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Eesti kirjawiis ja Ecsti fectc-uuiiiuinc seisab Eduard Ahrensi õlade
paal. Nagll Israeli esimene kmnngas Sanl terwest rahwast pääjagn
pikem oli, iiõitba ulatab esimene mic aja grammatikus Eduard Ahrens
teistest keele-uurijatest üle.
Pool aastasada saad tänawu täis, et Ahrens oma kuulsas graw»latikas: „Grammatik der Ehstnischen Sprache" meie keeleteadusele radasid
raius ja meie kirjawiisile sihtisid ajas. Nende radada pääl ou Eesti
paremad grammatika mehed, Wiedemauu ja Hurt, Weske ja Hermann
käinud, ueid parandades ja silitades; nende sihtide kandu on meie kirjandus
seui edasi püüduud, ja ou meie lapsed emakeele iluhoouesse juhatatud.
Nende meeste põlw, kes Ahreusiga ühes tõmbasiwad ehk aga tenia
wastu hoidsiwad, ou peaaegu terwelt hiilgama läiuud. Ei sõprus, ei >uiha
wea ilieie sulge ega juhi meie arutamist, maid wagusi paueme Ahrensi
tood ja uurimised kaalulaua pääle ja knulntame lugejale üksues otsust,
mis kaalude päält loeme. J a seda õiglasemalt wõib silm kohtuotsust
seletada, mida wähem meil Ahrensi elust teäda uu. Oleme küll katsuliud
luaipa tõsta, aga wae>o jäi tasumata ja hämarik »valgustamata. Üksues
tema kirjatööd knnlntaioad mehe loomu ja ülendawad mehe auu.
Eduard Ahrensi kodupaik ou õuueks Süda-Talliuuamaal, kus hele
Eesli keel kõlab ja puhas kõue walitsemas ou. Talliuua linnas on tema
22. märtsil 1803 sündinud, kus isa kreis^uaamõõtja olnud. Wanemad
näitawad jõukad iuimesed oluud olewat, sest muidu ei leiaks meie juba
l
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1811 poissi Tallinna doom-koulist. Kindlamat tunnistust kni nende maisest
warast on meil nende waimuliscst warast: poiss oli wanemate käest selge
pää, terawa mõistuse ja kindla waimu Pärnudauud, mis ülem weel kui
hõbe»oara, kallim weel kui kullakoorem. See kallis wanemate pärandus
ja oma enese hool awitas poissi nõnda kiiresti edasi, et ta juba 181!»
oma 1С), eluaastaga kooli auuga läbi oli teiuud.
Poja hiilgawad waimn-anded ja suur õppimise himu äratasiwad
isa südames nõuu, temale kõrgemat ja täielisemat haridust anda, kui isal
enesel oli. Pääle lühikese pnhkamise aja saatis ta seepärast poja Tartu
ülikooli. Poja himu käis usuteaduse poole. Augusti kuus 1820 kirjutati
tema Iumala-tcadusc jagukonna liikmeks. Pääle usuasjade püüdis ta aga
ka weel sügawamalt keeli uurida, kui etsani just uõudis. Ulakas ja laisk
ei oluud Ahrens ka siin mitte. Kolme aasta pärast oli eksam tehtud.
Mis pidi kahekümne anstaue noormees nüüd pääle hakkama? Õpitnd
amet weel leiba ei jöndnnd anda. Seks oli tema liig noor. Kirikuseäduse põhjal tohib alles pärast 25 eluaastat õpetajaks seadmine sündida.
Tolle aja kanni prungi järele heitis Ahrens 1824 Pika>oere mõisa, Kose
kihelkonnas, kodukoolmeistriks. Ei oluud tenia sii« ka mitte otsekaudu
armu-õpetuse kuulutaja, aga siisgi teewalmistaja ja juhataja Kristuse
juure. Peab ju iga kool ja iga koolmeister, kui ta oma tõsist, püha
kohust katsub täita, Wiilipast' tööd tegema ja wäetimaid selle poole tallitama, kellest Mooses on kirjutanud käsuraamatusse ja prohwetid, paludes
ja kutsudes: „Tule ja waata!" Kooli-amet näitab Ahrensil armsaks
läinud olewat, sest et tema sellest ka siis »veel mitte kohe ei lahku, kui
noorus õpitud ameti ette euam tõkkeid ei teinnd. Aga etteseatud sihti tema
ka mitte silmast ei kaotanud, waid püüdis, tui ka pikkamisi, märgile. 1830
tegi tema Eestimaa konsistoriumi ees nõndanimetatud »ехагаеп рго venia
сопеіонашіі" ära, s.o. katse, misInmala-teadnsc kandidaadil õignst annab,
kirikus jutlust hakata ütlema. Aasta hiljem, detsembri kuus 183!, tuli ka
>ехатеп рго ministerio.« Selle eksami põhjal oli Ahrensi! õigus, õpetaja
kohta otsida. Aga selle pääle tema esiotsa ei mõtelnud. Küll jättis ta kodukoolmeistri koha maha, aga üksnes selleks, et oma teadmise täiendamiseks ja
silmaringi laiendamiseks kewadel 1832 wäljamaale rutata. Saksa maal wiibis
ta enam kui aasta õtsa ja püüdis hoolega edasi õppida. Pisut takistust
tõi teaduse tööle Saksa maa politsei. See oli „Püha Ühenduse" aeg, kas
Europa riigid kõik Austria wägewa ministri würst Metternichi pilli järele
tegiwad. Metternichil oli üts waenlane — isamaaline waim ja rahionslik
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waimustus. Seda Wieni mõjumees silmaotfas ci faNinud. Isamaalist
meelt ja selle iueele awaldamist peeti suuremaks kuritööks, kui wargust ja
tapmist, ja karistati mõlükord eluaegse luaugitööga. Wagusi ja salaja
üksnes julges isamaaliue meel tuha aN edasi hõõguda, sest kustutada ei
suuda seda jumalikku sädet inimese rinnust üksgi wäewõim maa Pääl. J a
lnahel purtsas fee maharusutud tuluke lausa lskcudama. Iseäranis ülikoolid
oliwad selle waimu asupaigad ja üliõplased selle püha tulukese ülemad
preestrid. Üliõplasi peeti hoolega silmas, ja salapolitsei oli nende kaunal
alatasa luurama?. Kui wõõra riigi alam jäi Ahrens muidugi niisugustest
asjadest eemale ja püüdis üksnes hoolega wagusal kombel oma õppimise
himn täita. Aga enne kni tema märkas, oli temagi — lõksns! Wastupnnniminc ja tõendamine, et tema ilmasüüta ja maast ega ilmast ei
tea, ei awitannd. Mees pisteti pogurisse, et temal aega oleks isamaalist
meelt upntada. Kana õnneks kimlmtns ci kestnud. Pea tuli päewaselgeks, et mitte Ahrens, waid aga Ahrensi nimi süüdlane ja politikaline
kurjategija oli. Politsei oli ühe Saksa üliõplase (Purschcaschafter'i)
Ahrensi jälgil ja pistis m e i c Ahrensi, kes ka ülikoolis weel õppis, torni I
Üts täis puhas, kui aga keegi Ahrens kõrwale on saadetud ja oimetumaks
tehtud! Kui asi selgus, pääsis meie Ahrens muidngi politsei küüsist
ja wõis takistamata edasi rännata. Mis aga tenia õnnetnmast nime»
täimast on saamid, seda ei tea meie.
Pääle selle kui Ahrens ka Prautsusc maad sai waaranias käinnd,
pööras ta kudumaale tagasi. Aga ka nüüd ci wõtnud tcma õpctaja kohusid
cuese pääle, waid jällegi heitis tema 1833 kodukoolmeistriks Waua Wigalas
grahw Sieversi perekouuas. Wigala kirikus hakkas tema ka Eesti keeli
jutlust ütlema. Wähemalt tema selleaegses aruandes Eesti maa konfis-torinmile tõendab tcma: „Hat in der Volkssprache gepredigt" (f. o. on
rahwa keeles jntlnst pidanud). Tema waimnlikud ülemad kiidawad teda
wäga: ta näidata ülisuurt küpsust üles tcadustc wallas, ja tema elu
olla ilmalaitmata,
Jälle lähewad aastad mööda wäikse õpetamisega ja usina õppimb
sega. Ahrens wiibib ikka weel armsas koolmeistri ametis. Wiiulaks
»oäljaspoolt tnlcb muudatus. 1837 kutsutakse teda Kuusalu õpetajaks,
cht ta tüll weel waimulikku seisusesse ei ole astuuudgi. 8. augustil 1837
peab ta Kuusalus proowijutlust. 12. septembril õnnistatakse ta arinnõpetuse kuulutajaks, ja kaks nädalat hiljem seatakse ta Kuusalus auietisse.
26 aastat teeb tciua siin nstawalt tööd Issanda wiinamäel
184(j.
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aastast pääle он tema Iõelehtme ja Kuusalu ühendatud ЩсІЪшш-ЬпДи
protokoNi-kirjutaja Eesti uiaa waua pruugi tõttu, ja 1859. aastast pääle
peab ta sedasama ametit äralahntalud Kuusalu lihelkomm-kohtus. Pea
pärast seda kutsub ametl>ueudade usaldus teda Hum:uiku-Harjumaa praosti
auuameti pääle. Sisemiste asjade minister kinnitab tema !» märtsil 18<>0.
Aga kaua tema uue auu kohusid täita ci saa. Häkiliue haigus — kopsu
rabaudus — teeb Talliuuas 7. mebruaril 1863 tema tou- ia »viljarikkale
elule ootamata otsa ja paueb o m a k s e d , k o g u d u s e ja t e r m e m a a
walusalt leiuama.
Suur Eduard Ahrensi u m a k s t e hulk mitte ei oluud. Tema
astus abielusse Rosalic Saltzmauuiga, süudiuud 15. märtsil I8N7. „Спи
abielu ehitas, ueid Jumal rohkest' õuuistas: ueil laual lapsed ist'simad
tui õlioksad ilusad." Kaks prisket poega ja hella tütrekene üleudasiwad
ueude elu. „Aga õuuega ci keegi ilmas kiudlat kaupa teegi." Häkiliue
haigus tuli külaliseks. Ühel pühapäeloa hommikul laugesinmd mõlemad
pojad korraga ja ootamata hirmu-kuuiugale saagiks, ltheaiusa lühikese
tuuui jooksul murti maia õuue toed maha. Kes jõuab wauemate walu
mõista! Ema südamele oli see liig raske hoop. Ka tema jäi raskesti
haigeks, ja tume wari ei kadunud ial euam tema elust J a Ahrcus iseV
Tema ei oluud mitte kelluke, mis kogudusele helistas: „Trööstige, trööstige miini rahwast!" Ta oli hingekarjane, kelle enese haawatnd südame
sisse selle rahu nmibus, kes koormatuid enese juurde kutsub, see rahu, mis
ülem on, kui kõik meie mõistus. Selle Jumala sõrme mastil ta ei uuriseitlit», ta wõttis oma mõistuse mangi — ja tund aega pärast seda, tui ta
armsa poegade silmad miimseks hingamiseks finni oli maotannd, seisis ta
altari ees ja pidas Inmala.teenistust uagu ikka!
J a weel kord tnli surm ja tegi pikalise, raske haiguse järele otsa
ühe elule, kes Ahrensil ülikallis oli. 8. detsembril I8Õ9 lahkns siit
ilmast Iõelehtme praost Gustav Heinrich Schüdlöffel. Kindla sõpruse
sidemega oli Ahreus selle auusa mehega noorest põllvest saadik ühendatud.
Siin leidis ta ikka sooja, osamõtlikku südant elumnredes, siin ta leidis
arusaamist ja toetamist elüwõitlustcs ja teaduslistes mniclustcs. On
Schüdlöffel ju meie teades peaaegu see ainus mees Tallinnamaal, kes
t o h e Ahrcusi uurimistest oskas lugu pidada ja ueid omaks mõtta, on
Schüdlöffel ju fee mees, kes juba aasta pärast Ahreusi grammatika ilmumist Ahreusi soomitud ja parandatud kirjawiisi esimest korda julges tot«
witada. Ka selle wahwa kaaswõitleja kaotas Ahrens waraselt, ja üksinda
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ja mahajäetud oliwad tema wiimased rlupäewad. Kui wäga Ahrens
sõbra surina taga leinas, sellest annnad tunnistust nts kõne, mis ta
sõbra mälestuseks 21. juunil 18G0 Eesti lüaa õpetajate sinodil pidas.
Pärast armastatud mehe hätilist surma ei näita lesel midagi olnud
olewat, mis teda kodumaa piuna külge köitis. Ta jättis Eesti maa
jlimalaga ja läks oma ainsa lapsega, tütn Äiaria Eaeciliega, kes 8. mail
1845 oli sündinnd, wäljamaale elama. Pärastpoole heitis tütar Italia
maal herra de Sanetis'ega abielusse. Praegu elawad ema ja tütar
londoni linnas, kus tütar kooli- ja kirjatöö läbi ema ja ennast ülewal
peab. Auustatud praosti lesk uu oma 85. eluaastast hoolimata praegu
weel kõbus ja launi terwise juures. Ehk ta tüll juba enam kui 80
aastat tallilt kodupinnalt lahkunud uu, siisgi ta mõtleb weel sooja a»
wastusega selle pääle ja wõtab palawalt oja meie rõõmust ja kurbtusest.
Isegi Eesti ajalehed leiawad weel teed Londoni Paultou's Square
wäikse korterisse. Kui sel aastal martsi kuus nende ridade kirjutaja
sulest ajalehes „Postimehes" ur 50 ja 61 „Kahekordne mälestuse aasta
I<!'.»3—1843 —1893" ilmus, kus Huruuugi ja Ahrensi grammatikate
juubelist räägiti, ei teaduud ta aimatagi, et Ahrensi leskproua alles elus,
weel wähem, et need read tema silma wõiksiwad puutuda. Aga ootamata
sai augusti kuul eudiue inspektor W. Schneider Tartus, kes Ahrensi
perekonnaga lähedalt sugulane un, kirja, kus auustatud Ie)f järele pärib,
kes tüll „Postimehes" tema ammu surnud ja tema arwates unustatud
armsast mehest auustades tirjutauud olla, mis tema südant wäga tosutauud
ja rõõmustanud! — Peaksiwad ka need lehed meie suure unustamata keelenürija kõrgesti unustatud leskproua ulajasse jõudma, siis wiigu nao terwist
ja sõnumid kodumaalt, et täuumeel siin weel mitte surnud ci ole, waid
häätegijaid põlwest põlweui mälestatakse ja ülendatakse; siis kandku uad
soowisid ja palweid elatanud proua ette, et ka tema wiimne igatsemine
täide läheks, et ta Maarja »naad weel kord wõiks näha, ja kui „ta elust
wäsind tahab puhata, peotäis maa mulda wiimaks katteks saab," kus
„— linnud nnd mull' laulawad,

Mu põrmust lilled tõusewad,
Mu püha isamaa!"
Ahrensi hingekarjase tööst Kuusalu k o g u d u s e s ei toa Meie №••
hemat rääkida. Meil puuduwad selle poolest sõuumid täiesti. Tenia
kõnedest aga, mis ta Eestimaa siuodi Pääl tihti pidas, ja tema trükitud
töödest lehwib meile niisugune kaunis ja iileudaw waim wastu, et sellest
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kindlasti tohime põhjendada: Ahrens oli mees, kes omas ametis ustaw
sulane oli ja kelle südames Õnnistegija sõna leegitses: „Hoia mu lam«
baid kui karjane!" Palju, wäga palju nõuab Ahrens oma ametiwendade
käest, ja fee kauge tõemeel, mis tema terwest elnst ja tegewusest wälja
paistab, lubab meile küll seda arwamist, et ta palju nõudis ka iseenese
käest ja ennast sellesama tollipuuga mõõtis, kui teisi. J a see wäsimata
hool, mis ta oma grammatika waluiistamisel on näinud, kus ta iga souawormi ja lause rahwa suust wälja usutas, näitab meile, et ta mees oli,
kes rahwaga oskas ümber käia, mees, keda rahwas usaldas ja armastas,
ja selle pärast usaldas ja armastas, et ta ära taudis : „Sel mehel tuksub
meie wastu soe süda rinnus, ja tema tahab meid awitada. See mees
peab lugu meie keelest ja kombest, ja meie tahame t e d a aloitada, et ta
sügawamasse meie keele iluhoonessc wõiks tungida, kui keegi enne teda."
J a suur oli Ahrensi armastus k o d u m a a ja rahwa wastu, kodumaa kallima wara, kiriku ja keele, wastu. Nagu meil tohtrid ou olemas,
kes selle parast haiguse juuri katte püüawad wäsimata waewaga, et näha
saada, m i s imelik haigus see on, kel haigus tähtsam ja pää-asi on, haige
ise ja tema walu ja walu kustutamine kõrwaline asi, nõnda on ka muudes
teaduse waldades mehi, kes üksues teadusele elawad, kes rahwa keele iseiseloomu kätte katsuwad hõugitseda ja terwe elu seks püheudawad, kellel
aga rahwas ise ükspuhas tõik on, kas ta elab ehk sureb, kas tenial teaduse tööst uut elujõudu kaswab ja auu tõuseb, wõi mitte. Oleme lugenud,
kuidas mõned üksnes selle pärast meie keele uurimist ja wanawara korjamist nõuawad, et kui rahwas kaob, siis tema keelt ja meelt wõiks alal
hoida ja tulewa põlwe rahwale näidata, nagu museumis wahel ennemuistseid imeloomi alal hoitakse ja kahepaikseid piirituse sees mädauemise
eest kaitstakse. Niisugune kahepaikline külm weri oli Ahrensi! läila ja
älk. Tema põues tuksus soe süda, tema rinnus leegitses armastuse tuli
rahwa ja rahwa keele wastu. Keeleuurimisele ja kirjatööle kihutas teda
ainult see armastus. Tema waewa wiljast pidi otsekohe kasu saama tema
palawalt armastatud rahwas ja kirik. A h r e n s i t e a d u s l i n e t ö ö
on a l g u s e s t o t s a n i p r a k t i t a l i s e s i h i g a .
Kui kord 1845
Ahrensi elu ja püüdmise kaks sammast, keel ja kirik, lõiwad kõikuma, pani
ta sule kohe käest. Tema töö himu ja julgus kadus: mis tarwis weel?!
Alles ueli aažtat hiljem hakkas ta aegamööda jälle armsaks läinud tööd
waatamas käima ja wõttis katkenud eide ülesse. Kui ta ise küll tun«
wistad : „Ohne Rücksicht auf den praktischen Erfolg" (ilma praktitalise
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wilja pääle waatamata), siis on fee temal kord kogemata ennem suust
pudenenud, kni et südamest tuli. Sest Ahrensi wiimane suurem kirjatöö,
mis 4 aastat hiljem, 1853, ilmus: „Sprachfehler der Ehstnischen Vibel",
on nii praktikalise sihiga ja räägib nii waljusti warema ütluse wast»,
et meil siin kahtlemata mõtlemata sõnaga tegemist on, mis Ladina keele
mõistjad lapsus linguae nimetawad.
Seda pidasime tarioiliseks ütelda, et Ahrensi eln ja elutööd õige
mõõdupuuga wõiks mõõta. Alles see, kes sepipajas on seisnud, teab sepisest
õiget lugu pidada; alles see, kes mõtete sepikotta pilgu heidab, oskab
mõtete awaldustast kõnes ja kirjas õige põhja üles leida.
J a nüüd astugem mõtete maadlemise murule. Elu on wõitlus, ja
wõitu tähendab töörikas elu. Wõitlemist ja heitlemist on Ahrensi kirjades
iga lehekülje pääl. Lagunenud seinad pidi ta maha tisknma, enne kni
sirget müüri sai ehitama hakata. Et aga waua wanadele kallis ja uus
kõigile wastu meelt, siis oli wõitlus ees ja selja taga, waua sõpradega,
uue waenlastega.
„Mõõk ühes, lubi teises käes,
Nii tegi rahwa tööd."
Ahrens он kirju tanud järgmised suuremad ja pisemad raamatnd,
mis Eesti keelesse ja kirjasse puuduwad:
1.

Grammatik der Ehstnischen Sprache Revalschea
Erster Theil: Formenlehre. 1843. 134 lhk. 8.

2.

Johann Hornung, der Schöpfer unserer Ehstnischen Kirchen
spräche. Neoal. 1845. 51 lhk. 8.

3.

Zur Ehstnischen Dcelinationslehre.

4.

Grammatik der Ehstnischen Sprache Neoalschen Dialektes.
Erster Theil: ^urmenlchre. 2. umgearbeitete Auflage. Zweiter
Theil: Satzlehre. Neoal. 1853. 311 lhk. 8.

