julgus, metsalomad, hulgani; tohhib üks mo körwa seista? tühjad sandid minno ees! — Karrul
kappad innetumad, hundil jämme kange kael, rebbasel kui kelmi silmad, jännes kui üks tühhi ssit.
Hobbone kül surustelleb, mis tal muud kui wangipölw. Härg ni rummal, et tal parras, kui tal
nahka nüllitaks. Koer, se augub ööd ja päwa,
ei te head kellegil. Lammas mägib ilma aego,
mis sest tühjast millast saab? — Agga Wata
minna ollen tõeste kui üllem loom; tulge wälja,
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astge ette, waatge, mis mul Pea peäl; sedda ei
sa ükski wötta, minna kannan elloaeg; kui üks
tulleks minno wasto, löön ta mahha sarwega."
Pissokenne jännes tulli tassakeste liggi ka,
tahtis jöest su täis wötta omma sure janno sees.
Pödder taples: „Kuidas julgud minno körwa
astuda? Wata minno uhked sarwed, mis sul tühjal? Middagi!"
Jännes ütles: „ M i n n a ollen rahhul omma ihhoga; sarwed wõiwad pea surma uhkel lomal
walmista."
Paught siis pandi metsa ärest, weel üks tagga
järrele; pea jubba jögri mehhed ratsa rutto lennata; koerte hulk, kui nolid liggi, teine ikka teise
ette. Pödder kaddus metsa sisse, jännes pettis
pösa alla.
Keik need jögrid, küttimehhed hooste seljast
mahha siis, koerte tagga metsa sisse, watama,
mis kärra seäl? Pöddra sarwed kinnijänud, männa oksad kiguwad, kül ta katsub lahti sada, keik
on muido, asjata.
Koerad tullewad ta ümber, hambad mehhel
selgas kinni, köhho alt nad kissuwad, jalgest ka
weel hakkawad; jubba langeb nende kätte püssi

I

kulid kehha sisse.
Jännes kartis hirmsaste, südda rindus kõpputas: „Nüüd nad tullewad mo kallal, ei ma peäst
nende käest!"
Ükski möttelnd temma peäle, sure loma ümber
keik, weddasid ta köie otsas, pannid wankre peäle
ka, wisid koio, nülgsid nahka, pöddra lihha müsid mõisa, pöddra sarwed praego weel metsawahhi
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seina peäl: hõbbe taskourikel rippub sarwe arro
peäl, hüab agga tik ja täk, nago rägiks pöddra
surma tassakeste körwa sisse: „ Ä r r a olle ilmas
uhke, ärra surustelle ka; se, mis peäl sa olled
julge, wõib sind pea hukkata. Kui sul üllearro
mötted tõuswad omma ello sees, wata mis seäl
metsawahhe seina külges sinno ees."

K a n n a p o i a d .

Waese mehhe one peäl kuk ja kanna ellasid,
nelli poega nendega; kuk, se töstis römoheält,
kanna kandis emma hoolt, pöiad kennast kaswasid.
Teise perre küllapois mõtles: „Kas mo kiwwi lähhäb õtse kanna Pea kohta?" — wiskas
ülle aia kiwwi, kiwwi murdis kanna jalla, kanna
kukkus kohhe mahha.
Kül ta tahtis üllestõusta, kuk, se aitis ühhelt
poolt, poiakesftd pallusid teiselt poleli keik ta
kõrwas: „Seisa omma jalge peäle, anna kuulda
omma heäle, ärra surre, emmale!"
Ei ta sanud wastust anda, kattis silmad unne
kätte, surmatunnike on kä: jubba jalgu sirrutab,
jubba kehha sirgeks aiab, ello öhk ka kaddus
seest. Perre lapsed kandsid ärra, matsid mulda
augo sisse.
Kannapoiad tsaugsuwad möda aia äresid. Kuk,
se otsib ühtepuhko, kust ta neile toidust leiab,
warra, lõuna, öhtoni; öse temma liwa alla linnokessed puggenesid, katsus soiendada neid.
Ei ta mõisinud nenda tehha, kui se önnis em-

make; fui ta mötles, kül ta watis, ei se olnud
emma hool; poiakessed sures murres, temma
isse raskes waewas.
Ei nad kaua leinanud omma armsa emma jarrel, wiimne tunnike neil tulli pea keige neljale.
Keigewannem kukkus tiki ülle kaela otsete; teise
murdsid kassi hambad; kolmas kaddus metsa sisse,
piddi nälga surrema; wiimne wötsid kulli küned,
keigel neljal elloots.
Waese mehhe oue aedas kuk käis kurwa näoga, ei ta tõstnud ennam heale, ei ta tahtnud
süa ka, löppis ärra silma nähhes, wänas pead
ja heitis hinge.
Waese mehhe naene surri, panti hauda hingama; nelli lapsokest, need nutsid haua äres ärdaste. Maia kolle, keigil murre, leinaminne iggapääw; öse lapsed neljakeste, issa körwas wodis maas. Hommiko, kui üllestousid, hüüdsid
emma jarrele: emma körwad mitte kuulnud, maggas haudas süggawast.

W

a

r

r

i.