5.

Sprachfehler der Ehstnischen Bibel. Reval. 1853. l'4 lhk. 8.

Neoal.

Dialektes.

1848. 32 lhk. 8.

Ajakirjades, nimelt Inland'is, on Ahrens awaldanud:
1.

Über die Etymologie der Ehstnischen Worte:
Inland 1844 ,V> 51, lhk, 8 1 4 - 815.

koera koanlased.

2.

Urgeschichte des Estuischeu Volksstammcs, oum Prof. Dr. Fr.
Kruft. Moscau. 1846. (Kriitika.) Iuland 1846 № 51,
lhk. 1205—1209.
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3.

Bedenken über „WenneknNa Hans".
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Esimene ja tõigetähtsam Ahrensi kirjatöü on Eesti keele grammatika.
See on kiwi, mis Ahrens 1843 Eesti keele ja kirja merde heitis,
niis pärast Masingi acgist tormi surnumereks oli soiknnnd. J a karraga
hakkas meri liikuma ja mässama. See kestis ligi 40 aastat. Siis oli
ta kaldale loputannd talli warandnse meie rahwale: uus loomuline
kirjutamise wiis oli wõitnnd kodus ja koolis, kirikas ja keeles. Kui
meie raamatuid kaalnmc nende mõjn awaldamise poolest, siis peame
tõendama, et A h r e n s i g r a m m a t i k a k õ i g e ii l c m o n E e s t i
k i r j a n d u s e s meie a a s t a s a j a l .
Kolm werstaposti wahet on Eesti keel ja kirjawiis ära käinud.
Esimesed Eesti kirjanduse käsn isad oliwad Saksa sugu õpetajad ja
kohtumehed, kelle ainet neid sandis, wara Eesti keelega tegemist teha.
Wististi keskaja pimeduse sisse kaowad meie kirjanduse esimesed jäljed ära.
allale jäänud keele mälestusemärgid ulatawad agi praeguse uurimise
järele paljalt 16. aastasajaui. Esimestel Eesti teele kirjutajatel ei toomid
harjumata töö mitte palju päämurdmist. Tolle aja arwamist mööoa oli
ju ü t s kirjutamise wiis terwes maailmas. Ladina keele liistude pääle
painntasiwad Sakslased oma keele. Pidi sündima muidugi ka Eesti keel.
Weel 1687 kiuuitasiioad Tallinna maa kõige targemad leelemehed tõsise
näoga: „Kirjawiis on igalpool täiesti üks. ites Ecs^i keeli lugema on
õppinud, see oskab ka Salsa, Rootsi, Soome ja Tartu teele raamatut."
Meile uäitab lugu w.ider olewat. Aga ka siia maksab: kes aja- ja
asjalngn t u n n e b , annab kõik andeks. Ta mõistab, et lugu teisiti ei
wõinud olla, ja lepib ka puuduliku asjaga. Need lnched ei teadnud pare>
mat, siis ei tohi paremat nende käest ta mitte nõnda.
Parema aja rajatulbaks seisab Johnini Horuuugi Grumma li ea
eslhonica 16)3, mille põhjusmõtetele ligi kümme aastat auneni jnba
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cand. Bengt Gottfried Forselius aluse oli paunud. Neude kahe luehe
tüöwili oli meie waua kirjutamise wiis, \a ueude töö tähtsus selgub sellest,
et ueude paiioist pääle Eesti rahwa k õ r w raamatutest ja õpetuskuhladrst
kirikus ja koolis Puhast ja solkimata emakeele h e l i kuuleb. Puuduseks
jäi, et ueude meeste tarkus mitte keele t u j u ei jõudnud s i l m a etle
seadida, mis sellest tuli, et nad poolteed loana Saksa keelrkanliuitsasse
kinni jäiioad. „Juba Masing püüdis äratuntud puudusi parandada, aga
tema parandused ou muist pooliknd, muist ei ole nemad õige põhja pääle
rajatud ja selle pärast mitte süudsad." Õnnelikumat uõuu audis 1822
meie põdura kirjawiisile nur»;. Adolf Iwar Arv.dssan (f 1858) Tnru linnast.
Roseupläuteri Beiträge zur geuauereu Kenntniß der ehstnischen Sprache,
XV. lhk. 124—130 awaldas tenia nimetatud aastal kirjatöö: „Über
die ehstuische Orthographie. Von einen« Fiunländer." Siin ta soowib
»nun seas, et „pitk täishäälik ikka kahekordselt seisaks, ja et ütsiknt umbhaiililut mitte ci tnleks kahekordselt kirjutada. Nõnda oleks »nina, sina,
olit, suuri, jnnres, tule jne. õigeni tui : minna, fiuua, ollit, surri, jures,
tulle jue." Tundja faab aru, et Arwidsfou õige tee jäljed katte ou
saanud, mis oleksiwad wõinud haiget terwisele juhatada, aga — uad
jäeti uuustuse pähä. Miks? Arwamised ilma teaduslise põhjenduseta
teaduse riigis ei maksa pünast kopikat. J a oina arwamisi põhjendada,
selleks ei leidnud Arlvidsfon mitte mahti. Elutormid puhusiwad tema
Soomest pea kognni ära, ja Stokholmis oliwad temal teised teed ja tuliioad
teised uiõtted. Tema töö päälkiri „Von einem Finnländer" aga oli tui
ettekuulutus, t u s t abi pidi tulem«.
Kolinas ajajärk algab Eduard Ahreusiga, „Ahrens Ütsi/' ütleb
Hurt, „on omad parandused õige ja loomulise Põhja pääle rajanud. Põhja
tõi ta Soomest, kus meie sugulased Soomlased juba ammu tenia pääl
seisawad, aga täieline kirjutamise wiis ise ou mitmes tükis Eesti keele
iseloomu pärast Soomlaste wiifist teiseti. Tema põhja pärast ou nus
parandatud kirjutamise wiis ta S o o m e k i r j u t a m i s e w i i s i k s ni»
metatud, aga meie wõime teda ka l o o m u l i s e k s kirjutamiseks nimetada,
sest et teele loomust ja seadustest wõetud eht wäljaarwatud on." Kas
^lhrensile Arioidssoni nõuud silma on puutunud, seda meie mitte ei tea.
Aga et grammatika parandamise eeskuju Soomest tarwis wõtta ja ei
mitte Ladiua eht Saksa keelest, seda oliwad juba euue Ahrensi iseäranis
Knüpffer ja Heller kinnitanud, ilma et nemad k i r j a w i i s i p ä r a n d Qm i s e pääle oleksiwad mõtelnud. „Ilma Soome keele mõistmata on
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mõimata Eesti keelt uurida. Kes ©oome keelt ci taha õppida, see ci
wõi Eesti keelt õpetada," ütleb Ahreus, jn sedaiaööda utsib ka tema
igalpcol abi ja toetust Soomest.
Põhjalik kirjawiisi paraudamine, mille najal uieic silm ka kirjas
selget, saamata eiuakeele kuju ja nägu näeb, ou üks tallis fiiui selles
kroonis, uus tanulik meie põlwe rähmas terawa tcadnsemehe pähä paneb.
Ece on aga paljalt mäline külg, paljalt laencte sarnane, mis m e e »
p i n n a l maarajale silma paistab, sest need lacned ulataumd iga Eesti
koolimajani ja iga Eesti hurtsikuni. Eüga>oam laenete mäss jääb initmele marjale. Enne kui neid mäliseid jälgi läheme otsima ja nende
jälgede laialiminemist tähele paneme, peame siigaummale tungima ja lacuctc
põhja ja sündimist uurima, peame grammatika enese hinna ära määrama.
Seda jaksamad üksnes targad teadnse mehed korda saata, ja meie igapäevased
inimesed jätame siin jnhatuse ja sõna õignse hää meelega nende hoolele.
Õnneks on meil kahe kunlsa unrija aruanded Ahreusi grammatika
hinna ja määrtnse kohta olemas, kelle sõna teaduse mallas raskesti kaalub,
seda enam, et nende sõna tähtsas paigas ja targa meeste kogus ou räägitud: Keiserlikus teaduste akademias S t . Peterburis.
Esimene arutcgija ou akademikus Audreas Iohaun Sjögren, kes 17.
aprillil 1854 akademiale Ahrensi granimatika ja „Sprachfehler der Ehstnischcn Bibel" üle utsnst andis. See otsus on äratrükitud akademia tirjades IJull. liist.-phil. de Г Acad. J. de Sc. de St.-Pet. torn. XLI.
lhk. 91—86 Saksa keeli ja Weue keeli aruaudes: Двадцать третіе
присужд ніе учрежд нныхъ II. Н. Демидовымъ иаградъ. Pääle
selle kui Sjögren suure kiitusega Ahrensi uurimise nsinust on nimetanud
ja tähendanud, et tema grammatikaga u u s aeg Eesti keele uurimises
alata, räägib ta tirja>oiisist, mis „ein entschiedener Fortschritt, ja ein
Epoche machender Fortschritt und von der größten Wichtigkeit" olla, sest
üksnes selle kirjamiisi tõttu olla mõimalik, grammatika seadusi õieti sele«
tada ja Eesti keele lugemist õieti õppida. Niisama uue aja põhjeudam
edasisaamine (ein Epoche machender Fortschritt) olla ka terme sõnaõpetus,
mis äraütlemata usinusega, raudse tahtmisega ja teraiua kriitikaga mana
mädanenud ja hauklise keelehoone asemel üles olla ehitatnd. Lauseõpetust
seani õieti Eesti keeles ei olla olnud. See oleks juba Ahreusile suremata
anu toonnd, et tema üleüldse esimese täielisema lauseõpetuse olla kirjutauud, aga ka see töö olla sume hoolega ja waemaga tehtud, nõnda et

see enam täielisem ja kindlam ei mõida olla,

Lõppeks soumib suur
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Soome uurija, et Ahrensi grammatika ja „Sprachfehler der Ehstuischen
Bibel" „in Betracht ihrer hohen Wichtigkeit, ihres wissenschaftlichen
Gehaltes und der horrenden bewundernswerthcn Mühe, womit sie zn
Stande gebracht worden sind" Deuiidowi auuhinna »uääriliscts arwatakse,
ehk küll alandlik wäljaandja ise oina raamatuid auuhinna saamiseks ci
olla sisse saatnud ega temale (Sjögreuile) ka milgi kombel põhja auduud,
raamatuid kiita. Tema ci tundwat Ülepää Ahrensi mitte ja ei olla
temaga ka mitte ninidn kolkn puutunud, kui üksnes waenuliscl tcel
keeleküsimistes.
Nõnda Sjögren. Hää meelega oleksiwad teaduse sõbrad näinud,
et lihtsa Eestimaa õpetaja tüõd, mis kasinas wahetundides kõigist
teaduse Hallikatest kaugel tehtud, aga mis suurt uurijat uii suurele wai«
mustusele äratasilvad, et uecd tööd soowitud auu osaliseks oleksiwad
saanud. Aga akademia aruandes 28. mail 1854 С о т р і с rendil gen.
sm le vingt troisieme concours des prix Demidoll' lhk. 10 loeme
kahetsedes, „et teiste tööde rohkuse ja omaduste pärast akademia! mitte
seda rõõmu ei olla olnud, Ahrensi raamatutele, mi* tüll auuhinna wäärilised olla, nende wäärtust mööda auuhinda anda, waid akademia pida^
nud sellega leppima, et ta wäljaandjale osaks lasta saada auustawa
nimetamise (une mentio-ii ІюпогаЫе)."
Aasta hiljem awaldas akademia kirjawahetaja liige Ferdinand
Wiedemann Bulletin liist.-рЫІ. de Г aead. J. de Se. torn. XIII.
lhk. 33—80 ja 8 1 - 9 0 põhjaliku kriitika Ahrensi grammatika üle.
Mõtted, mis Wiedemann siin wälja ütleb, leiab lugeja tema Grammatik
der Ehstnischen Sprache sissejuhatuses lhk. 17—19 lühedalt koos. Ka
Wiedemann tõendab, et Ahrensi grammatikaga n n s ja parem aeg alata
Eesti keeleuurimises.
Ahrensi grammatika minna kõigist endistest
nõnda lahtu, kui taewas maast kaugel vu, ja temast ei käia üksgi pärastine üle. Ahrens olla see wägew mees, kes Eesti keele grammatika
Ladina keele orjusest wälja wiinud, kiriku-keele kammitsast päästnud ja
ütsues Eesti teele enese waimu (geuiuse) juhatajaks ja otsuseaudjaks
tõstuud. Lauseõpetus olla esimene, mis selle nime »vääriline, ja uus
kirjutamise wiis ainus teadusline. Aga Wiedemann ei kummarda mitte
pimedast pääst Ahrensi grammatika ees, waid nimetab, mis tema arwates
laita tuleb, õige uimega ja seab oma põhjendatud arwamised igal pool
Ahrensi otsustele wastu. Suuremaks süüks paneb ta Ahrensile — ja
seda õigusega — et see murretele eluõigust ei luba, Soome grammati»
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kale liig Palju woli annab ja grammatikale wõõra raske koorma pääle
paneb, mis sõnaraamatu kohus vlcwat kaudn. põige nõrgemaks osaks
peab Wiedemann Ahrensi lauseõpetust.
Aga kõigi puuduste juures
leiab ta pehmeudawaid põhjusi ja arusaadawaid wabandusi, ja temagi
lõpuotsus uu see, et kõigist Eesti grammatika meestest Ahrens lõige
iileul ehk kohasem on (Der am meisten dazu Berufene.).
Teises paigas, Мсі. liuss. torne 1\\, arwab Wiedemann, et
Ahrensi grammatikal sell Põhjal palju »vastaseid tõusnud, et Ahrens keele«
uurimises murretele wähematgi woli ega täheudust ei auua, lunid neid
piihla Talliuua keele solkimiseks peab.
5la Soomes leidis Ahrensi grammatika tähelepanemist ja lugupipidamist. Snomalaisen Kirjallisunden Seura nimetas wäljaandja oma
tirjaioahetajats liikmeks. Noor Soome teadusemees August Ahlquift, kes
pärastpoole kõige terasemaks Soome keele uurijaks tõusis, pidas aga tar<
wilijeks, Iuland'is 185)4 nr. 44 lht. 725—729 Ahrensi grammatika lisa
sõõluda: „Einige Mißgriffe im etymologischen Vörterbiichlein des Herrn
Pastor Ahrens," ehk tüll ka tema Ahrensi suurt tööwaewä peab kiitma.
Kuna Ahrens Sjögreni ja Wiedemanni kriitikate pääle waikis, andis ta
Soomlasele — wist tenia nooruse pärast — tulise soolatud wastuse
Iulandis 1854 nr. 50 lhk. 826—827 päälkirja all „Danksagung," kus
ta nähtawa põlgtusega kriitikust „eiu Herr A. Ahlquist" nimetab jn se«
letada katsub, et tema sõnaraamat kalju olla, millele tema wastane „põhja
sõjatirloega paljalt mõne kriipsu olla jõudnnd külge lüüa."
Meie aja Eesti keele sügawama tuudja J . Hurti otsust kuulsime
juba ülemal, mis ta 1804 „Lühikeses õpetuses õigest kirjutamisest" lht. 3
awaldas. See täib aga euam üksnes Ahrensi kirjawiisi kohta.
M. Weske ei tea Ahrensi tööwiljast muud hääd kuulutada, kui et
ta „ M t i keele healte õpetuses" 1879 lhk. 108 kirjutab: „Eudine Kuusalo õpetaja E. Ahrens on minu teada kõige esimene, kes kõwa wormi
lahe „kt", „tt", „pp".ga, pehmet „k", „t", „p".ga haktaö tirjuta.ua.
Tema grammatika teine trükk ilmus 1853 nõndanimetatud „uue kirjutuse
wiisiga." (»võrdle ka Ihk. 44 ja 98).
Wiimase uurija Ütluste wastu palume lugejai) waadata, mis
„hiilija Wõrro linna mees," kes küll mitte teeletart ei ta mitte gram
matita tundja ei ole, aga meie suurem kirjamees ou, „Tallorahwa postimehes" 1858 nr. 43 lht. 353—350 „endisest ftnnfalo õpetajast" arwab.
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Et Iiuicjatcl kõigil hiHgamn läinud A. H Willigerodc teiste wist mitte
käepärast ci ole, siis kirjutame K r e u t z w a l d i sõnadest ühe koha siia:
„Wõõrad kammitsad ja raadahilad, mis ligi kolmsada aastat Maafeelt »ängis pidanud, lõhkus mõne aasta eest üks wäga terase maimuga,
wahum ja tuline Sakslane, Kuusalu õpetaja Eduard Ahreus, kes kui
õnnis Luthcrus onial ajal ristiusu, meie keele wõõrast ikkest päästis.
Tulise mõõgaga häwitas ta umbrohtu ja ohakaid põllult, kus ueid ees
leidis, aga tema tuline sõjasahk puutus siin ja sääl katukse räästasse,
kus ta kuiwi hõlgi kõrwetas ja mõne korra inimest näpistas, kus asja
üksnes oleks pidannd puutuma. Ei sest ole wiga; kes tõe ja walgusc
eest wõitleb, see jääb inimlikust nõtrusest hoolimata — siisgi suureks
meheks. Ehk küll temale enne õigust ci tehta, kuui ta külmaks läiuud
südamega kuus jalga sügawam magama läheb kui meic."
Wõru liuua targa mehe ettekuulutamine on täide läinnd. Ahrcns
ei olc oma tõõ nnlja mitte näha saanud. Esiotsa waigiti tema paran«
damisc uõudmised surnuks. Eesti lehti toll ajal mitte ei oluud, ja Saksa
lehtedest leiame paljalt kuulutuste killas, et nus Eesti keele grammatika
olla ilmunud. Isegi „Inland," kes muidu Eesti elamist ja olemist
hoolega tähele pani, ci tea muud, kui et ta I l.jauuaril 1844 kuulutab:
„Bei H. Laakmauu hat so eben die Presse verlassen und ist durch alle
Buchhandlungen zu beziehen: Grammatik der chstnischen Sprache Nevalschcn Dialektes, von Eduard Ahreus, Pastor zu Kusal. Erster Theil:
Formenlehre. Gehestet 85 Kop. S . M . " Ka Eesti Õpetatud Seltsis
nimetati kord lähedalt raamatut, ja muud ci ühtegi esiotsa. Kes aga arwab,
et uut grammatikat tähele ci pandud, scc eksib. 3tagu esmalt, kui kiwi
wette wiskad, tükk aega ära kulub, enne kui sügawuse põhjast wastus
tagasi tuleb ja lacncd halkamad wirwcndama, nii kccs ja kihiscs ka siin
salajas, cnnc kui wastased tuuled algasiwad tormama. J a Ahrens ise
ci pnhkannd ka mittc, waid andis wann kõdnnennd puu pihta pauk paugu
päälc, ct oksad raksusiload, iliua aga ct põline tümi wcel langes. Scst
rask« ou wälja juurida puud, mis kiudlasti on asunud mullapinna sisse,
puud, millel aega auti kaswada aastasadat paar; raske ou walulistada
sääl wastuwötlikku emasülcd, raske ou tuua ja kaugelt kauda uut sccmnewilja.
Nagn juba nimetasime, praktikalise sihiga oli Ahrensi tcadusc-töö.
Kasu ta katsus saata o t s e k o h e kirjaudusele ja kogudusele.
Juba
1844 tõmbas Ahreus Eestimaa õpetajate sinodi pääl senise tirjawiisi
päält armuta tatwad hilbud ära, näitas ametiwendadele tema halastuse
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häbi ja nõudis parandamist. Sõjasarw oli hüüdma pandud. Et asi
uus oli ja mitmel tundmata, ci wõidud weel mitte otsust teha. Pää«
lahing pidi aasta hiljem peetama. Et sõpru koguda ja ka waeulastele
parauduste tõsist nägu näidata, seadis Ahrens 8 ewangeliumi, 3 epistlit
ja 4 kirikulaulu uude kirjawiisi ja parandas keelewcad oma grammatika
seaduste järele. Koik Pandi trükki, ja mai kuus 1845 saatis kindralsn»
pcrdent Dr. Rein kõigile Eestimaa õpetajatele kudu kätte kui „Beilage
zur Sliuodal-Matcric. Von Herrn Pastor Ahrens eingereichte Probeschrift, zur Revisiou der Ehstnischen Schrift- und Kirchenschprachc. Den
sämmtlichen Herrn Synodalen mit der Bitte um sorgfältige und ruhige
Prüfung, vorgelegt vom Director der Synode." Ametlises lisatirjas
nimetab weel kindralsupcrdent, et Ahrens ka kirjakeele parandamise sel
aastal sinodi pääl kõne alla tahta wõtta. Temal enesel ei olla selles
asjas wõimalik kaasa rääkida — Dr. Rein oli wäljamaa mees ja oskas
wähe Eesti keelt — aga ta tunda, et hädasti tarwis olla selget otsnst
teha. Ahrensi proowitöö päälkirjas torkab „ruhige Prüfung" s o. rahu»
line läbikatsumine terawalt silma. „See lnbab aimata, et 1844.a. sinodi
pääl wist jnba torm hakkas puhuma ja laened weerema, kni Ahrens
kirjakeele parandam'.st nõudis, uõuda et ülem karjane aegsasti waigistama
pidi hakkama." Aga wähemalt selsamal mõõdul kui wastaste! läks Ahrensi!
enesel waigistust tarwis. Tema kare loom, teraw mõistns, kibe sulg ja
liig iseenesest lngupidamine ei kannatannd »oastnräätillnst. Ahrensi tollc«
aegsesse hingeelusse lubab pilku heita kirjatöö „Iohallu Hornung," mis ta
sel säinal ajal kirjutas, mis juba 30. oktobril 1844 zeusuri luba kätte
sai ja järgmisel aastal Tallinnas trükist ilmus. Raamatust enesest, mis
kaanest kaaneni keemast wihast leegitseb, räägime pärast pikemalt.
Nii jõndis juuni kun 1845 katte, kns hariliknl kombel Tallinnas
sinodit peeti. Kindralsuperdcnt Dr. Rein oli aegsasti õpetajatele kirjaliknlt küsimise ette pannud: „Kuidas tuleb Eesti kirikuteele paraudamiue
korda saata'?" Kaks meest oliwad lnbannd kõnesid pidada: Keila praost
Fick ja Ahrens. Kõned on ka peetnd, nende sisust ei ole meie aga mitte
kuulda saamid, kiill aga läbirääkimistest kõnede iile. Ühed on iga parandamise wasta; teised nõuawad, et Ahrensi sõnaõpetus peaks enne läbi
katsutama; kolmandad suowiwad euue läbirääkimisi Liiwi- ja Saare-maa
sinoditega ja Piibli seltsiga; sinodi jnhataja seletab wäga õigesti, et
katsugu uut kirjawiisi niisngustes raamatutes, niida mitte kiriklikult ei
tarwitaw; wiimaseks tuodakse Haapsalu poolt soua, et r a h w a s midagi
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uuendust ei salli. Otsus: suurem hulk ei pea kirikuteele paraudarnist
mitte ajakohaseks (zeitgemäß). Juhataja ettepaneku pääle aga täitab wähemalt finod Ahreusi tema parandamise püüdmiste eest.
ftiili ei olnud mitte wõit käes, aga ka wastased ei wõinud mitte
salata, et parandused t a r w i l i s e d ou. Seega oliwad ucmad tahtmata
tunnistuse andnud, et ueinad asja eest seisiivad, mis nad isegi mitte õigeks
ei jõndnud pidada, mis langema peab, sest t õ d e on lvägew wõitja. Eesti»
maa sinodite pääl aga ei kao keele ja kirja parandamise nõudmised mitte
enam päe>vakorralt, waid wõidanmd ikka enam sõprn, mis seda eniicin
wõis sündida, et »vastastel mitte kõige pisemat teaduslist tuge selja taga
ei olnud, waid õhuline Põhjus jalge all: parandused segada rahwa meeled
ära ja saata oodetud kasu asemel sunrt kahju.
Paremaks sõbraks ja awitajats oli Ahrensil kõigis neis käredates
waielustes tema waimulik ülem, Iõelchtme õpetaja Gusülv Heinrich
, Schüdlöffel, kes aastast 1847 pääle Hommikn-Harju praosti ametit pidas,
nõuuandjaks ja jnhatajaks mitmes teaduslist» küsimises Talliuua ülemkooliõpetaja Ferdinand Johann Wiedemann. Esimene on see wahwa ja
julge mees, kes Ahrensi uuendused teoks ümber walas. 4. aprillil 1844
kuulutas H, Laakmann Inlandis nr. 14, et tema trükikojas praegu olla
ilmunud: „ T o o m a s W e s t e n , Lapo rahwa nso ärataja 3iorra maal,
hind 7 kop. hõbedat." See on e s i m e n e r a a m a t p a r a n d a t u d
S o o m e k i r j a w i i s i s . Ahrens ise ei olnnd mitte julgenud, oma
grammatika esimeses trükis 1843 kohe uut kirjawiisi tarwitada, ehk ta
seda küll õpetab ja uõuab. Teises trükis 1853 on aga wana wiis täiesti
kolikambri heidetud ja nimetatakse üksnes selle pärast, „et wist küll mõned
aastad weel mööda lähewad, enne kni Soome wiis wastn wõetakse."
Esimest korda tarwitab Ahrens parandatud kirjawiit ülemal minetatud
proowikirjas, mis aga pisut noorem on, kui Toomas Westen, ja mis ka
ial aloalitnlt ei ole raamatn-tnrnle saanud.
Nagu uäeme, oli esiotsa Ahrensi keele vnhastamisc töö wastnnwtluine wisa. Mis Ahrens ise sellest arwas, ja tust ta põhja otsis, uu ta
meile nlälcstnseks jätnud ühes wäikses raamatus „Johann Hornung, der
Schöpfer nnsercr Ehstui scheu Kirchensprachc. Zur Ehrenrettung des Unterdrückten, von Ednard Ahrens, Pastor zu Kusal." Tallinuas 1845. Mis
raamatu sisu »vastu ütelda, on jnba „Eesti Piibli ümberpanemise loos"
sündinud. Ühe teise halenaljaka loo pääle peame siin sõrmega näitama:
Hornung! selja tagant waatab Ahreusi enese kuju mette silma, ja Hornung!
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wastaste «agudes seletame ilma waewata Ahrensi waenlaste nägusid.
Siöit necb kibedad sõuad, niis Ahrens Hornung« wastastele annab, peawad
Ahrensi enese wastaseid torkima, ja kõik snnr nlekohus, mis Hurnun^il
innal ajal snndis, näitab Ahrensi meelest ka temal enesel näad sündiwat!
Lngn on seda kenam, et Ahrensi paranduste wastased just suurelt osalt
Horuuugi põhja pääl seisawad, keda ju Ahreus tahaks pilivini npitada!
Muidu aga paistab meile ka siia Ahreusi mõtte terawas, teadmise rikkus,
ja kõue elawus iga lehekülje päält silma. Isegi wastased, kes armuta
kolkida saawad, ei wõinud oma lngnpidamist niisugusele waeulasele keelda.
Tartu Õpetatud Eesti Seltsis, kus ka tirjawiit püüti paraudada, aga
alalhoidlikuum meelega, juhatas 2. urnil 1845 president, meie nnnstamata
Fählmann, koosolijate tähelepanemist „Kuusalu õpetaja wäikse, aga sisurikka kirja" pääle, mis wist niisuguse rõhuga ja waimustusega on süudiund, et Selts järgmisel sügisel wäljaandja omaks auuliikmeks palus.
J a tõesti, weel meie päewal loeb igamees ikka uue himuga seda raamatut,
kus iga soua täis piikisid ja naelu ou.
„Iga uuendus ou wastik asi ja wõrtasse rniibwihaga wastu, päälegi
wanema ea poolt, kes waua armastab ja kasuga ka kaitsta wõib, sest et
ameti wõimus nende käes seisab ja nende mõjn alamate kohta snnr on,"
oli Ahrens wäga õieti tähendannd. Et, Eesti keele harimiseks ja Eesti
rahwa alalhoidmiseks mic jöuuga peaks tiwlc hakatama, see oli ka ühel
mehel undis ja sütitas tema tulise wiha põlewa, mille leetimine
kallgele paistis. Juuli kuus 1845 kargas Talliuna ülemkooliõpetaja
„Ednard Meyer von Hamburg" Ahrensi harja kinni, seega et ta kirjatöö
awaldas: „Über die jüngst erschienene Schrift des Hu. Pastors Ahreus
zu Suusal: „Iohaun Hornung, der Schöpfer der esthnische« Kircheusprache
ete." Pääle selle kui ta Ahreusile mõue magushapu soua saauud ütelda,
nimetab ta Ahrensi püüdmist, Eesti keelt alal hoida \a uuesti elustada
ja Eesti rahwust kinnitada ja äratada, „Affenliebe"— ahwi armastuseks,
ja seletab pikemalt, knida see tenia arwates iga kultura rahwa tohus ja
õigus olla, alamal järjel seiswat seltsi-rahioast Maeeuvoll), »agu seda
ju salgamata Eesti rahioas olla, pikkamisi ja rahulisel teel oma sülle
wõtta ja ära sulada lasta. Kes Eesti rahwast alal tahta hoida, see
pikeudada ainult tema siirmawõitlust ja hoida nuestsüudimise häätegu armuta
meelega temast eemal!
Nõuda see Hamburi mees, kelle suus muidu „inimese armastus,
õigus, tõde" ja muud ilusad asjad stuua tänna lennawad
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Wastus ci jäänud mõtete pääle tulemata, mis meie kudumaal kuulmata oliwad. Ta tuli, tuli pea, tuli säält, tuli ühel kujul, mis eest
meil praegu weel Jumala wastu täuu wõlgu ou. Endine prohwessor
ja pärastiue piiskopp Dr. Carl Chr. Ulmauu astus rahwa kaitsmiseks
wälja, kelle üle tark Talliuua ülemkooliõpetaja surma-uuhtluse oli mõistnud, kes enese eest kosta ei osanud ega teaduud. Sellessamas Iulaudis
1845 ilmus nr. 34 ja 35 augusti kuus Nlmanni „Frageu, welche bei
Lesung der Bemerkungen über die jüugst erschienene Schrift des Herrn
Pastors Ahrens „Johann Hornung" etc. sich aufgedrängt haben." Waiksel
kombel, aga loastuwaidlemata wiisil lükkab Ulmauu Hamburi mehe arwamised Eesti rahwa kohta ümber ja kuulutab heledal häälel, et „kuna
uüüd juba iga Eestlane ilma oma keele äraandmiseta tõsine risti-iuimeuc
ja tubli talupoeg wõib olla, tema aegade jooksul küllalt usu, teaduse ja
kuusti poolest tõsise waimuharimise järje pääle wõib tõusta, ilma et ta
Sakslaseks, Wenelaseks, Prantslaseks ehk mnulaseks heidab." Et fee
kõrgem järg juba nüüd mitte weel käes ei olla, ei tulla mitte Eesti waimu
waesusest, waid ajaloo käigust, mille järele Eesti rahwas paljalt noorem
olla kulturas, kui teised, kes waremalt Greeklaste ja Roomlaste haridusega
kokku puutunud. „Ons see kristlik, ons see inimlik, ons see politika poolt
sünnis," hüüab Ulmann pühas wihas, „et Eesti rahwuse ja keele surmainise pääle wälja minnakse, et Eestlase käest ära wõtta, mis temal kirikus
ja kuolis, mis temal kui rahwal juba ou, et teda wähemalt aastakümned,
wahest aastasajad õtsa meelega ühe seisukorra sisse kukutada, kus ta ei Eestlane ega midagi muud ei ole, solgikorra sisse, mis — nagu ajalugu õpetab
— ikka igale rahwale kui ta igale üksikule rahwaliikmele see kõige haledal»
ja põlastawam põlw on? — J a kes wastab wiimase õtsa eest, kui sedasugust asja üksinda inimlikku arwamist mööda pääle hakatakse, ilma et
Jumala seatud kohus ehk Jumala seatud ajaloo tungimiue siuna poole

sunniks?" —
Nõuda suure kodumaa ja rahwa sõbra Ulmauui mehine wastua
„Hamburi Ednard Meyeri" meeletumate jändamiste pääle. J a kuna Eesti
keele tapmise mõtted wäljahaudujaga ühestükkis unustuse ja põlgtuse alla
ou langenud, uiisama ka tema uus inetu ja pilkaw wastus — nimetab
tänulik Eesti rahwas oma uuustamata sõpra ja wahwa kaitsjat Ulmauui
isamaa i s a k s . J a weel nüüd, kus ta juba 22 aasrat Walga surnumal töõrikka elu wäsimust puhkab, lehwib tema waim meie rahwa seas,
ja hallpää lahke nägu teretas alles hiljuti „Ewangeliumi Lutheruse kogu»
2