Saksa ^kögist külla kutsik wöttis suhho lihhatük, ei seäl polnud näggiat mitte innimesse hinge; muudkui rutto uksest wälja, kallist asja koio
wima, jooksis pole wersta maad, seisis oia kalda
peäl, mötles: .,Wöttan puhhata!" — puhkas,
watis, tulleb kegi? — astub jälle eddasi ülle
silla tassakest.
Watad jälle tagga pole, kas seäl tulleb kegi
2
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järrel, mötles: „ M i s ma kaugemale lihhatükki
kannan ka, eks ma wõi siinsammas süa!" —

seisis risti silla peäl.
Oh mis immet, oia wee seest wahhib teine
kutsikas õtse temma silmi sisse, lihhatük on temmal suus.
Ahne rohke sagi peäle mötles ta: „ M a kissun
käest, saab mul üks mo nahka panna, teine omma perrelt. Wee seest warri paistab temmal
nenda pahhast wasto nüüd. Koera silmad läksid kurjaks, urrises ja wänas pead. Jubba warri
teeb nisamma kadde näggo temmale.
Siis ta kohhe kargas jökke keige omma lihhaga, teise koera warri kaddund, omma lihhatükkiks. Kül ta püdis kätte sada; kust ta saab?
läks jöe põhja!
Nüüd ta katsus wälja sada, oiawessi jookseb
rutto, kül ta sõuab, keigest jõuust, tahtis äre
peäle sada, kaldad körged, äkkilissed, ikka lähhem
tammi pole. Tammi wärraw üllewel, wessi kahhinaga läbbi, koerakutsikas ka sisse, weskirattas
purtsab wahto, silmapilkus aias koera omma
alla, surrus katki, käppad, kaelaluud ja selga,
purruks, jahhuks koggone.
Weski alt läks surnokehha ikka emal eddasi,
jöggi wiis ta raibe ärra kauge sure merresse;
kallad, konnad, maud, ussid leidsid maggust roga seäl.
Poisike, kui olli luggend sedda jutto, küssis
ta: „Tadeke, mis wõib se olla, et se koer ni
hukka sai? Eks se mitte innimeste kohta keik on
rägitud?"

—
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Issa ütles: „Шъа sureks, kül sa siis ka
nähha saad, et kes ahne sagi peäle püüdwad ilmalikko head ikka rohkem ennesele kokkopanna kurjaste, kautawad seddagi, mis neil enne olli kä."
Poisike jäi mõtlema, piddas keik need sannad
meles. S a i ta sureks kaswanud, tullid teised
kiusajad, tahtsid tedda eksitada omma wallejuttoga: räkis kohhe koeraluggu, jätsid tedda rahhule.

T a m m e p u ja tekata.
Mitto wersta olli käinud, mõnda woorast asja
näinud reisja mees, ja tulli jälle omma wanna
koddo pole.
Wägga palla suipääw, ei ta jallad ennam
jõudnud, põlwed jubba nõrkesid, näggi tammepu
seäl kõrwas, pöris tee peält nattokest, wiskas kaelakotti selgast, panni Peakest senna peäle, mötles: „ M a wõin hingata tunnike, ehk rohkem
aega, senni kaub päwa palla.
Kui ta watad üllespole, laia tamme ladwa
pole, nääb seäl külges tõrrukessed, ütleb: „ E i se
polle hästi Jummalast ka arwatud: surel puul ni
tühhi willi; nende jämme okstel kölwaks parrem
kürwits otsas olla, mis need sured kürwitsed mõisaaedas kaswawad. Olleks mind ka küssitud, kui keik
se mailm sai lodud, töcst parrem olleks olnud."
Tamme lehhed issikeskes possisesid tule kä,
teised räksid teiste wasto: „Waatke sedda hullu
meest, temma laidab pühha Loja targast seätud
immeteud."
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Mehhe silmad jubba kinni, maggab, noorskab
raskeste.
Lõunapoole üks tulekenne aias pilwed ülles siis,
ikka rohkem tagga järrel, taewas hakkab mustaks
löma tuleöhk ka kangest puhhub, jubba monned
wihma pisad; reisja mees on mässinud, maggab,
noorskab raskeste.
Wata, tammetörruke õtse mehhe ninna peäle,
teine, kolmas järrele, nago söälast kukkub mahha
temma silmalaude peäle, õtsa, palle, uulde kohta, ärkas ruttust unnest ülles, hüdis: „Paggan,
mis se o n ! ? " — Pühkis pallet näppoga: mehhe
ninna werrine.
Tamme lehhed kanges tules teised teiste wasto
hüüdsid: „Waatge nüüd, mis rummal mees on
seäl M a peäl meie ees. Olleks se nüüd nenda
lodud, nago temma jölle nou: tammel sured kürwitsid törrukeste assemele, eks nad olleks temma
Pead warsi purruks pörrotand."
Mees jäi kuulma, mõtlema, laskis mahha palwete, pällus andeks Jummalat, ütles: „ O h sa
armolinne, iggawenne Loja seäl, kes sa kõrges
taewas ellad, watad innimeste peäl'. Keik, mis
sinna olled ftädnud, se on pühha immetö." Meie
waesed pattused ei sa mitte seddagi arwata, mis
silmi ees: wähhem weel so nõud ja mötted. Taewapilwed on kül körged, taewatähhed kõrgemad,
agga sinno iggawessed mötted käiwad leigest ülle.
Sinno pühha tahtminne sündko nüüd ja iggawest.