18
duste abikassa 9. lendlehes" palawalt armastatud kadumaad ja kogudusi.
Isegi GL R. Jakobson, kes „Kolmes isamaa kõues" luulelennu kõrgusest
maiseid asju ja olemisi mitte ikka õieti ei seleta, tahab Ulmanni „kni ühe
tõsise tõe»apostli ees tänades mütsi mnha wõtta" ja nimetab teda „kõige
Balti maa laste isaks,"
„Hamburi Eduard Meyeri" sõjasarwe rüüstamise hüüd kadus.
Nllnauui armastuse sõna sütitas armastust. Just nüüd hakkab Eesti
keele uurijate arm kaswama, ja rõõmsas wõidujooksmises ilmub üks keeletöö teise järel Õpetatud Eesti Seltsi kirjades. Fählmauui tormale astub
Rabina praost Fr. Heller, ruttab Rõuge õpetaja Rudolph Hollmauu,
tuleb Puhja õpetaja August Hollmann. Et need uurijad oma töödes
muidugi ka Ahrensi pidiluad nimetama ja mitmes asjas ka uina lahknminemist tähendama, tõusis riid, kus Ahreusi okkaline ja hell iseloom ühel
wiisil amalikuks tuli, mida südamest peab kahetsema. Tüli lõi lõkendama,
tui Ahreus sügist 1847 Õpetatud Seltsile kirjatöö „Zur Dcclinationslehrc"
saatis ja tema äratrükkimist Seltsi kirjades nõudis. Et kirjatöös aga
hulk lauseid ette tuli, mis Seltsi liikmete, iseäranis ka annstatnd presidendi auusse puutusimad ja asjaliku seletuse asemel inimesi torkisiwad,
palus Selts Ahrensi, et tema cnue trükkiminemist ilmaasjata haawawad
sõnad asjalikkude läbi paraudaks.
üritatud kombel »vastas Ahreus
19. januaril 1848, et Selts teda aunliikmc nimekirjast maha kustutaks,
ja selsamal kuul kirjutas ta meel rohkeni üritatud eeskõne oma
tööle „Zur Declinationslehre", mis otse ülekohtuseks tuhb nimetada, ja
laskis kõik Tallinnas Lindforfi juures trükki panna. Muidugi tegi see
lõhe meel laiemaks ja ei ial ole enam Õpetatud Eesti Seltsi ja Ahrensi
wahcl ühenduse silda ehitada jõutud. Raamat, mis selle poolest tähele
on panna, et Ahrens siin esimest korda ka a lv a l i k u l t ise uut kirjawiit tarmitab, ei paln palju uudist, maid seletab üksnes Põhjusi, m i k s p ä r a s t Eesti grammatikal 18 painutamise klassi ja 4 paiuutamist olla.
Raamatukese lõpul laulab Ahrens jälle kord Ieeremia nutulanlnst pää>
tükikese ja kardab, et Eesti keel pea surmale suigub. „Tehku tulemit
»uiud malelituksl" »ii lõpetab tema.
J a tulemit ja Ahreus ise tegimad ettekuulutuse maleks, mis meeletusas ja üritatud tujul oli räägitud. Ahrensi järgmine ja wiimaue raamat
Eesti keele ja kirja kasuks räägib hoopis teist keelt ja ou hoopis teises
maimus juba kirjutatud: „Ssirachfehler der Ehstnischcn Bibel. GesaiilUlelt
und den Predigern der Ehsten zu ungezwungener Prüfung empfohlen."
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Tallinnas 1853. Raamat DII jällegi tunnistus wäljaandja usinusest ja
hoolest. Tema ülesaune ou näidata, kui puuduliue ja wigane Eesti
kirikuteel, nimelt Pühas Kirjas ou. Üksikud wead terwest Pühast Kirjast
ou wälja otsitud ja Ahr^usi grammatika paragrahwide pääle ära jaotatud,
mis wastu nad eksiwad. „Oleksin wina kõik wigased wormid kokku
kauuud, siis oleks raamat tõusuud, mis Piibli paksuse kätte saaks,"
ütleb wäljaaudja. Scui arwatud, et kiriklikkade raamatute wead aiuult
tout olla, mis mõned uuenduse nõudjad näha, uüüd ta saada luud ja
werd, et teda silmaga wõib näha ja käega katsuda, aga toudiks ta ikka
jääda, kes ümber hulkuda ja äraluuastamise järele ohata. Et teda
rahule saata, ci olla muud nõuu, kui kirikukeelt põhjalikult parandada.
Kui aga paranduse tarluitus ära tuutawat — ja seda tundmist tahab
raamat äratada —, küll siis abi lähedal olla. „See lootus ou mind
ajannd, rasket tööd alata ja otsale wiia, kui miaa selle tõutuse täideminemist ka elus ei peaks näha saama."
Ka siia waatas Ahrens jälle liig mustade klaaside läbi. Pea sai
ta oma tööwilja näha, kui see weel ka mitte küps ei olnud. Sõber
Schüdlöffel paraudas Püha Kirja Ahreusi grammatika seaduste põhjal,
kui waitast kirjawiisist ta weel tiani hoiti — rahwa pärast. Asja pikem
seletus siia ei mahu. Täheudame aga paljalt, et Ahrensi rõõmukarikassc
see lugu sappi tilgutas, et mitmed õpetajad Schüdlöffeli paraudamistega
rahul ci oluud ja uus äge loaielus tõusis, mille lõppu ei Schüdlöffel
ise, ei ta mitte Ahrens ei ole näiuud. Alles meie päiwil ou Ahrensi
raamat sihi kätte püüdnud, aga ka hiilgawal kombel. Pääle feste kui
akademikas Wiedemann grammatika wigasid oli õieudauud, audis Eesti
inaa õpetajate käsnl 1889 Ahrensi auustaja ja Ahrensi eest Wõitleja
Rapla praost Carl Äinlin Püha Kirja Ahrensi grammatika põhjal wälja.
J a rahwas? Rahloas wõttis parandatud Piibli mi suure soojusega wastu,
et paari aasta eest juba uut trükki hakati muretsema.
yjieic nimetasime, et C. Malm Ahrensi eest seisnud ja wõidelilud
ou. See süüdis paigas, mis scui meie maal tundmata oli olnud: E e s t i
a j a l e h t e d e s . 1857. aasta Jaam kuu algusel tuugis P e r n o P o s t i m e h e piibu hais terawasti rahwale uiuasse, ja kuu hiljeai helises
T a l l o r a h w a P o s t i ni e lj e „tuturutuu" meie küla tänawas. J a
seega oli rahnpõlw meie wallas otsas, sest wõi need mehed rahu oskawad
pidada! Waeuutuli oli kohe platsis, ja tule sütitaja oli „Wõru linna
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kuulus mees" Dr. Kreutzwald, kui tema seda ka tasasemalt oleks wõinud
teha. „Maarahwa Käsulises Kaleudris," kus juba 1846. aastast pääle
kirjatükka uues kirjawiisis ilmus, alustas Kreutzwald Krimmi sõjast rääkides sule- ja keele-sõda. Kalendri jutu keskel lhk. 19 pahwatab ta
korraga „Talliuua kodaniku" Fr. Russoiui kallale: „Mikspärast, auulik
„Tallinna kodanik!", kes teie Soome ja Kunsalo ligemal etsite tui miua,
eunast muido edasiastuwa rahwa seltsimeheks tunnistate: — nlikspärast
olete oma jalga wana pöörase kirjakombe kammitsasse sidnnnd? — Kes
oma parema tnudmise wasta, üksnes pimedatele meele hääks, k o l l i kartes,
kõik urnnn risu ja k o l i raeatud k o o l i t e e l t ei usalda ärakuristadn,
sellel ei ole weel tõsist mehe julgust" jne, ^iiisuguse kõue pääle ci
wõinud Talliulia kodanik loastnst mitte wõlgu jätta, waid Tallorahwa
Postimees 1857 nr. 23 pidi „Tartu tasulise kalendri kirjutajale raa«
mata" kaasa wõtma, kus selle wiisi järele wastu lauldi: „Kuidas siua
minule, nõuda mina sinule."
Riiust, mis selle pääle tõasis, ei kanna meie ruum mitte kõneleda
— teeme seda edaspidi teises paigas —, üksnes niipalju tähendame siin,
et t e a d u s sellest mitte kasu ei saauud, ei ka mitte Eesti kirjandus.
Pilkamine ei ole ialgi koda ehitauud, laulu wceretamised ei jõua teaduse
wallas õigemaid teesid rajada. Ainus luõistlit sõna terwes tülis oli
strnl. theol. li. Vlalm'i „katsnge tõik läbi: pidage kinni, mis hea on,"
mis Tallorahwa Postimehes 1857 ur 46 j , , 47 ilmus. Siiu leiame
e s i m e s t korda Eesti kirjawiisi ajalugu ja mõuda asjalikku seletust
parandatud kirjawiisi loomust. Tallorahwa Postimehe teise aastakäigu
kirjutaja, Äksi õpetaja Theol, tegi hästi, kui ta keiuadel 1858 wiljata
sõnakõlksude eest postipauna sini kinni pani ja seda hääd nõuu andis
„annsa linnaherredele, armsa külameestele" : „Wõtku üks tark mees kätte
ja kirjutagu aabitse, katekismuse jn Uue Testamendi raamatnd uue kirjutamise wiisi järele ja paugu trükki. Kui trükitud, siis andku kiilas Jöl>
meistrite katte ja lastu koolilastele uut lotist õpetada. ШмЬа saaks uus
wiis ilma tülita waua wiisi kõrwale asutatud ja mo ue kümue aasta pärast
saaks käes olema, mis meie südamest soowime: õige kirjutamise wiis."
Küll pilüdsiwad Kreutzwaldi „Tuisulused" Käsulises kalendris ja muud
kirjad „Perno Postimehes" teisi teesid wõidu poole ajada, aga Theolil
jäi õigus. Kui ikka rohkem raamatuid uues kirjawiisis hakkas wälja
tulema, kui J . Hurti „Lühikcue õpetus õigest kirjutamisest parandatud
wiisi" (Tartus, 1864) ka ueile, kes Saksa keeli uurimist ei wõinud Iii-
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fleba, uue wiisi loomust täielikku juhatust audis, siis laugesiwad waua
harjunud kombe tantsib, ja ueude waremetelt tõusis uus, parem aeg meie
keele ja kirjale. „Uus kiri on parem kui waua," kuulutas noor üliõplane Malm aastal 1857. „Tõsi on wägew wõitja!" hüüdis 18<>4
Hurt. J a kumbgi ei ole häbisse jääuud.
Ahrensi pisema kirjatööde üle wõiksime ja tahaksime küll ka lugejatele aru anda, aga et kuhu teadus ja ajalugu mõuele uud silma ei ajaks,
siis lõpetame laua. On soowijaid, küllap edaspidi ka soowi täitjaid
lcitalse. Nimetame üksnes, et ucis pisemates kirjatöödes Ahrens Eesti
wanawara wastu raskeid kahtlusi awaldab ja wanawara esimestele wäb
jaandjatcle, Fählmannile ja Kreutzwaldile, suurt ülekohut teeb.
E e s t i k e e l i ei ole meie teada Ahrens midagi kirjntannd. Eestimaa sinod on teda tüll tihti kommisjoni liikmeks walinud, kelle katte
Tallinna kalendri wäljaandmine oli usaldatud, aga kas Ahrens ise ka
midagi omalt poolt kalendrile lisaks on loalinistanud, ei ivõi meie mitte
tõendada, sest et meil neid kalendrist mitte praegu käepärast ei ole. E i
awitaks see ka meid mitte edasi, sest et tolle aja kombe järele kirja»
mehed harwa omad ninnd tööde alla paniwad. Ewangeliumide ja epistlite,
lauluraamatu ja katekismuse parandamise proowisid ei tohi mitte iseäralisteks kirjatöödeks lugeda. Mitte kui Eesti kirjamees ei ole ju Ahrens
suur, waid kui Eesti keele ja kirjanduse uurija. Eesti kirjawara ei
ole ta ise mitte kaswatanud, aga meie tirjawantri on ta hiigla jöuuga
lööbaste sisse juhatanud ja temale wägewa käega hoogu audnud, nõnda
et ta praegu alles selle sihi pääl edasi tõttab. Mõned on arwanud, et
Ahrens liig raske käega wana tir^awankri kraawi wirutanud ja wautri
juhtijaid liig armuta tolkiuud. Meie meelest on üksnes arwamise teisel
poolel õigus. Uute mõtete ülcswõtjatel peab raske käsi olema waua
prügi ärakoristamiseks, teraiu suu »oastaste tõrjumiseks, kange kael sõprade
lepituste tühjakstecemisels. Muidu ehitatakse uus ouuikeue rusuwareme
hunniku õtsa, muidu lõhutakse haugud seiuade sisse, muidu saab tükk
musta, teiue walget — maailmale u aeru ts, enesele häbiks, uuele, õigele
mõtiele koirohuks. Küll aga ei wõi mitte salata, et Ahrens meeste
wastu, kes waua poole hoidsiwad oma südame parema tundmise, oma
teadmise selgema juhatuse järel, et ta i n i m e s t e wastu üleliia
kare, kare, kärsitu ja kõrk oli, mis tema hääle asjale üksnes kahjuks
pidi tulema. Kes tuult külwab, see lõikab tormi. I g a wastase juures
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otsis Ahrens paha tahtmist ja tõe ш и ш , kuna see aga õiguse poolest
muud ei oluud, kui parema teadmise puudus ja harjuuud wiisi raudkammits, millest mitte igamees ühel ajal ja kombel ei pääse. Uus mõte
ei wõi päewade jooksul idaneda, kui mullapind walmistamata uu; ci wõi
temast uädalate tõttu puu tasivada, puu, uiille otsad meie kodumaad
pidnvad warjama Soome lahest Läti piirini, Sõr>oe maalt Setude rajani.
Sellest kärsitumast olemisest taswas siis mõru milt, et wastased sellesama
wllipulgaga Ahreusi ja tema paraudusetööd mõõtsiwad ja mõuitamised ja
pilkamised asjalikkude seletuste ajeiuele lastsiwad astuda. Kahjatseda seda
tuleb, aga mõista ja aru saada seda ka wöime. kui Ahrcusi iseloomu fil=
mas peame.
Ahrens oli m e e s , oli r a u d n e m e e s , raudne kalju, uagu
Prautslased ütletsiwad: г о e h e r d e Ь г о п с с . Raudne ja murdmata
oli tema tahtmiue; raudne ja lõhkumata oli teina töörammu ; raudne
ja kõikumata o n teina töö wili. Kes selle raudse kalju wastu põrkasiwad, ou nuga saamid; kelle paale see raudne kalju langes, selle lõi ta
hoolimata kombel pihuks. Kalju ise aga on seisma jäänud — Ahrensi
elu tõõ luiljast süõb täna sõber ja waenlane; kalju ise saab seisma
jääma, nii kaua kui Eesti keel heliseb — Ahrensi uurimiste põhja pääle
ou rajatud meie teel ja tiri. Mõned sulased on tatsunud ülemaks tõusta,
kui ncude meister, aga ci toöi mitte jünger ülem olla omast õpetajast.
Nad on kommistannd, ja nende hüpped ei ole mitte testnnd. See on sellest
tuhnid, et nad wõõraid radcisid otsisiioad, aga ci olnnd pääle Ahrensi
aetud sihi teisi õigeid olemas. Mitte nagu ci oleks Ahrensi miisil puudusi, mis tulemad täita, eksitusi, niis tarwis õiendada — ja seda on ka
sündinnd mitmel puhul ja mitmel kombel, sest t e a d n s edeneb — aga
see parandamine ja õiendamine näitab üksnes kasulik ja wõimalil olewat
Ahrensi wiisi kaudu, kes põhja Soomest tõi.
Wanemaid peame armastama ja auustama, häätegijaid meeles pidama ja tänama. Ahrens on Eesti keelel mõlemad olnnd. Meeles pidada
ja meelde tnletada on tahtnud need read Tänu >oõlg jääb weel. Sõnad
siin sihile ei jõua. Mees, kelle elu t õ ö oli, ei lepi sõnadega. T e g u
tema nõuab, ja t ö ö d tema loodab. Täies mehe jõnus rabas surm ta
maha, pooleli jäi t e m a tegu ja tõö. Hauast wälja kostab manitsns:
Ehitage Eesti koda,
Edelidagc Eesti tööd!
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Wõõras ta oli meil were ja keele poolest, aga armastuses sai ta meie
oinaks. Jõed peaksiwad wastu mäge hakkawa jooksma, kui meie armastuses selle wastu, mis meie liha, meie luu, tahaksime maha jääda. K u i
miaa siud unustan, mu emakeel ja wanemate wiis, siis unustagu mu
parem käsi iseennast ä r a ! „ S n nime põne põhjas kannan kuldtähtedega
igawest." J a kui ma sinu pääle mõtlen, nin kodumaa ja rahwa püha
püüd, siis liignd süda, palub huul:
„Su üle Jumal walwaku.
Mu armas isamaa!
Ta ulgu sinu laitsija
Ja wõtku rohkest' õnnista,
Mis ial ette wõtad sa,
У.)ш kallis isamaa!" —
W. B.

Kui weel kole b mööda maada.
Kui weel kõlab mööda maada,
Kõlab Eesti emakeel,
Kui weel wõtab wõimu saada,
Wõimu Eesti mehemeel:
Pole karta, -Eesti poega,
Karta aja karedust :
Küllap ükskord aimab aoga
Aimab õnneks arutust.
Kui weel Eesti piimal õitseb,
Õitseb lille lahkeste,
Ja ta mõuudusel maitseb
Oime Eesti armuke:
Eesli tütar, ära karda
Aja rasket rõhumist,
Ara südant lase murda,
Murda tundi murelist.
Kui weel hällil Eesti lugu
Laulab ema hellamai',
Pandaks' hauda Eesti sugu
Samal palwel palawal:
Eesti rahwas, weel sa ohul,
Elad ilma hirmuta,
Eesti keel sa kaugel kõlad,
Kostad kuldse kõlaga.

Kui oled.
Kui oled, Kesti rahwas,
Kord ühe lipu all
Sa mehe meelel wahwas
Ja armul haledal.
Kui üks on sinu süda,
Üks sinu hinge hüüd,
Kui üks on sinu häda,
Wiiul kannab wenna süüd. —
Siis kodu aasal haljal
Ma langen põlwile,
Ta wiljalisel wäljal
Teen täi ui pal w use.
Ma nutan ohwriks sinna
Weel wiimse pisara,
Ja Eesti mulda minna
Siis tahan rõõmuga.

Isujad.
ij'ul'nmi ЛЬо ,,£aaahnle|h' %

Mõleinad teenisiwao kirikumõisas; üks uli sulane, teine tüdruk.
Üks käis hobusega tööl, teiue talitas õues. Söögilaual istudes ajaftroad
nad mõnikord teineteisega ualjajuttu. Sagedaiuiui aga riidlesiwad nemad.
Herrn ja herra peretoud arwasimad, et nemad teineteisega halmasti läbi
saawad. Nemad elawad fui tass ja koer, oli kõikide nrwamine.
Aga öösi nõota wedades, heina tehes ja põldu kokku pannes Pauiwad nad onia tulcwasele majapidamisele põhja. Nad otsisiiuad enesele
sügawasse metsa, järwe randa, inajaaseme. Sääl uli küiwistikku, mis
sõõruks wõis teha, sääl oli põlluks kõlblikku lepikut, ja ojaäärt wõis niiduks puhastada. Kui aga wara oleks olnud maja ehitada; ja lehm ja
hobune pidiwad alustuseks ka ometi olema Mõlemate palk oli aga
wäike. See wiiwitas paarimiuemist. Siisgi kangenesiwad tnlewiku loo»
tused iga aastaga. Töö wahel räägiti sellest, kui palju palka kummalgi
walja wõtmata oli jäetud, ja püüti ette ära arwata, kui kana aega wecl
kaluks, enne kui nii palju kokku saab, kui hädasti tarwis läheb. Ei keegi
ci aimanud, et aastate looolul poisis ja tüdrukus Priiuse Püüdmine ja
tang enese kohalt elama wõis hakata, ikka kasioas. Neil oli kirikumõisas
hää ja mureta elu, paras palk kummalgi, riie ja söök. Nad ise aga
püüdsiwad metsmaale elama minna.
Köit hoiatasiivad neid, kui uad mõlemad ühel kewadcl käeraha ära
põlgasiwad. „ S ä ä l halla paigal langete teie mõlgadesse. Perekond kaswab. J a kerjajaid on juba muidugi." Aga nad oliwad juba wiis
aastat rääkinud ja mõtelnud — ja olimad kindlale otsusele jõuduud. Õpetaja pidi neid maha kuulutaina, ja sügisel lahtusiwad nemad teenistnsest.
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Talwel elasiwad iiob ilma suurema tööta. Wille ehitas waja
ja oli wahete wahel päiwi liseks kirikumõisas Auni tudus kangaid ja
tegi prouale käsitööd.
Neude pulmad oliwad järgmisel aastal Suwiste pühade ajal.
Praost pidas omalt poolt oma endistele teenijatele pulmad ja laulatas
neid kirikumõisa suures saalis. Kui noorpaar Jumalaga jätuud oli ja
juba täuawast mööda ikka kaugemale läks, waatas ta neile järele, niku»
tas pääd ja ütles: „Las' noor paar katsuda, aga ega selle poisi ja
tüdruku kapitaliga weel laaut ci laastata."
Siisgi on fee kapital Soome laaned laastanud.
J a ometi oli ka praostil oma jagu õigust.
Meie, kirikumõisa noorsugu, saatsime omad kauaaegsed sõbrad
nende uude kodu. Kewadine päew kõnniti rohelisesse lehte läinud metsas,
ja öö õtsa tantsiti uues majas. Põranda palgid oliwad alles saagimata,
nurgad tasaudamata; muu maa oli weel puutumata, aga küukakescl haljendas juba rukki - oras mustade kändude »nahes, ja odra sõõrd oli juba
tuiloamas. 9(oor perenaene tegi tnlc wäljale ja lüpsis esimest kurda
lehma siin oinas kodus. Meie istusime Willega kiwi otsas ja waatasime,
kuidas ta sääl uutes pulmariietcs talitas, looja uünewa päikese walgcl.
Witte ci kartnud, et elu uues kohas ei edeueks. „Kui meie aga
terwed oleme ja halla ci tule." J a nagn oleks ta minu mõtete käigust
aru saannd, lisas ta jnurde: „See org on sääl küll päris külma pesa.
Las' ma teen tööd, ajan metsa kaugemale ja annan päikesele teed. . .
3tüüd on ilm siin õhtati weel külm, aga tulge tulewal kewadel waatama.
Minust ci saanud järgmistel kewadele! sinna minejat. Äia pean
tunnistama, et ma neid koguni unustanud olin. Siisgi tuliwad nad
minule kord meelde, kui jälle kodus olin ja pärisin, kuidas nad elawad.
„Nad on wõlga tegema pidannd," wastas minu isa. „Ja Amn terwis
on kehw," lisas ema juurde.
:j:

*

:•:
M i t u aastat läks mööda. M i n a olin nliõplaseks saanud. M a
innretsesin enesele püssi ja jahikoera, ja jäin sügiseks maale.
Pilwisel wiinakuu päewal kõndisin metsa mööda ja jõndsin tee»
rajale, mis minule tuttaw näis olewat Peenikest wihma hakkab sadama,
koer ei wiitsi otsida, waid jookseb teed mööda edasi. Häkti hakkab ta
urisema ja siis haukuma. Eestpoolt kuulukse hobust astuwat. Teekää-
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ii akul tuleb tn ka nähtawale, pikkade aisade wahele rakendatud, mille
otsad maad mööda lohisewad. Risti aisade pääl seisab surnukirst. Selle
taga waarull Wille nagu adra käsipuu wahel kõndides. Tenial ou tasse
koormat tasakaalus hoida.
Tema pale oli wäga kokku kuiwanud, põsed kollased, ja silmad
ilma mingi wärwita.
Alles siis, kui ma teniale oina nime nimetasin, tundis ta minu ära.
„Mis koormat Teie weate?"
„kadunud naist."
„Surnud?"
„Ära surnud." — Minu küsimise pääle seletas ta oma lühikese loo,
mida juba enne aimata wõis: Halla, wõlad, palju lapsi, naene wäga
waewatud, haige, põdemas ja surnnd. Nüüd teda tarwis hauda saata,
tee ou aga halb; kui lanad tirikuaianigi weel koos piisiksiwad. — „?tõõ,
mis sa wahid!"
'Aga ka hobnne oli näljas, ta oli niisama kõhn nagu peremeesgi,
täitsa luu ja nahk.
Ta jättis Jumalaga, ilma minu õtsa waatamata ja läks edasi.
Jälle wcdasiwad aisade otsad tee pääle kaks ühesugust joout.
Mina lätsin teisele poole ja jõudsin soosse, kuhu kraawi oli kaewama hakatud, aga töö oli pooleli jääuud. Siit alustas tee, mis mul
weel pnlmaajast tuttalu oli, ja wiis mind teatama hurtsiku juure.
Aia taga inises lahja lehm, ja põrsas tuhnis õues, mille wäraw
kinni panemata oli jäänud. One keskel seisis tühi säng ja surnusängi
riided oliwad aia pääle heidetud. Toa nurgad oliwad ettepoole wälja
waonud. Läbi unista « tumeda akna nägin kasetohust potis kiratseiuat
lilli kaswamas.
Tema oli ometi platsikese maad hurtsiku ümber puhastada jõudrnid.
5'aari tündri aluue tükk põldu oli metsa wahel näha. J a laünustiktu
oli ehk poole wõrd. Aga sellega näis tema jõnd j»ba lõpnud olewat.
^õiloistiku oli ta maha raiunud ja lepiku põlluks muutnud. Selle taga
seisis aga pime kuusemets nagu murdmata müür. J a see pani neid seisma.
Kana seisin ma siin tühjas õues. Tuul kohises metsas ja pani
pü^siraua minu tõrwa ääres nii kurwalt ja kaebawalt kõlawa.
*
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Uue koha esimene põlw oli oma töö teinud, sest mees ülsi ei jäksa
midagi. Tema on murtud, eluwõim ta silmist kadunud, ja pulmapäewaaegset lootust iseenese pääle temal enam ei ole.
Tema järele tuleb siia warsti teine elauik ja wõtab koha enesele.
Temal ou ehk parem õnn; temal ou aga ka parem alustada, tema ci alusta
tööd põlises laanes. Tema asub walmisse majasse, ja ta külwab waos'e,
mis teine enne teda ajanud. Wõib olla, siia tõuseb weel korra suur
nõuukas talu, ja aega mööda kaswab selle ümber küla.
Neid, kes oma kapitali (ainsa kapitali, mis neil oli: iseenese) kõige
enne kasu tooma paniwad, ei walesta keegi, fleeed oliwad tühipaljas
poiss ja tüdruk.
Ща niisuguste tühjapaljaste kapitaliga on Soome laaned laastatud
ja põlluks muudetud.
Kui nad kirikumõisa oleksiwad jäänud, üks poisiks, teine tüdrukuks,
siis oleks neil enestel ehk parem olnud elada.
Mets oleks aga raiumata, ja haridusetöö tegemata jäälind.
Kui rukis tuule käes kiigub ja oder meie põldudel pääd kaswatab,
siis tuletagem neid esimese asutuse ohwrid meele.
Meie ci wõi neile auusambaid ehitada, sest neid on tuhandeid, ja
nende nimesid meie ei tunne.
оошс seilest G. S.

meie maa.
Oh maa, mu wanemate maa,
Maa piimal pühamal,
Ei üle ilma ilusa
Mui kusgil armsam asuda,
Kui sinu põhja taewa all,
Mu kallil kodumaal I
Me maa on waene wististe,
Kui kulda otsid sa,
Ta wõõraks jääb ka wõõrale —
Kuid meil on ta nii omane
Siin oma niidu, nurmega:
Meil kullast kallim ta I
Mui polo ilmas armsamat,
Kui orus ojake,
Kui kodumetsad kohawad
Ja suwc-öüd, mis heledad:
See paneb armu lõkkele
Mu terwe südame.
Siin adra, mõõga, mõttega
.Me isad maelnud,
Kui oli päike pilwissa
Khk läikis ilu leegi lia:
Tuul, mis me rahwast rõhunud
Neist üle puhunud.
Kes wõil) neid suuri wõitlusi
Koik üles tähenda,
Kui sõjasarwe puhuti,
Kühn tõi ka näljahädagi,
Kui weri liugus laenena,
Oht oli otsata!
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Siin werd on tõesti woolanud,
Werd meie kasuks ka,
Siin rahu, rõõmu maitsenud
Ja risti all on õhanud
Seo rahwas, kes me koormaga
Ju muiste pidi rändama.
Mui kallis on see mulla põrm,
Kus olen sündin'd ma,
J a tõusku siin ka oht ja hirm,
Mu isamaa on minu arm,
Ei temast surmani
Ma lahku ialgi. •
Jah, sama maa, mis sina näed
Siin oma silmaga,
Ja kuhu puutuwad su käed,
See rand, see wesi, org ja mäed —
Sest kõigest wõid sa ütelda:
See minu isamaa!
Ja kui mind wõõrad kutsuwad
Ka kulla pidule,
Kus kuiwan'd silmapisarad
Ja täis on rõõmukarikad:
Sa, waene kodukohaks,
Mui siisgi heljud hingesse !
Sa töö- ja tõe- ja laulu-maa,
Kus seeme sigineb,
Et palehigi palgata
Ja lootus ei jää tühjaks ka :
Prii ole sa, kui ligineb
Ka torm, mis märatseb !
Kord kõik su nupud kewade
Wiib tõesti kosuma,
Arm ärkab uue elule
Ja lootus ime ilule :
Me laul siis uue kõlaga
Sull' kostab, isamaa!
Runebergi-Ahlqvisti järele 21. L.
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Suonio kodumaa laul.
ü)i kuningate kuningas,
Kes kõigel ilmal käsk imas,
8a wõta oma armuga
Mu kallist kodu kaitseda.
Me maa ja rahwas wähene,
Maailma silmas wäetike;
Kuid mis ka mõjub wfigewus,
Kui lahkub sinu halastus?
Põrm sinu ees on koguni
Kõik suurus, vägi alati,
Kui käsid, kõrgus alaneb,
Mis madal, kohe üleneb.
Sa sagest' omal walitsed
Tööriistaks nõdrad, wähesed,
Et sinu arm saaks wõimuse
See sees, mis nõder, wäetike.
Eks iserahwaks sinulgi
Saan'd Juuda, keda põlati,
Eks nii saan'd wäike wägewaks
Ja ainsa tõe hoidijaks.
Eks pidan'd otse Petlemas,
Sääl Juuda linnas wähemas,
Auu kõige kaunim ilmuma,
Kui sündis Õnnistegija.
Seepärast kuule, Issand, meid
Ja saada armastuse teid,
Meid suurust lase põlata
Ja rahul olla piskuga,
Et maa ja
Sind, Issand,
Et sinu tööd
Su valguses

rahwas üksinda
wõtaks teenida,
ta toimetaks,
saaks wägewaks.
Soome keelest

33

Runebergi isamaalaul.
Oh
Me
Nii
Ja

Isa taewas, armuga
maad sa wõta kaitseda
sõja-, rahuaegadel,
mure-, rõõmupäewadel.
Ei ilmas temast armsamat,
Meil pole kusgil kallimat;
Ka meie maa on kaunis aud.
Kus arm me pääle halastan'd

Siin on me isad asunud,
Siin lootes, palwes wõidelnud — '
Oli wõtaksime meiegi
Nii usus seista lõpuni I
Me lapsed saawad samuti
Siin käima eloradaal,
Et mehe wiisi wõidelda
Ja kiites Loojat ülenda.
Sest kaitse, Issand, kaugel kael
Me terwet maad sa armu wäel,
Arm woolaku ta pinnale
Kui kaste roosiõitesse l
Koik wagasid sa õnnista,
Kel kallis wanemate maa —
Kuid keela nende jõledust,
Kel tema wasta kawalust.
Su oma olgu otsani
Me maa ja rahwas kõigiti,
Siin leidku aset armastus
Ja waimu tõe tunnistus.
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ßa pimest tõid ta walgete,
Kui nupust lille öiek'se,
Siis hoia seda kallist maad,
Kt walgeks saaksid kõik ta raad.
Su sõna, see ep üksine
On walgeks maa ja taewale,
Oh anna, et ta heledalt
Meil kõigil paistaks jäädawalt!
Soome keelest Jf

L.

Mis wõõrad aasta 250 eest meie maast ja rahwast arwasiwad.
i.

Tükikene Adam Oleariuse reisikirjeldusest
1647. aastalt.
Aastal 1633 läks Holstein-Gottorpi hertsogi Friedrich III.
poolt saatkond Moskwa tsaari Miimil Feodorowitshi juure, kaks
aastat pärast seda uus saatkond Wenemaa kaudu Persiamaale.
Kumniastgi reisist wõttis osa hertsogi raamatukogu-hoidja Adam
Olearius (saksakeelse nimega Ölschläger). Nimetatud mees, üks
parematest selle aja proosa kirjanikkudest, oli sündinud aastal
1600 Asherslebeni linnas, käis Leiptsigi ülikoolis ja pidas pärast
seda hertsogi raamatukogu hoidja ametit; ta suri 1671. —
Pärast reisi lõppu (1639) ilmus Oleariuse osawast sulest
saksakeelne reisikirjeldus: Mußcowitische und Persiauische Reise
Beschreibung. Raamatus on pääle 800 poognasuuruse lehekülje ja
lisaks enam kui 200 lehekülge Fersia juttusid saksakeelses ümberpanekus; esimene trükk oli aastal 1647; anti pärast weel mitu
korda ja mitmes keeles wälja.
Toimetaja räägib pikalt ja laialt nähtud rahwaste elust ja
olust, usust, kombetest п. п. е., ja annab seletuseks ja kaunistuseks
suure hulga piltisid.
Et ta reis ka Eesti ja Liiwi maalt läbi wiis, ei ole nendeg
maade rahwad unustatud. Mis meie tema raamatus Eestlastest
3*
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leiame, pakume siin lugejale ümberpanekus, ilma et omalt poolt
muud oleksime juurde lisanud, kui mõned scletawad lahendused.
Teise raamatu IX. päätükis räägib Olearius:

Mitte-sakelaste (Undeutsche) elik Liiwimaa wanade
a s u n i k k u d e üle.
Millal LiiwiEesti- nii kui ka kogu Liiwimaa wanad asunikud
maa risti-usku oliwad paganad ja ebajumalate kummardajad kuni a.
poordi.
1170, keiser Friedrich Barbarossa ajani, kus nad, nii
kui A l b e r t u s K r a u t ' / ; 1 ) : W a u d a l i a kuuendas raamatus ja
С h у t г a e u s 2 ) : S а x о n i a' s kirjutawad, Breemeni ja Lüübeki
liuna kaupmeeste kaudu risti-usku poordi, ja nimelt järgmisel
wiisil: Selsamal ajal ajas torm mõned Breemeni kaupmehed, kes
äri-asjades Lääne merel sõitsiwad, Riia lahte; see paik oli neile
tänini tundmata; nad seltsisiwad ja sõbrustas!wad inimestega, kes
sääl ja randa kaudu edasi kuni Pärmini elasiwad, wahetasiwad
iHuidega asju ja hakkasiwad sel wiisil nendega kauplema. Inimese« 1 olla hakatuses õige teadmata olnud; näituseks olla nad
mee, mida Liiwimaa rohkesti annab, wälja muljunud ja walia
ära wisanud, kui ei oleks see ühtegi wäärt.
Meynarcl, esiKui neist juhtumistest munk Meynard von Segemeneüiwimaa berg kuulda oli saanud, läks ta oma suure wagaduse
piiskopp.
pärast ja Püha Waimu kutsumisel ühes laewale, sõitis
sinna maale ja ehitas Wäina jõe saarekesele onni wõi halwa
kabelikese; sääl ta elas oma lamuluse ehk poisiga, õppis suure
waewaga barbari rahwaste keele kätte, seletas neile sõbralikult õiget
usku ja tõsist jumalateenistust; sel wiisil õpetas ta neile aegamööda risti-usu kätte ja pööras palju ümber. Kni aga pöörnudad
ja häbemata«! paganad uusi ristiusulisi taga kiusama hakkasiwad,
tegiwad need oma kaitsmiseks paiga kindlaks ja nimetasiwad teda

1) Krantzi ladinakeelse njaluo esimene trükk Horna Kölni linnas aastal
1619 ; pärast niitu konta trükitud.
'2) David Cbytraens elas Lutheruse ajal ja wõitles selle õpetuse poolt:
kirjutas näale waimulikkude raamatute ajaloolise »ОБгошсоп ttaxoniae.»
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Kerckholm.
Et Mevnard wäsimata usinusega rahwast õpetas,
nimetas paawsti Aleksandri III. kasu pääle Breemeni pääpiiskopp
tenia esimeseks Liiwimaa piiskopiks.
Teine piiskopp
^ ш ^ nmal selle mehe ära oli kutsunud, sai ta
Berthold
järeltulijaks Tsistertsi ordu kloostriülem Bcrthold, keda
lüüakse sur- ka Brcemcnlased sinna piiskopiks saatsiwad. Kui
nuks.
s e e a g a J u m a l a sõnale mõõga abiks wõttis ja barbarirahwast kristlikule sõnakuulmisele sundida püüdis ja nende wasta
sõtta rühkis, sattus ta peru hobuse seljas kesk barbaris!, kes ta
ära tapsiwad.
Sessamas tapluses olla 1100 kristlast ja 600 Eestlast langenud, nii kui meile Wana-saksi keeli kirjutatud ajaraamat, mis minu
armulise walitseja raamatukogus on, jutustab. Tema olla lüia
linna ehitama hakanud. J o h a n M a g n u s 3 ) : H. i s t o r i a G o t h o r u n i S u e o n u m q u e ütleb XIX. raamatus, see olla aastal
1186 p. Kr. sündinud.
Kolmas püsSelle järele saatsiwad Breemenlased aastal 116ІІ l)
kopp Albrecht sinna kolmandama piiskopi, Albrecht!. See olla lüia
linna ehituse lõpetanud ja koha waluga kindlaks teinud. 33 aastat
walitses ta õnnelikult ja aitas ristiusku Liiwimaal laiali laotada.
Kuidas ülemal nimetatud ajaraamatust näha, palus Albrecht, üks
lireemeni toomikiriku preestritest, palawas tahtmises ristiusu eest
wõidelda, luba, Liiwimaale minna ja sääl paganate wastu tööd
teha. Selle järele sõitis ta Rooma ja kinnitati paawsti poolt piiskopiks. Paawstilt sai ta luba Liiwimaale uut ordu asutada ja
sellele wõidetud maast kolmas osa päriseks anda, et ta sel wiisil
abi saaks paganate wastu. Piiskopp Albrecht tuleb Kööniast jälle
koju, walib oma sõprade hulgast mõned wapramad wälja, (tublimad nende seas oliwad Engelbrecht ja Theodoricus von Tisenhausen), sõidab nendega ja mitme muuga, kes ühes tuliwad, Liiwimaale ja asutab mõõgawennaste ordu. Esimeseks ordu päämeheks
Mõogawen walisiwad nad Wieno ja rühkisiwad siis wärske jöuuga
naste ordu. barbarite wasta. Selle ordu häwitas 357 aasta pärast,
3,) Wiimane Katoliku ])iisko]»n Rootsi maal, usupuhastuse ajal; kirjutaa
Olewal nimetatud ajaloo.
4) ßige aastaarw on 11%.
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а. 1561 р. Kr., Poola kuningas Sigismund, kui ta kogu Liiwi
maa enese alla heitis. Ordu märk, kaks punast ristis mõõka, oli
mantli pääl kannetavv. Et aga barbarid ometi weel liig wägewad
oliwad ja sagedasti wõitsiwad, kutsusiwad mõõga wennad enestele
Saksa ordu wennad Preisi maalt appi. (See ordu on, nii kui Chyüaeuse raamatust näeme, Falko, Jerusalemma kuninga, asutatud).
Ühendatud jöuuga wõitsiwad nad nüüd barbari rahwad, sundisiwad nad sõnakuulmisele ja laotasiwad sel wiisil ristiusku nende
seas laiali.
Weel tänapäew elab nende järeltulijaid suurel hulgal Lätis
ja Eestis; nende päralt ei ole linnu ega külasid, waid nad on
orjad ja pärisalamad; nad orjawad kas mõisnikka maal ehk
kodanikka linnas; neil on weel oma wana emakeel; Eestlaste
keel ei ole Lätlaste keelega kaugeltgi sugulane, ühtlane nimi mõlemile on aga M i t t e • s a k s a d .
Mitte-saksKa on neil oma riiete mood, iseäranis naestel.
laste riided. Wiimastel on ahtakesed kuued, kui kotid ; taga ripuwad waskahelad rahadega, ja all ääres on kollased klaasikorallid;
tähtsamad nende seas ja enamasti ikka Mnmed kannawad kaelas
laiu ümmargusi hõbelatakaid, nii kui pool- ja täistaalrid; alumine
neist on aga pea taldreku suurune; need on õhukesed kui plekk.
Lahtises põlwes käiwad nad suwel ja talwel palja pääga ;
juuksed on ilma sidumata, lühikeseks lõigatud, ja ripuwad kaela
pääle, nii et nad selle poolest täini meeste nägu o n ; riided on
neil halwast, jämedast willasest ehk linasest rõõwast tehtud, mida
nad kodus kuduwad ja ise walmistawad ; suwel kannawad nad
niine kingi, talwel ilmaparkimata karedast härja ehk lehma nahast
tehtuid. Suuremalt jaolt on nad waone rahwas, ja ei ole neil
palju muud, kui mis neil üle ja ümber on, ja mis nad suhu
pistawad. Selle pärast toowad nad pulmadeks, pääle selle, mis
nende herra neile kingib, jõudu mõõda kokku, mis igal ühel on,
ja elawad siis nii rõõmsasti, kui asi lubab.
Nende pulPulmapidudes on neil enamasti järgmised kommad.
bed ja pruugid : Elab mõrsja teises külas kui
peig, siis toob see ta hobuse seljas ä r a ; mõrsja istub peiu selja taga
ja wõtab parema käega ta ümbert kinni. Ees ratsutab torupilli-
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mees, selle järel kaks kõrwast paljaste mõõkadega; nendega nad
räkiwad risti pulmamaja ukse sisse ja pistawad nad otsapidi
nende palkide wahele, kus peig istub. Peigmehel on mõrsjat
tuues lõhki aetud kepi prao wahel kaks wask penningat, ja ta
annab need nendele, kes ta eest tee kinni peawad, et nad ta läbi
päästaksi vvad. Mõrsjal aga on punaseid willaseid paelu; neid heidab
ta tee pääle, iseäranis risttee kohal ehk kus ristisid on, ja ristimata laste haudade pääle; wiimased maetakse nimelt tee äärde,
mitte surnuaiale.
Mõrsja kojuPeigmehe järel tulewad ratsahobustel teised pulmatoomine.
wõõrad, mehed oma naestega ja poisid tüdrukutega. 5 )
Nii kaua, kui pruut laua taga istub, on tal rätik üle pää,
mis ta näo ära katab. Niisamasugune komme on ka Moskowiitlastel ehk Wenelastel ja Persialastel ning Armenialastel.
Mõrsjate katMõrsjate katmine näib wäga wana komme olemine,
wat; nii arwab ka P l i - n i u s 6 ) XXI. raamatu VIII.
päätükis. Ka L u c a u u s 7 ) : de bei lo P h a r s a l i c o , II raamat,
tõendab seda :
Timidum nuptae leviter tectura pudoreui
Lutea demissos velarunt flammea vultus. 8)
Tо r t u 11 i a n u s °): de v i r g i n i b u s ve 1 a n d i s räägib Rohekast, et see kaetud näoga oma peiule wasta tuli, ja ütleb XI.

5) Siin kohal on pildi pääl pulmarong näha: kesk teed on wäraw
üles ehitatud, selle üle õiendah peigmees kepi otsas rauatükki; ees- ja
tagapool puhnarahwas ratsahohnste seljas. F. Amelung on selle koha ja pildi
pikemate seletusega uuesti wälja andnud Tallinnas 1879 : „Bilder aus der

ballischr» Culturgeschchfe. l. Lieferung. Estnische Bauernhochzeit Anno 1643 aus
dem Gute Kunda."
6) Plinius, Кооша kirjanik, elas a. 23—79.
7) M a r e n s А n n a e и s L u c a n u s , elas Koomas a. 39—65; luuLetafl lugulaulu : Pharsalia, Cäsari ja Pompejuse sõja ja Pharsalose tapluse üle.
8) Mõrsja häbelikku kohmetust hõrnalt kattes
Peitis ta õhetawaid palgeid tulipunane uju.
9) Tertullianus,
neiude katmisest.

kirikuisa,

elas 160—230; de virginibns velandis —
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päätükis : Atquin etiam apud Ethnicos velatae ad virum ducuntur. 10 )
Sellest kombest olla ka Ladina keelne sõna: n u p t i a e = p u 1 m a d
sündinud; n u b e r e sõna tähendab k a t m a , p e i t m a , nii kui
sellest laiemalt seletab R o s i u u s 1 1 ) : d e a n t i q u i t a t i b u s
l i o m a n i s , V raamat, X X X V I I päätükk.
On nüüd Mitte-saksa peig ja mõrsja wähe aega laua taga
istunud ja söönud, siis wiiakse nad magama, olgu küll weel päise
päewa aeg; sel ajal peawad pulmawõõrad lusti ja rõõmu. Kabe
tunni pärast tuuakse noorrahwas jälle wälja; siis tantsitakse ja
juuakse öö läbi, kuni üks siia, teine sinna maha langeb j:>
magama jääb.
Mitte • saksNende usu ja jumalateenistuse kohta oleme nilaste usk
metanud, et nende esiwanemad 400 aasta eest ristiusku pöördi; nüüd tunnistawad nemad niisama kui Liiwimaa
Sakslasedgi Augsbun usutunnistust; linnades ja «ulades on neil
omad kirikud ja õpetajad, kes neile Jumala nõua nende Mitte-saksa
keeles kuulutawad ja neile sakramentisid jägawad.
Mõnes kohas maal on nad meie ajal wäga wähe harjutatud
sakramentisid tarvitsema, sest et töö sagedasti jumalateenistuse
üle seatakse. Selle pärast elawad nad suures rumaluses ja wähe
on neid, kelles kristlikku waimustust tõsisele Jumala kartusele
näeme ; nende süda on täis pagana usku ja jumalakartmata mõtteid. Nad waliwad mitmes kohas, iseäranis mägede otsas, mõned
puud wälja, laasiwad need ladwani puhtaks, seowad punaseid
paelu nende ümber, ja nende all soowiwad ja paluwad nad täis
ebausku, mis nende ja nende omakste ülespidamiseks ja maapäälsete waranduste kaswatamiseks tarwis läheb.
Tallinna ja Narwa wahel, kaks penikoormat Kunda pärismõisast, on kiriku ligidal wana lagunenud kabel, kuhu iga aasta
Heina-Maarjapäewal ümberkaudsed Mittesakslased rändawad; kabelis on suur kiwi, mille ümber mõned põlwede pääl ja ihuhalasti
roomawad ja roaohwrid toowad, et nii nende käsi aasta läbi hästi

10) Ka paganate juures toodakse nad kaetud paoga mehe ette.
11) Kosinus kirjutas naksu raamatu Rooma rahwa elu j.i kombete üle;
trükitud Amsterdami linnas.
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käiks ja loomad õnnistaksiwad, ehk kui koegi haige, see jälle
terweks saaks.
Siuna tulewad ka kõiksugu roogade ja jookide müüjad, ja
lõpp on prassimine ja lakkumine, hoora töö, tapmine ja muud
awalikud patud. Weel meiegi aegu ei olnud see paha kommt'
täini kadunud, olgu küll, et kohalised õpetajad selles asjas palju
waewa näinud ja teda osalt ka häwitanud.
Nõidumine ja
Arwamine on, et see rahwas nõiduda mõistab;
ebausk.
see olla neil nii harjunud asi, et wanemad seda
nooremaile õpetawad; mõnele ei ole aga wanematest ja esiisadest
õpitud nõiduse kunstist muud meele jäänud, kui mõni komme
ja pruuk, ja nüüd arwawad nad, et neil töös teos õnne ei ole,
kui nad neid ei pea. Näituseks, kui nad tapawad ehk rooga
keedawad wõi ka õlut teewad, wiskawad ehk kaikuvad nad ikka
enne, kui ise maitsewad, wähe sest tulle ehk kusgile teise kohta
ja lasewad ta sääl ära häwineda.
Laste ümberLastega on neil ka omad temhutamised. Meile
ristimine.
räägiti, et mõned oma lapsed, kui need arwata
kuue nädala järele weel rahutumad on, salaja ümber risuwad ja
neile teised nimed annawad, öeldes, laps olla wääri ja liig raske
nime saanud ja olla selle pärast nii rahutu.
Nõidumine ItaKt nad nõidust nii armastawad, ja et, neid nii
lias.
raske tööga waewatakse, teeksiwad nad, kui nad
wõiksiwad, oma herrade ja ametmeestega sedasama, mida ennewanast Italiamaa lausujad teinud. Kirikuisa A u g u s t i n u s 1 2 ) :
de Civitatc Dei,13) kirjutab XVIII, raamatu XVIII, päätükis, tema
ajal olla mõned peremehed Italiamaal oma wõõrastele scllesugust
juustu ette pannud, et need seda süües hobusteks ja härgadeks
muutusiwad ja sel kombel peremeeste tööd tegema pidiwad; oli
töö tehtud, olla neile endine mõistus jälle tagasi antud.
Imelikud arwamised on neil osalt igawesest elust. Keegi
maaõpetaja lüia ligidalt jutustas, Läti naene olla oma mehele
nõõla ja lõnga ühes kirstu pannud. Kui küsiti: mikspärast, ütel12) Augustinus, piiskopp Ahwrika maal, elas a. 354—430.
13) Jumal* riigist Wordle Eesti rahwalani: Oleks see mine olemineI
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mid ta : et ta mees teises ilmas oma riideid, kui need elik
kärisenud, paigata "wõiks ja sääl mitte teiste inimeste silmas häbi
ei saaks.
Mikspärast
Et mõned jumalikuis asjus nii rumalad ja tundkeegi armulau- mata on — mis enamasti sellest tuleb, et nende närisale tuli.
berrad neid mitte tõega Jumala sõna kuulmisele ei
sunni — sest tuleb Jumala sõna ja sakramentide halwakspidaminc.
Selle üle on Lüganuse praost (Narwa linna ligidal) berra Mag.
Andreas Besick, mu bää sõber, mulle mõnda jutustanud; nii ka'
ta olla kord wana Mitte-saksa talupoja surmawoodi ääre nõuutud
ja palutud, et ta liaige armulauale wõtaks. Praosti küsimise
pääle, miks talupoeg nüüd armulauda tahta, kuna ta ometi ennemini tervves põlwes seda ei olla wõtnud ega sellest lugu pidanud,
olla see Avastanud : sõprade abwatelemise pääle tegewat ta seda,
et ta, kui ta tõbewoodilt enam tõusema ei peaks, kirikuaiale ja
auusasti maetaks. Niisama olla keegi teine häbemata ja jumalakartmata wiisi oma õemeest pilganud, kui kuulnud, et see Issanda
laual käinud.
Et asjad selle poolest nii hirmsad, ses kannawad süüdi (pääle
raske orjuse) jaolt ka mõned õppimata ja oskamata õpetajad, keda
mõned mõisnikud j u s p a t г о n a t u s ' e ehk õpetaja walimise
õiguse põhjusel oma laste koolmeistritest õpetajateks määranud,
selle pääle waatamata, kui tühised mehed nad oliwad.
Hää kirikuKui kõrgeauuline Rootsi walitsus kuulnud, et
kord. kristlikus kirikus niisugune korratu ja kohutaw olek
walitseda, katsus see (iseäranis õndsa riigikantsleri A x e l О x e n s t i r n ' i tagasundimisel, kes Rootsi riigile ja ristikirikule wäga
palju kasu saatnud) suure hoolega seda asja muuta ja parandada;
nii anti arwata 18 aasta eest kiiduwäärt käsk, et kõige maa waimulikud mehed iga aasta kokku tuleksiwad ja piiskopi juhatuse!,
kes Tallinnas Toomi mäel elab, nõuu peaksiwad kiriku hää korra
ja õige jumalateenistuse pidamise pärast.
Niisugustel koosolekutel wõetakse mitmed küsimused läbirääkimisele, ja seletatakse neid, ja see on just kui katsumine, mis
maaõpetajad raamatute kallale ajab (in die Bücher iaflet) ja usinusele kihutab.
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Sellcsugustel koosolekutel ja esimestel katsumistel (neid on
mõnda mõnel ajal peetud) on niisuguseid tühiseid mehi olnud, et
nad tähtsamate pääküsimisto päälegi nii halwalt ja rumalalt waetanud, et see üsna ime ja hale olnud.
Heinrich
Ses Mittesaksa kirikukorra uuendamises ja paStaal. rändamises on suureks abiks olnud m a g i s t e r i herra
H e i n r i c h S t a a l , nüüdne Narwa superdent, õppinud mees; ta
on Lutheruse wäikesc katekismuse, ewangeliumid ühes seletustega ja mitmed muud kasulikud asjad Eesti ehk Mitte-saksa
keelde tõlkinud ja trüki läbi laiali laotanud, et ka need, kes kiriku tulla ei wõi, siit abi leiaksivvad.
Heinrich
Niisama suure kiituse wäärt ses asjas on õnnis
Brockman.
H e i n r i c h В г о с к m a n , kõrgestõppinud herra,
enne Greeka keele koolmeister, siis Mitte-saksa koguduses maal
õpetajaks; la on mitmed Lutheruse kiriku vaimulikud laulud sõrawates salmides Kesti keelde toimetanud, ja neid lauldakse nüüd
kirikutes.
Läti (!) ehk Mii te-saksakeelse wände sõnad.
Nühi seife» miitim N. N. sih»/ kui sm»» S»»dya »ü»»st tahat/
eht »ü»»a se kockto pernst t»»»ista»ia pea»/ eht sesi»»a»e nmtj/ fuuiba
pehl mi»»n seisa»/ Iumla niues mi»»u vertee»itut »rnh о»/ iwmha pehl
»li»»a mi mm eo aial ellaaut »i»ck pruknrnt õlle»/ Seperrast sihs maunut
an minna Iumla »i»ck tei»nia pöhade eest/ »i»ck kui »iieb Iuuial peph
juudina fehl lvihmb sel pehwal/ eht ses iu naite Mah Iumla uiuck miuuu
oertceuitut peruiah on/ kumba mi»»a »i»ck mi»»o Issa Igkas prutinut
ollemej kus nia üllekockso wa»»»ta»/ sihs tulko sedda »ü»»o Iho »i»ck
hi»ge pehl/ nii»»o ui»ck keick minna lapsede pehl/ ninck keick minnu õnne
pehl e»n»is fe iidüya pölwe tagka etc."
Lätlaste wanLätlased Riia linna ligidal panna wandndes turblane.
tüki pää pääle, wõtta walge kepi kätte, tähenduseks,
et kui nad walet wannuwad, nemad, nende omaksed ja nende
elajad sedasama wiisi kuiwaks, mustaks ja waeseks jääks.
Et rahwas, nii kui ju nimetatud, orja iket kannab ja raske
tõii all ägab, ei ole neil palju muud wanmdust, kui mis neil üle
ja ümber, ja nende elumajad külades. Neile antakse waewalt nii
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palju maad ja põldu harimiseks, et nad iseennast ja omakseid
hüda waewaga aasta ümber wõiwad elatada.
Mõnes kohas, kus palju metsa op, teewad nad salaja metsa
põhjas tüki maad põlluks, tuliwad ja koguwad wilja kokku ja
peidawad selle siis maa sisse ära ; saawad nende ülemad sest
kuulda, siis wõetakse see neilt, talupoeg saab karistust, ja peksetakse teda witstega. '*)
Mitte-sakslaste
Nende karistus on enamasti järgmine : nad pea»
karistamine.
wftd särgi seljast wõtma ja ennast kuni puusadeni
paljaks ajama, siis kas maha sirutama ehk ennast kaagi külge
siduda laskma ; siis peab teine Mitte-sakslanc neid witstega peksma ; süü suuruse järele määratakse enam ehk wähem hoop isid.
Wõetakse enamasti paar meest ühtlasi ette ja antakse pihta, nii
et weri maha jookseb; kui aga herra weel ütleb: „Sclgckc im!
maha peiuta I" siis on asi õige halb.
Rahwas on kõwa ja kare loomuga ; sellepärast on neil niisugune karistus enam meele pärast, kui rahatrahw. Läti maal,
De la Barre herra mõisas, kuulsime ustawatelt inimestelt järgmist:
Ühte wana talupoega sessamas mõisas pidi kuritöö pärast witstega
peksetama ; et ta aga elatanud mees oli, oli De la Barre proual
temast hale meel ja palus, et mehele wäike rahatrahw, paljalt
üks lvootsi-taaler ehk 8 krossi mõistetaks. Talupoeg tänas aga
niisuguse armu eest, tõmbas riided seljast, sirutas pikali ja ütles :
»Ei mina wamil päiwil enam uuendusi ja muudatusi taha: mis
mu iwad saanud, selle karistusega olen minagi rahul.«1!6)

14) Pildi pilli! on näha, kuidas peksa antakse.: Üks talupoeg On kangi
küljes, teine maas, pääle selle herra, peksjaid, päältwaatajaad jne
16) Siia juurde tähendan, mis M a r t i n u s Z e i d 1 e r u s , kes 1656
Amsterdami linnas ladinakeelse Pootsi riigi kirjelduse wälja andis, oma raamatu '231 nda lehekülje püül ütleb: «Nende pärisherrad rõhuwad neid
wäga kõwasti, ja nad un nii orjameelsed, et nad Poola kuningale Stephanuseie.
kes neid kõwast orjuse ikkest wabastada tahtis, wastasiwad: nemad ei tahti
midagi uuendusi wastu wõtta, ega wõida seda.» — Oa aei tõsi, siis leiame
siit selle troosti, et «inimene kõigega ära harjub»
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Ei ole neil ka palju raba, sest sagedasti riisutakse neilt ihu
hinge tagant kõik ära. Ja mis herrad ehk unustanud, küll seda
teised käskijad mõistawad wõtta. Herradel, keda nad „Isand"
nimetawad, on nimelt mõisates „Viiigte" ja „Nntervöigte". Esimesed
nimetatakse „Kiibias", wiimased „AmpbMänner", Mitte-saksJaste
poolt „Juncker". Need piinawad, iseäranis kui nad mitte herradelt palka ei saa, waid talupoegadelt, wäest rahwast nii, et need
ei siia tea, ei sinna
Hirmus
meeleäraheit-

Mõne aasta eest see juhtus, ja nüüd on see weel
kõigil meeles, et niisugune piinatud talupoeg, kellelt
mme
junkur wiimast leiwapalukest wõtta tahtis, meeleäraheitmises naese ja wäikesed lapsed järge mõõda omas majas üles
poos ja siis iseenese nende kõrwa üles riputas. Junkur tuleb
wara hommikul ja tahab ähwardust tõeks teha, astub pimedasse
tuppa, lööb pääga wastu ülespoodud inimeste jalgu, näeb, mis
hirmus asi sääl sündinud, kohkub, jookseb tagasi ja oleks pärast
küll wäga soowinud, et ta talupojaga wähe paremini ümber käinud oleks. —
Nende kõwa ja waewalise orjaelu kohta on Sakslased järgmise ealmikese teinud:
Ick biit ein Lifständisch Ші/
Min Reuend wcvbt nit) snr/
Ick [tiflc üb den Verden Böhm/
Darvan haw ick Sabel und Thoin/
Ick binde de Schue mit Bastc/
Und süite dem Juncker öe Knste/
Ick geve dein Pastur de Pflicht/
Wiib weih von GOtt nnd sin Worde nicht.
Eesti keeli :
Ма olen talupoeg Liiwi maal.
Mui elu läheb hapuks käest,
Ma ronin kasepuu õtsa,
Sääl on mul sadul ja wäljad ;
Ma paikan kingasid niinega,
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Ju junkrul ma kasusid täidan,
Ma kirikukohused maksan
Ja ei tea Jumalast ega ta sõnast.] ,c )
Wabadus ei
Ei arwata, et sest liääd tuleb, kui neil palju
ole Mitte-saks- wabadust ja raba jäetaks: nad hakkaksiwad wasta palastele kasulik. u e m a . Nad ei ole nimelt ikka weel unustada jõudnud, et maa kord nende esiisade päralt olnud, keda Sakslased
vvõitnud ja orjaks teinud.
Selle pärast ei kääna nad, iseäranis kui nad tahvel joobnud
linnast koju sõidawad, mitte bää meelega wastatulewa Sakslase eest
kõrwale ja annawad talle hästi kuulda. Missugune meel neil on,
seda wõis ka näha, kui paari aasta eest päälik Rott siia maale
tungis : mitmed talupojad hakkasiwad oma herrade wastu mässama, ja tahtsiwad nad kas waenlaste kätte anda ehk ise ära
tappa. Selle pärast mõisteti palju talupoegi mitmes kohas surma.«

II.
Michael Wexioniuse sõnumed.
Aastal 1()5(), Rootsi riigi õitsemise ajal, ilmus Turu linnas
(Soomemaal) ülikooli õpetaja M i с h а e 1 We x i o n i u s o sulest
järgmine r a a m a t : E p i t o m e d e s c r i p t i o n i s
Sueciae,
G o t h i a e , F e n n i n g i a e et s u b i e c t a r u m p r o v i n c i a r u m .
Siin kirjeldatakse Rootsi riiki ja rahwaid, nende keelt, usku, politika
olusid n. n. e. Et sel ajal ka Eestlased Rootsi alamad oliwad, on

16) J о h. L i m n a e u e : dc i u r e p u b l i c o annab Liiwi Sakalaste
kohta laulu, mille sisu talupoegade laulust wähe laliku lööb :
Kleider aus/ Kleider on/
Essen/ lrinlen/ und schlaffen gahn/
Ist die Arbeit/ so die Teutschen Herren hau.
Ееей keeli:
Riided seljast, riided selga,
Süüa, juua ja magama minna,
See on Saksa herrade töö. —

nemadgi raamatus nimetatud, ja mida neist räägitakse, seda
tahan lugejale siin ette tuua.
Raamat on, nii kui pea kõik selleaegsed teadusliku sisuga
tööd, Ladina keeli kirjutatud, ja oleks wist kõige parem, kui kohased kirjatükid nii üles paneksime, kui nad alguskirja üles on
pandud; kardan aga, et suurem osa lugejaid Ladina keelt ei
tunne, ja arwan selle pärast Eesti keelse tõlke tarwilikuks. Nimedele, iseäranis kus nad esimest korda ette tulewad, olen Ladina
keelse kuue jätnud, ja loodan, et »suguwend« ka wõõras mundris
ära tuntakse; kus see raskem on, olen tähendustes seletada
püüdnud.
Muidugi ei ole ka siin mitte kõik, mis trükitud, tõsi: Sel ajal,
kus ajalooraamatud enamasti Aadamast algasiwad ja ajalooline
kriitika weel mähkmetes magas, juhtus sagedasti, et kirjutaja
»Jumala auuks ja ristiinimeste rõõmuks« kord sündmustele omast
käest natuke juure lisas. Aga wõi ep seda nüüdgi juhtu, kui
ka just mitte nimetatud põhjusel. — Waatame siis, mis Wexionius
250 aasta eest Eesti rahwast pajatab.
Raamatul on 10 jagu. Esimeses jaos kirjeldatakse Rootsi
riigi üksikuid maid. Siin jutustab meile
XXX. päätükk
1

»Aesthiav ) ehk »Esthonia«2) ehk »Livonia Septentrionalis«'') üle
järgmisel wiisil:
»Aesthia« hertsogikond (nimi on ehk sündinud sõnast: »Aesi«
s. o. »Asiaui«4) sel kombel, et »t« juure lisati: on ju ometi
nemad ja Soomlased, kellega nad keele poolest ühendatud on,
wististi Aasia maalt tulnud) on õige laialine maa. Piirid on temal
hommiku pool: »Ingria« »Narwa« jõe ja päratu suure »Peipis«
järwega; lõuna pool: »australior Livonia, nime presse ita dicta«5);
õhtu pool: »sinus Livonieus«6) ja põhja pool: »sinus Fennicus«7).Tema
õuemärgis (wapis) on kolm sinist lõvvi. Maapõhi on wiljaandja, jahisaak rikas, niisama kalapüük laialises Peipsi järwes ja neis jõgedes
1) Eesti maa. 2) Eestimaa. 3) Põhja - Liiwimaa. 4) Aasialased.
Lõunapoolne Päria-Liiwimaa. G; Liiwi laht. 7) Soome laht.

5)
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ning ojades, niis nii suurel huigul selle maa läbi jooksewad :
»Pyhäjoki 8 ), Partesbäek °), Padasjoki l ü ), Navast 11 ), Semskebäck« 12 )
п. п. с Ka on siin tihedaid metsi, nii kui »Wiriskwal« kõrgetsugu De La Guardie mõisade »Kolka« ja »Kijda« Vd) ligidal.
Üksikud »provinciae« •*) on: »Aleutakia 15), Wilia, Karia, Wikia,
Jcrvia 1G ) ja Odenpoa«. Alutaguse maakond on Ingeri ni aa külje
all; sääl on »Narwa« ja »Nyslot'i« 17) kindlused ja linu nimega
Narwa; selle järele on kord ka Narwa hertsogi kõnd nimetatud.
Wiru maakonnas on »Wäsenborg'i« 18 ) ja »Tolsburg'i« lu ) kindlused,
15 penikoormat Narwast, niisama palju »Rcvalia'st« 20 ) kaugel. Ka
on siin »Borcholm«' 1 ): enne wanast 'Palluma piiskopi loss. Harju
(10 penikoormat pikk, 8 lai) ja »Wirlandia« 22) on hertsogikonna
auunime saanud. Päälinnaks on Tallinna, kuulus linn wägewa kindlusega. Läänemaa —- ennewanast »Ilabsal'u« piiskopi oma, 14 p.
pitk, 12 lai, on mere ääres. Linn ja pääkindlus on »Ilabsal«.
Pääle selle »Lehal« ja »Lade«23) (»Fickel'i« 24) ja »Felin'i« 2S) on
Moskwalane äraliäwitanud, mõõgawennad »Werder'i«.2G ) »Pernav'i«
kindlus on täna päewani kestnud. Meres on järgmised saared :
»Ösel 27 ), Dago 2 8 ), Ormso 2Э ), Odensholm« 3 0 ), suurem ja wäiksem
»Rogo 31 ), Nargo 3 2 ), Ulffo 33 ), Wrango«. 34 )
»Ösel, Osilia« on nende seast kõige suureni ja oli kord .Saaremaa piiskopi päralt.
Kaks säälset kindlust »Arnsburg« 35) ja
36
Soimeborg« ) ühes wäikeste liimakestega oliwad mõõgawennad
Daani kuningale ära müünud. Keel näitab, et need Rootslaste
asumaad on. Ja wiimses rahulepingus 37) tuliwad ka need kindlused igaweseks ajaks jälle Rootsi Walitsuse alla tagasi. Niipalju
mereäärsete maakondade üle.
8) Eestimaal on kaks Pühajõge, üks Jõhwi kihelkonnas, teine Läänemaal. '.)) Tundmata. 10) Lüganuse kihelkonnas. 11) Langeb Pärnu jõkke.
12) Harjumaal. 13) Mõlemad mõisad on Kuusalu kihelkonnas. 14) Maakonnad. 15) Alutaguse. lüjWiru, Harju, Lääne, Järwa. 17) Wastalinn (Serenitsa küla ligidal). Waata Russwurm : Eibofolke L, Ihk. 151». ISJ Rakwere
loss, Haani kuninga Waldemar II. ehitatud 1224. 19) Teadmata. 20) Tallinna.
21) Porkuni. 22) Wirumaa. 23) Kolowere (Kullama к ih.), wist ju 13. aasta
saja algul ehitatud. (Soome keeli : Lukkolinna ) 24) Wigala. 25) Wiljandi.
26) Wirtsu. 27) Saaremaa. 28) Hiiumaa. 29) Wormsi. 30; Osinus-saar.
31) Suur ja wäike Pakri-saar. 32) Naisaar. 33) Agna - saar. 34) Prangli.
35) Kuresaare. 36) Pöide kihelkonnas. 37) Brömseb'o linnas 1645.
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Maa pool on »Jervia« maakond wägewa »Wittensteen'i«88)
kindlusega; ja »Oberpalen«39), mis kuulsale kangelasele H e r m a n n
W r a n g e l ' i i e ta suurte tegude eest anti, niisama kui »Lais«40)
suurtsugu herrale H e n r i c u s F l e m m i n g a l e . Ja »Odenpoa« (kus
kä Eesti keelt räägitakse) »Wortzerus'e«41) ja »Peipus'e« järwe
wahel. Säälne linn »Dorpatum« »Embecka« kaldal oli enne piiskopi asupaik, nüüd on siin kuulus kuninglik »Academia«. Pääle
selle on siin kindlused »Verbek«42) ja »Ringen«43) n. n. e. Need
maakohad aga arwawad mõned Päris-Liiwimaa külge; nad on
Riia kuberneri all.
XXXI puutükk.

/

Päris - Liiwimaast.
»Livonia, LiHlandi« nimi tuleb kas sõnast L i e b , Rootsi
keeli L i n s i , s, o. armas, sõbralik, ehk sõnast Li j sl', s.o. elu,
sellepärast et see maa wäga armas on ja rohkel mõõdul kõike
annab, mis elule tarwis. Et selle maa ja »Aeslhia« wahel wahel
teha, nimetatakse teda ka »Lettia«44) ehk »Leitland«. Hommiku
pool on piiriks Peipsi järw, »Pskorskisera«45) ja »Russia«4**) rajad;
lõuna pool »Duina« jogi; õhtu pool meri; põhja pool »Aesthonia«.
Nisu ja wilja kaswatab maa nii rikkalt, et ta rohkel mõõdul
teisel pool merd elawatele rahwastele abi anda wõib. Pääle
»Wortzi-Jerwi« ja »Peipis« järwe on siin »Lubbanuse, Labbcus'o,«
»Wets-Jerwi« ja teisi wäiksemaid. Jõed: »Dwina«, algab Siberis
Wene maal; ta kaldal on Liiwimaa päälinn, kuulus »Riga«;
wäiksemad jõed : »Waidawa, Peddes, Ossa, Pirdra, Indica, Dubonau,
Vgra, Ewesi« 'n. n. e. »Lettia« ehk Riia maakonna kindlused,
linnad ja lossid on: »Dunamund«, loodusest kindel koht, tolli
wõtmise tarwis »Duinia« jõe suus; »Kireholm'i« kindlus ja nüüd
tühjaks jäänud »Yxkul« ; »Leuward; Aseherad«, kus Moskwalane
kord õige tublisti pihta sai; »Käkenhvsen«, endine Riia pää
piiskopi pääloss ja wäga kindel paik. »Selburg; Oeusburg,
38) Paide. ЗУ) Põltsamaa. 40; Laiuse. 41) Wirtsjiirw.
13) Rotiga. 41) Läti maa. <15) Pihkwa. 40) Weni' шла.
4
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Duneborg, Sund» ja teised kindlused ja linnad, nii kui »Wenden,
Nitaw, Seis wegen, Georgenburk, Lemberg, Rositen, Lupen, Luden,
Newenhul, Segewolt« (wanast ordu loss ja maa) »Wolmer'i« linn
ja kindel koht, kus kord suurtsugu admirali herra Carolus Gyldenhielm wangis oli. Neist on mõned nüüd maa tasa: »Smilten'i«,
pääpiiskopi endise asupaiga, on Noskwalane huwitanud. »Comitatus de Thuni«47), kuulsate ja suurtsugu meeste päralt, on ka
järgmised lossid: »Nochroseu, Rosenbärg, Pebalg, Scuien, Rappiu, Mayan, Pierkiel, Nabbe, Einer, Bersen«. Nende omanikud
on Rootsi riigi alamad. Selle omaks tuli »Livonia« järgmise
juhtumise läbi: Kui minewal aastasajal Moskwalane »Esthonia't«
wäga ahistas ja Rooma keiser Carolus V ise aidata ei suutnud,
oli ta selle poolt, et Rootsi kuninga Ericus XIV. juurde mindi
abi otsima. Tema kaitsmise alla andis ennast wandega Tallinna
linn ja selle käsualune maa. Teised »Aesthia« maakonnad, linnad ja lossid wõtsiwad Rootslased Wenelaste käest ära. Ja kõik
oma nõuudmised on Moskwalane wiimses rahulepingus tagasi
wõtma pidanud. Liiwimaa Poolaka wõimu all olewad kohad on
suure kuninga Gustavus Adolplms'e mõõk wõitnud.
»Lettia« ja Päris Liiwimaa pikkus on 34 penik., laius 32.
Aga kogu »Livonia« pikkus Narwast Riiga on umbes 50 penikoormat. Laius mere ja »Dodina« wahel pea niisama suur.

II. jaos räägib kirjutaja Rootsi riigi rahwaste üle. Kõige
päält on muidugi Rootslastest jutt, siis
VI. päätükis

«Soomlaste ja Eestlaste muinasajast
wäljamaa ajalookirjutajate järele.

Soome rahwad, kelle liikmed nüüd »Tavvasti48), Savvolaxi"),
Careli50), Aesthii« ja teised on, elawad nüüdgi weel õige laialiselt.
Nende muinasajast ja sugu algusest midagi teada saada on. seda
raskem, et nende üle wau aa j a kirjades wähe leida on. Aga ju
47) Thurn'i krahwikond. 48) Hämelased. 49) Sawolased. 50) Karjalased.
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sest, mis sinna on ülesse pandud, näeme meie, et ka nemad kõige
wanemate rahwaste hulka arwata tulewad. Juba Tacitus'e51)
timnistusestgi, kes 16 aastasaja eest kirjutas, saaks siin; (koguni
Sakslastelgi ei ole wanemat ajalookirjutajat). Tema raamatus
Sakslaste ja nende naabrite üle on ka mitu korda sest rahwasugud
juttu. Kord nimetab ta »Fennorum nationos«52), kord »Fenni«53),
kord kirjeldab ta »Fennia«54) selleaegist elu ja olu. Ei wõi
sugugi kahkleda, et see rahwasugu ju kaua aega õitsnud oli,
kuna tema kuulsus koguni soomlastegi kõrwu oli tunginud.
Sellepärast lõpetab seesama Tacitus oma raamatu järgmiste sõnadega: »Ilma mureta inimeste, ilma mureta jumalate kohta, on
see rahwas suurema asja omaks wõitnud: tal ei ole nimelt ühtegi
soowi enam!»
Ptolemaeus55) nimetab »Sarmatia«&G) kirjeldamises »Finnoi»,
Jemandes") ka »Seretoiinnae«58) ja »Finnathae«. Procopius59) ja
Paulus Diaconus60) nimetawad »Scritofmni«. Ka Pliniusale61) ei
olnud see rahwas ja nende maa täini wõõras. Oma III. raamatu
13. päätükis kirjutab ta nii: »Ja »Fenningia« ei ole minu arwates mitte wäiksem; kuni »Vistula« jõeni elada »Sarmati,Venedi,
Scyri« (wõiks ehk olla Scyti) ja »Hirri«.— »Harria« on, nii kui
teada, täna päewani »Aesthia« osa, niisama »Wikia« ja »Wiria«.
Sellepärast nimetatakse Soomes kõik »Aesthii« ja »Livoni« ühe
sõnaga »Wiroi« ja »Livonia« »Wiroima«. Joinandes63) nimetab
Wendi rahwast kirjeldades meile »Viridarii«61). Ka Tacitus'ele
ei olnud Eestlaste nimi ja sugu mitte tundmata, nii kui ülemal
nimetatud kohast näha, kus ta »Aesthiorum gentes« kirjeldab.
Jemandes nimetab Gooti rahwa üle kirjutades »Esti« ja
»Haesti«; nad olla rahuline rahwasugu. Neist räägib ka Cassio-

51) Rooma ajalookirjanik s. a. 117 p. Kr. 52) Soome sugu rahwad.
53) Soomlased. 54) Soome maa. 55) Elas II. aastasaja lõpul. 56) »Sarmatia« piirid
ei ole kindlad ; paäosa on Lõuna-Wene maa, mõnikord nimetatakse Läänemere
äärsed maad Sarmatiaks. 57) Elas 550 a. ümber p. Kr. 58) Uisu Soomlased,
selle pärast et nad lumiuiskusid tarwitasinad. 59) VI. aastasajal p. Kr. kõrge
riigiametnik Konstantinopelis. 60) Kaarel Suure ajal. 61) Rooma kirjanik
23—79. 62) Weikseli jogi. 63) 550 a. ümber p. Kr, pääpiiskopp Rawenna
linnas. 64) Tundmata rahwas.
4*
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dorus65) V. raamatu 11. päätükis; ta lisab ka kirja juurde, mille
Theodoricus, Gooti rahwa kuningas Italia maal, »Haesti« rahwale
kirjutanud. »Aesti« rahwa üle räägib ka EginhardeG), Caroluse
eluloos ja ütleb, et nad »sinus Codanus'e« lõunapoolsel rannal
elada.67) Nende päralt oli ennewanast pääle »Livonia« ka weel
koguni »Borussia».68) Säält saatsiwad nad Gooti kuningale Theodoricus'ele merewaiku kingituseks, nii kui Cassiodorus meile jutustab.
Pääle selle on ka Tacitus'e raamatus lugeda, et »Aesthiorum
gentes« merewaiku koguwad.
Kõigest sellest näeme selgesti, et Soome ja Eesti rahwasood
wäga wanad on ja et nad juba mitme saja aasta eest ka teistes
maades tuntud ja kuulsad oliwad.«
Järgmised VII ja VIII päätükk katsuwad meile rahwaste
sugualgust seletada. Kuna ma siitsaadik sõna sõnalt ümber pannud olen, mis Wexionius jutustab, jätan seda siin tegemata, sest
et nimetatud kaks paatükki liig muinasjutu moodi on ja kõiksugustest nimedest kubisewad. Pikalt ja laialt püüab Wexionius
näidata, kust Soome sugu rahwad wõiksiwad tulnud olla; ta toob
mitmed setmed arwamised ette, ühe imelikuma kui teise, just
kui oleks ta ühe nüüdse »Eesti ajalookirjutaja« juures koolis
käinud. »Aadami pojad Soomlased ikka on ja Noa järeltulijad,
aga kes Noa poegadest nende esiisaks, on raske ütelda. Ham'i
sugu nad mitte ei ole, sest see elab Ahwrika maal ja sinna ei
ole minu arwates Soomlasi mitte tulnud, wõiks aga olla, et Sem'i
sugu; selle järeltulijad on Ülepää kõik targemad rahwad, ja nii
kui wanadest kirjadest leiame, on neile pääle maailma hommikupoolse osa ka pool põhjapoolset antud. — Teised jälle arwawad,
et nad Jahweti poja Magog'i järeltulijad on; on nad Ülepää
Jahweti pere liikmed, siis on nad wist selle neljandama poja
Samothes'e sugu. Nii palju on selge, et nad wäga wana rahwas
on ja nende ligidad sugulased, kes warsti pärast maailma kuiwamist elasiwad«. — Hebrea keele abil katsub kirjutaja siis tõendada, et Soome rahwad »maailma jagamise aegu« põhja piiril
65) Elas 480-575, kõrge riigiametnik Hommiku Gootlaste kuninga
TlieodorikusV teenistuses. 66) Kaarel Suure ajal. 67) Sinus codanus — Codanus'e
mere laht; mõned arwawad teda Saksa-, teised Läänemereks. 68) Preisi maa.
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asupaiga leidnud. Nii palju arwab ta julgesti ütelda wõiwat, et
Soome rahwad Aasiast tulnud, ja et nad Saksa sugu rahwastega
kuidagi wiisi sugulased ei olla.
III jagu jutustab Rootsi riigis elawate rahwaste keelest.
Rootsi keele ennemuistesest kirjutamise wiisist saame pika seletuse, paale selle wõrreldakse Rootsi ja Saksa keelt, näidatakse,
mis neis ühtewiisi on, mis lahku lööb n. n. e.
IX päätükk.

Soome keele üle.
»Soome keele piirid oliwad ennewanast wäga laialised ;
nimelt räägiti teda Weikseli jõest Walge mereni, Botni merelahest, ehk õigem: Põhja jäämerest alates Doonau jõeni. Tänapäew arwatakse ta Hämenmaas kõige puhtam olewat; rannamaades on ta nimelt Rootsi keelega segatud. Karjalased lööwad
paljalt mõnes kõnekäänus lahku, Eestlased aga on oma keele
poolest ju palju kaugemal ära. Selge on, et Soome keel täini isesugune ja algupäraline on: ünestgi teisest keelest ei tea me teda
sündinud olewat; näitab küll, kui oleksiwad mõned sõnad Greeka
ja Hebrea keelest tulnud, suuremat osa aga ei leia me ühestgi
teisest keelest. Ka sõnade käänamine ja pööramine on siin wäga
isesugune. Selle keele wäljaraakimine on nii oma moodi, et
keegi, kes mitte lapsepõlwest saadik Soome keelt õppinud ei ole,
keelt ta järele painutada ei suuda. Nii wäga lööb see keel
teistest lahku.
Ei ole siin palju, wõiks ehk ütelda: ei ole sugugi sõnu,
mis kahe umbhäälikuga algawad. Sellepärast on ses keeles:
skuld—kuld, spara--para, skrijffwa--rijffwa. Ja mis weel imelikum
on : sagedasti lisatakse wõõrastele sõnadele umbhäälik juurdegi; nii
öeldakse Voora asemel spoora, Grund asemel strund, tolff asemel
stolff«") n. n. e.
6У) Kui Eesti talupoeg õige haritud tahab olla, saab nüüdgi tema
suust sõnu kuulda, kui mõisa trentnik, prentnik ja krentnik; kanga trull,
prull ja kiuil n. n. e.
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Nimetawa lõpp on pea ikka täishäälik; pääle Mies = mees,
ihmiuen = inimene, wireys мы Wirkus, nobedus, Luningas = kuuiugas,
Morsian — mörjta, Mailmalinen - ilmalik ja mõne teise. Neil on
Peter еЬк Peder = Petari, Paul^Pawali, glaas-clasi, ugn^-ugui,
meer—meri, talrik^talricki, biff=tiftt.70)
»F« on wäga harwa leida. Fangi, fürsti, frü, frij on lootsi
keelest wõetud; niisama b'ga algawad sõnad, nii kui: Välstari,
borgari; niisama on d'ga Ingn: Draki, buomiu, Duomari näitawad
weel Rootsi keelest tulnud olewat. Ka g'ga ei alga ükski puhas
Soome sõna.«
X päätükk.

Soome ja Eesti keele sugulusest.
Soome ja Eesti keeles on pea ühed ja needsamad häälikud,
ja tähestik on neil Sakslaste ja Rootslastega üks, nimelt: A, b,

c, d, e, f, ff, 9, H, i, k, l, ni, u, 0, p , q, r, s, s, t, u, w, x, y, z, ä, ö.
Sthalius'el on Eesti keeles weel enam häälikuid, mis ülemal
nimetatud häälikutest kokku wõetakse, nii kui kaksik- ja kolmikhäälikud: ö, i.
1. Ö'd aga ei ole kummasgi keeles; selle asemel kirjutatakse
cü ehk ku. Kas neil kord omad tähed olnud, ei tea ma mitte
ütelda: sest ei ole Soome maal ühtegi jälge leida.
2. Kummasgi keeles on rõhk ikka esimese hüüu pääl
teised on rõhuta.
3. Sõnad on neil pea ühed, ehk küll wäikse wähega. Nii
oh Soome sõna Jumala Eesti keeli jummal, isä—issa, Hengi^Hing,
meri-mirre, miecka-möheck, kengä-^kingk, Candel^kandel, kowa^kowwa,
Pää-^peh, nachka-nachk, сшісш==атплісш, vsko^vsch, kirwes^irwis,
silmä-silm, leipa-^leib, jano^janon п. п. е.
4. Ei tehta neis keeltes wahet üksikute sugude wahel:
mõnikord lisatakse ometi »partieulae« ід ja se juurde, iseäranis
Eesti keeles.

70) Näitused wõtab Wexionius muidugi Rootsi keele järele; ugni on
Eesti keeli ahi, tiffi=laub, tenb — teised sõnad wõib igaüks Eesti keele
abil mõista.
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5. Arwu ja käänete poolest on need keeled teistega ühed.
Täishäälikute arwu järel, mis omastawa wiimse umbhääliku ees
on, wõiksiwad käänatused küll mitmet liiki olla; lõpu umbhäälik jääb
aga ikka sekssamaks, кипа nimetaga täishäälik kas jääb ehk muutub.
Seletame näituse abil:
Sing.: N.
G.
D.
Ae.
V.
Abi.
Plur.: N.
G.
D.
Ae.
.
Abi.

Soome keeli:
Jumala
jumala«
jumalalle
jumalan, laa
O jumala
jumalalda, asta,
jumalasa, alda
IVmalat, lia
jumalden, (itten)
jumalille
jumalat (lia)
O jumalat
jumalilda, ista,

isa, illa
Teine näitus
Sing.: N. ^ymmeu
G. ihmisen
D. ihmiselle
Ae. ihmiseu, istä
V. O ihmiueu
Abi. ihmiseldä, estä,
esä, ella
Plnr.: N. ihmiset, istä
G. ihmisteu
D. ihmisille
Ae. ihmiset, stä
V. O ihmiset
Abi. ihmisildä, istä,
isä, illä

Eesti keeli:
Yx IVmmal
öhest jummalast
ühel jummalall
öhe jummala
O Yx jummal
öhest jummalast,
Jummalalt
Öha IVmmalat
öhede jummalade
öhelle jummalalle
ohet jummalat
O ohet jummalat
öhest jummalast ja
jummalald.

Ш (se) Iuuimeuue
sest iuuimessest
sel innimessel
se innimesse
O se innimenne
sest innimesest ja
selt innimesselt

neet innimeszet
nende innimeszede
neille innimeszelle
neet innimeszet
O neet innimeszet
neist innimesest
neilt innimesselt.
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Niisama kääniakse nimesõnnga iiihcndatud omadus*
Soome keeli :

Kesti keeli :

Sing.: N.
<;.
D.
Лс.

Armas Mies
огшап »liehen
Armalle miehelle
Annan miehen
(armast miestä)
V. O armas mies
лы. armalda mieheldä
asta estä, afa esä ja
armalla miehellä

Armas mees
armast meehest
Armal meehel
arma meehe
O armas mees
annalt meehelt ja
armast meehest

Armat miehet
armasten miesten
armaille miehille
arinat miehet
(armaita miehiä)
armat
miehet
V.
AM. armailda miehildä
ista ista, isa isä, illa illä

Plur.: N.
G.
ü.
Лс.

armat meehet
armade meehede
armalle meehelle
armat meehet
O armat meehet
armast meehest ja
armalt meehelt.

Ka wõrdlcrninc on ühesugune; wõrrehvõrde lõpp on Soome
keeles: mbi, Eesti keeles: mb; üliwõrde lõpp on: in, ka lisatakse
juurde sõna: Caickein, Eesti keeles: keicke. Näituseks Soome keeli:
Hywä, parantbi, parhain ja caickein paras. Eesti keeli: heh, parramb,
seise parramb. S. k . : Suuri, suurembi, caickein suuriu. E . k . : fuhr,
suhremb, keicke suhremb. S. к . : Pifcuinen, piscuifembi, eaickein piscnisin.
E. к . : Piszokenne, wehhemb, keicke wehhemb. S. к . ; Walkia, waltiambi,
caickein walkein. E. к . : walgk, walgkemb, keicke walgkemb.
Ka asesõnad on sugulased:
S.: N.
G.
1).
Лс
V.

Soome keeli:

I^esti keeli :

Mina, Sina, hän
minult, s'nun, halte»
minutte, sinulle, hänelle
mittun, sinun, hätten
Sina (minna, sinna, händ)

Minna, sinna, händ
mynnust, synnust, händessest
mynnul, synnul, händessel
ntynd, synd, händ
O minna sinna
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Soome keeli:

Eesti keeli:

Ab], minulda, sta, sa, la
sinulda, sia, sa, la
häncldä, sia, sa, lä
PL: N.
G.
D.
Ae.

Nlynuust, Illi
synuust, ult
häunessest, seld

Me, Te, he
meidaa tcidän heidan
meiste teiste heilte
me (meita) teitä, heita

Meye, teye, händ
meide teide händcsscst
meile teile händeszel
meit teit händ
О meije, teije
meist, teist
(meilt, teilt).

V. me te
Ab], meildä, teildä, heildä
(meistä, teistä, heistä

'

meisä, teisa, heisä
lneillä, teistä, heillä)

Soome: Tämä on Eesti: Temma, nämät—nemmat, needt—nect,
Cuka, kcugä-^kes ja ferner, idze^iszi, tunibi—fumb.
Ajasõnade pööramine on neil aegade ja kõnewiisido poolest
ühesugune. Täijalt ühel ajal on käskiw kõnewiis. Ka siin tarwitatakse pööramises abi-ajasõnu; need on järgmised :
indic. Praesentis.
Soome keeli :
Siug.: Milla Olen

Eesti keeli:
Miium ollen

sina otet

sia na ostet

Hän on

temma он, olle

Plur.: me olemine
te olette
He owat

meije ollemine
teije ostelet
«emmat ommas.
Imperfectum.

Sing.: Mina oli«

minna ollin

sina olit

sinna ostit

hän oli

temma olli

Plur.: me olimme
te olitte
he olit

meije ollimme
teije ollitte
nemmat ollit.
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Soome keeli:

Perfectum.
Eesti keeli:

Sing.: M. olen õllut
S. olet õllut
H. on ollnt
Plur.: me olem ollet
te olet ollet
he owat ollet

m. ollen olnut
S. ollet olnut
Temma on olnut
m. ollemme olnut
t. ollete olnut
n. ommat olnut.

Plusquamperfectum.

Siug.: m. olin

|

.

m. ollin

sina olit 1 õllut

s- ollit

hän oli

temma olli

J

Plur.: me olim |
te olit
\ õllut
he olit

meije oli im
teije ollite
«emmat ollit

Tulewiku ja Olewiku wahel ei ole wallet.
lisatakse mõnikord »Tästädes« ette.

Soome keeles

Imperativus.

Sing. Ole, oles
olcon Hän
Plur. Olcam me
olcat te
olcat He

Olle
olcko (olctut)
olckam
olckat
olckat, olckut.

Soowiw kõnewiis sünnid nii, et Soome keeles Iosca juurde
lisatakse, Eesti keeles: EtH.
Näituseks: Iosca minna olisin = EtH minna ollexin п. п. е.
Kahtlewas kõnewiisis lisad Soome keel sõna ette: Cofca edk jos,
Eesti keeli: kus. Olewiku rnäärosastaw on Soome keeli: Olla,
Eesti keeli: Olla ja ollemma.
Minewikus S. k.: Ollnt, E. k.: ollnnt. Olewiku kesksõna
S. к : Ollen, E. k.: olleia, ollewa ja ollemas.
Abi-ajasõna minna sahn tähendab Eesti keeles: »Ho«, Soome
keeles on mina saahn—»aeeinio«.
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10. Niisama ühte lähewad neil teised ajasõnad, nii kui
S. k.: Racastan = E. k.: Armastan, mina, sina, Hän.
Indicativus Praesens.
Soome keeli :

Eesti keeli :

Sing. Racastan
racastat
racasta
Plur. Ra ca stamme
racastatte
racastamat.

Minna Armastan
sinna armastat
temma armastap
meije armastame
teije armastatte
«emmat armastavat.

praeter. Perfect
Sing. Racastin
racastit
racasti

minna Armastasin
sinna armastasit
temma armastas ehk armastis

Plur.

meije armastasimme
teije armastasitte
nenimat armastasit.

racastimme
racastitte
racastit

Ргаеі Plusq.
M, ollen armastanut
s. ollet armastanut
tem. on armastanut
m. ollemme armastanut
t. ollette armastanut
nem. ommat armastanut.

Sing. mina olen racastannt
s. olet racastannt
H. on racastannt
Plur. me olem racostanet
te olette racastanet
he owat racastanet

futurum.

Sing. m. tästedes racastan
s. tästedes racastat
h. tästedes racasta
Plur. m. tästedes racastamme
te tästedes racastatte
he tästedes racastawat

m. sahn armastama
s. saht armastama
t. saph armastama
m. sahme armastama
teij. sahte armastama
n. sahlvat armastama.

eo
Imperativus.

Eesti keeli:

Soome- keeli :
Nacasta
jtuci
Sine.
racoftöcan hatt
Uur. rocaftacamme
racaftaratte
raeoftnean he

armasta
armastato, akut
ariuastakern
atrnafiafet
armnstakat, armastatut, stnko.
Optativus.

Sing.

Iosca m. racastaisiu
josca sina racastaisit

jusca
Plur. : josca
josca
josca

hau racastaisi
те racastaisimutc
te racastaisitte
he racastaisit

Intinitivus: racasta (maa»)
Praeter, plusq.: racastanut
Рагііеіріа praes.: racastawaiuen,
racastadeu
F u t u r u m : racastawa

Eth m. arinastaxin
eth j . armastaxi
eth t. armastax
eth m. armastoximme
eth t. arrnastazitte
eth nern. aruiastarlt.
armastama
armastauut olla
armasiaia, armastawa,
armastamas
ke sahp armastama.

indicativus Passivus.

Siug.

РІПГ

Miuä Nacastetau
siuä racastetau
häu racastetau
me racastetau
te racastetau
he racastetau

M . sahu Armastut

s. saht armasult
t. sahp äriltast»t
me sahnte acrnastut
t. sahte arutastut
u. sahwat anuastut.

Praeter. Perfecturn.

Siug.

Mi,ta racastettiu

siuä racastettiu
Plur.

häu racastettiu
me racastettiu
te racastettiu
he racastettiu

M . saiu armastut
s. sait armastut
t. sai armastut
m. saime armastut
t. saite armastut
N. sait armastut.

(il
Praeterit. Plusq
1

Sin

PUir.

SooiiK keeli:
Mittii olin racastettu
fiilä olit racastettu
häu oli racastettu
ше olilue racastctut
te lilitte racastctut
he olit racastctut

Eesti keeli

M M u ariuastut
s. ollit ariuastut
t. olli ariuastut
,u. оПіште ariuastut
t. ollitte ariuastut
u. ollit aruiastut

Imperativus

Sing.
piur.

Nacastettacau siuä
racastettacau häu
racastettacau iue
racastettacau te
racastettacau he

Sah sinua ariuastut
sahko temma ariuastut
sahkem meije ariuastut
sahket teije armastut
sahkat uem. armastut.
Optativus

S i u g . : Iosca m. ra castettai siu
j ösea siuä racastettaisin
josca h, racastettaisiu

cth m. sahxiu aruiastut
eth s. sahxit armastut
cth t. sahx armastut

k i u r . : josca me racastettaisiu
josca te racastettaisiu
josca he racastettaisiu

eth m. sahxime armastut
eth t. sahxitte ariiiastut
eth n. sahxit armastut.

Infinit.: Racastetta
Participia: racastettu
racastettapa, racastettawa

armastut sahma
armastut
te sahp armastut sahma.

Епагп annawad raamatud Aescbillus Petraeus: Institutiones
linguae Fennicae; Ilcnricus Sthalius : Introduetio linguae Aesthonicae.
11, Mäcärasõnad on neil ka pea ühesugused: (5usa — kusza,
Ші—ligfi, sijuä —fictä, sihit=seh(, siht^sieldä, siht^sehlt, täuue^teuua,

siune—senna, nyt^nuhdt, täuäpäuä^teuuapehu, eiläiu^eile, hilian—
Hilla, chtoua-^öchtul, warhaiu^-loarca, yxikerta^yrkord, wiszist, tödesta
wiszist, töddest п. п. е.
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12. Niisama sidesõnad : Ehkä^-ehk, cutit—fnbt, eausz—kahsz,
«in--ni, ni« hywin cui«=«i hehste kui, senpäälle—femperrast, seperrast.
13. Seesama lugu. on eessõnadega; õigem oleks nende nimi
kummaski keeles »tagasõna«, sellepärast et nad palju sagedamini
sõnade taga seisawad. (Eessõna »ab« neil ei ole, selle asemel
tarwitawad nad ablativi käänet.) Pruugitawamad on järgmised :
juuren=iure/ juuresz—jures, eteen-^ette, ebe§=ebbe$, ehf; edesi; wasta«
—wasto; waihella, hel, wälillä--wahel, alla—alla, cautta (lapi)—lebbi,
peräst—perrast, taca^tagka, ilma«—ilma п. n. s.
14. Ka arwusõnad lähewad neil ühte. Näituseks: M^-Hl,
caxi--kax, coIrne=!olrne, «eljä--«elij, wijsi-wihs, cuusi—kuhs, seidze»
män--seitze, cahdexa«--kahdexa, yhdexän-ydixa, lymmeuen--kynime,
yxitoistkymmendä-yxitoistakümme, caxikymmendä = kaxkymme, colmekym»
mend = kolmekymlne; sata; Xuljat = tuhat; Wijsi tuhatta = wihstohat,
Sata tuhat ^-- saddatohat.
III. jao lõpul räägid Wexionius lühidalt Liiwi, Läti, Lapi
ja Wene keelest.
IV. jaos on jutt Rootsi riigi rahwaste elust ja olust; siin
nimetatakse Soomlasi paljalt möödaminnes, Eestlasi ei nimetata
sugugi, niisama wähe wiimsetes jagudes, kus politikast ja ajaloost
räägitakse. Ei oleks raamatu kirjutajal ka liig palju ütelda olnud :
Eestlase selleaegne politika oli, et ta enne päewa tõusu mõisa
wärawa taga ootas — ja ajalugu kirjutati mõisa põllul kubja
kepiga selja naha pääle.
О. К

Hektori lahkumine.
Andromache,
Kus siis Hektor lahkub igawesti,
Nüüd just, KUS Achilles wihasesti
Oma sõbra surma lunastab?
Kes saab sinu poega õpetama
Sõdima ja loojat auustama,
Kui su weri mulda punastab ?
Hektor.
Armas naene, ära hakka nutma,
Wõiduteele pean mina rutt'ma,
Wiimne tugi olen linnale.
Jumalate püha koda kaitstes
Langen ma, ja magust surma maitstes
Lähen mina allailmasse.
Andromache.
Ei saa kuulda ma su sõjasõitu,
Ei su mõõk saa enam ial wõitu,
Sinu pääle tungib hukatus.
Pimedasse woolab sinu weri,
Sinu surma leinab maa ja meri,
Sinu armu matab unustus.
Hektor.
Kõik, mis meel ja mõistus ial nägi,
Katku waiksc unustuse wägi,
Aga mitte armastust I
Kuula! Tema möllab taga seina,
Anna minu mõõk, ja ära leina —
Minu arm ei tunne unustust!
Schilleri järele H. 11.

Ei meie aal!
Kui Taanil saatust elura'al
Weel juhtida jõudu oli,
Kui meestel endisel Eesti maal
Weel oli wabam woli :
Siis polnud kadun'd mehemeel,
Neil jätkus julgust, jõudu.
Maal wõideldes ja mereteel
Nad seadsiwad saatuse.sõudu.
Usk, wabadus ja isamaa —
Need saatsiwad mehed surma.
Arm wõitlema wiis wisama,
Arm aitas kanda, koorma.
-/. T.

Jlanfi Mv.
Suurem hulk meie maa inimesi ei teagi, missugune haruldane
luoduse-ime meie kodumaal ou: see on Kaali järw Saaremaal. Iärwe
uimega nimetab siin rähmas seda, mille nimi wõõras keeles „krater" ou.
Krater ou tulesiurskaja mäe suu wõi kuristik, uagu neid Italias,
Islandi saarel jne. leida on. Sarnane krater on ka Saaremaal, Püha
kihelkonnas, Kaali mõisa rohuaias. See on üks kõige kenamatest kohtadest, mis mina olen näinud. Sääl on sügaw, lai ja üsna ümmargune
kuristik maa sees ning selle põhjas kena järw. Ümmargune järm on
arwata 40—50 sammu läbi mõõta. Tema kaldad ou arwata 20 sammu
kõrged ja meie maa kõige keuamate lehtpuudega tihedasti kaetud. Et
sääl mäe-weerul iseäranis soe on, sellepärast kaswawad sääl ka harul»
dased taimed, nagu epheu, metsa kaswudena. Kewadel ou Kaali järwe
pind kõige suurem ja kenam, suwel alaneb wesi, nõnda et ta kaldal kaunis
madal on. W. Maass'i Eesti-, Liimi« ja Kuramaa geograhmia raamatus
on öeldud, et Kaali järw 100 aasta eest ilma põhjata olnud, nüüd aga
kuiwada ta pea igal suwel ära. See pole õige. Weel praegu ou tema
sügawus mõõtmata. Praegune mõisa omanik von Möller on järwe keskkohta ühte sammast katsuuud ehitada ja selle tarwis palju kiwa põhja
lasknud, aga see töö on asjata olnud. Et siin tõesti üks tulepurskaja
mäe saruane sünnitus on. sellest annawad tiwilademed krateri kallastel
tunnistust. Need kiwid, enamasti suured paed, on kõik seestpidiste
äärtega ülespoole wiltu kistud, nagu oleksiwad siin hiljuti alles maa seest
tõuswad wäed oma hiiglase tööd teinud. Kalda seespool weerul ja
harjal käiwad kitsad jalgteed jalutajatele, niug pingid meelitawad wäsinud
täijat istuma ja haruldast looduse imet waatama. Paljud wõõrad, kes
kaugelt ja ligidalt suweks Kuresaarde tulewad merewett pruukima, käiwad
Kaali mõisa traterit imestamas. Mõisa walitsuse poolest on igale inimesele
lubatud, igal teisipäewal ja reedel kena kohta waatamas käia. Ära siis
sinagi unusta Saaremaal käies Kaali järwe waatamast l
F. E.
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Wikerkaar.
Eks näe sa wikerkaari
Sääl imeiluga,
Ta kuldab mere saari
Ja toma laeneid ka.
Ta walwab wctcwoogu,
Mis tõuseb tormates,
Et sest ei eurmaboogu
Saaks saare saludes.
Ta lunastuse täheks
Meil armu järje eest,
Et hukka ilm ei läheks
Siin ahastuse weest.
Sel kuldsel kaaril warja
Meid, Isa, taewas sääl,
Et woog meil' ei tee kurja
Siin elumere pääl!
M. I.

Meie rnfuDst nrammfed Räiguste ßofitn.
Sel ajal, fui Wanemuine Taaramäel weel kannelt kõlistas, kui
tõik loomad ja linnud teda kuulama ruttasiwad, elas inimene õnnelikult.
Taewas oli siuisem, wesi selgem, õhk karastawam ja lilled lõhnawamad
ja rikkamad ilu poolest. Mis ta kuulis, mis ta uägi, mis ta tundis,
rõõmustas ja ülendas inimest. Wäline ilm oli temal nagu kewadine
hommik wärske sooja wihma järele; iseeneses tundis ta rahu ja hääd
meelt. Ta hinge ei koormanud ükski süütundmus; tema mõtteid ei
seganud minewiku eksitused; tema südant ei rõhunud tulewiku tusased
ilmad. Ta oli alles lapsuke nooruke, alles praegu euese-tundmisele är»
ganud. Möödaläinud ajast ei olnud temal ühtegi mälestust — see oli
pika uue waidaga kaetud; tulewiku kohta ei tundnud ta hinges ühtegi
murepilwe tõusmas: Inimene elas oma esimest lapseiga, oma noorepõlwe paradiisis. Kauaks jäi temale see aeg meelde: isa seletas Pojale,
poeg tütrele, tütreke aga lõi sellest laulukese, ja meie kuuleme weelgi ka»
dunud „kuldse aja" mälestusi kõlamas. — Küll elas sel ajal inimene
mureta, aga ei mitte waluta. Ta pidi juba siis häda kandma, walu
tundma. Mõni kord koguni rohkem weel, kui praegu. Oli siis ju ka
teistel ilmaelanikkudel, iseäranis metsloomadel, „kuldne aeg". Ei olnud
tiigril weel karta surmawat kuuli; ei teinud lõwi hammast rammetumaks
raudne oda. J a weel ei jahutauud werist haawa paraudaw rohi, surmawalu joowastaw jook, ei uimastaw opium. I g a karikas pidi täiesti
tühendatama. Inimene ei tundnud weel walu Põhjust, ta ei teadnud
weel walutundjatest erkudest. Aga ta hakkas juba tähele panema. Kui
loomad teda puresiwad, siis tundis ta walu; aga tihti tundis ka siis
walu, kui keegi teda ci hammustanud. Niisugust walu, tus hammustajat
6*
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ilmsi näha ei olnud, nimetas ta h ä d a k s , h a i g u s e k s ehk t õ b e k s .
Warsti sai ta aru, et walud mitniesugused oliwad. Selle järele pidiwad
ka hädad mitmesugused olema. Nõnda oli hädade arw iga päewaga
kaswamas. Rahwa waim ei olnud aga mitte sellega rahul, mis silmaga
näha ja käega katsuda. Ta 'uuris kõige sügawamate saladuste järele,
ta katsus ka teada saada, mis läbi uiifugused hädad sündisiwad: ta
ta tahtis hädade Põhjust ära tunda.
Missugusele arwamisele aga jõudis ta hädade Põhjuse kohta?
Selle küsimise pääle ei ole praegusel ajal mitte enam kerge wastust
c>nda. Rahwa algupäraline arwamine on wäga mitme kõrwalise ehk
wõõra asja mõjul kas segatud ehk muudetud, wõi ka kogum teiseks saauud.
Algupäralisi arwamisi peame nüüd teiste seast suure waewaga wälja
sõeluda katsuma. Sääl juures ei ole mitte wõimata, waid wõib toguni
kergesti juhtuda, et kulda mullaks, niulda kullaks pead. Pole ju siiu
tegu mitte arwudega, waid arwamistega.
Eesti rahwa kõige wanema arwamise järele pidi iga häda mingi
nwõra asja läbi sündima, millel kehaga midagi tegemist ei olnud. Enamasti oli see wõõras asi keegi elukas. Et lugu nõnda oli, selgub esiteks
rahvalikkudest hädade nimedest; näituseks: l e n d a j a , l u u p a i n a j a ,
h a l l , s ö ö j a , j o o k s j a . Praegusel ajal on küll suurem hulk hädade
nimesid ilma niisuguse tähenduseta, aga see ei käi mitte ülemise mõtte
wastu. Aegade jooksul on need nimed ja arwamised palju muutunud.
Mitmed nimed on kunstlikult walmistatud, mitmed wõõrast keelest wõe«
tud; mitmed tõlgitud. Näituseks on uuemal ajal p õ l e t i k ja p a l a »
w i t pruugiks. Mõlemad on wististi kuustsõnad ja wõõra keele järele
tehtud. T i i s i k u s ou wõõra keele soua phthisis ja w ä h j a t õ b i
wõõrast keelest Eesti keelde tõlgitud.
L e u d a j a on aga koguni rahwalik ja waua. Pandi aga hädale
lendaja nimeks, siis ei sündinud see muidu, kui sellel arwamise!, et keegi
locm lendamise kiirusel ihusse jõudis, sääl walu ja häda sünnitas. Lendaja tuleb nõnda häkiselt, et öeldakse: lendaja löödud. -

H a l l ei näita esiotsa mitte, et ta elawa asja kohta käib. Hall
oli aga wanast h a l l m e e s ehk h a l l w a n a m e e s . Kergelt anu
faadaw on, et hall wanamees hädale üksi siis sünnis nimi on, kni ülewal
nimetatud arwamisel ta pääle waatame. ')
1) Hall wõib ka halliga — Soome keeli «halla" — tülm — sugulane olla.

69
L u u p a e u a j a , l u u p a i n a j a ehk luupaeue ütleb samati selgesti
küllalt, mis ta täheudus ou. Häda, millele saruaue uimi auti, pidi selle läbi
sündima, et keegi iseäraline elukas immest ehk looma waewama tuli. Suurem hulk inimesi on praegugi selle juures kiudel, et luupaeuaja üks ise»
äraliue elukas ou. Kui õhtuajal luupaeuajast räägitakse, siis ei hakka
mitte aiuult lapsed, waid ka naesed ja mõni kord noored mehedgi „hirmn
pelgama".
Luupaenaja on, oma wahel öelda, ka sõnakõla poolest nõnda sant kuulda
ja wastumeelt, et teda hää meelega keegi wälja ei taha öelda, ja tarwitatakse teda siis ka suureks sõimufõuaks. Ta tulewat sellest, et üks raske
kogu, mida sagedasti üsna ilmsi näha wõida, inimest ehk looma rõhn»
wat. Mitmel pool arwatakse koguni, et luupaenaja ikka inimene olewat.
Iutnd, mis sarnaste inimeste kohta käiwad, kes luupaeuajaua ümber
käia, ou wäga laialised. Neude käsi ei käiwat iga kord mitte kõige
paremini, iseäranis siis, kni keegi parajat rohtu selle wasta teadwat.
Luupaeuaja pidawat uäitufeks sedamaid inimesest ehk loomast lahkuma,
kui waewatud loomale pihklakawarrese piitsaga mõni jutt üle kühma
tõmmatakse.
Niisamasugused arwamised on k i d a kohta. Teda wõida järgmiste
sõnadega ära rohitseda:
„Kida salwab mind üks kord,
Mina falwan teda kaks korda;
Kida salwab mind kaks korda,
Mina salwan teda kolm korda;
Kida salwab mind kolm korda,
Mina salwan teda wastu nelikorda" jne.
Seda pidada kuui üheksandani ühe hingetõmbamisega läbi lugema,
siis jääda kida maha. Teised sõuad sellesama häda wastu käiwad:

„Kidsi, kidsi luukidsi,
Kidsi, kidsi soouekidsi,
Kidsi muru pääle sööma,
Kidsi heina Pääle magama,
Kidsi kiwi tulge raksti."
Ariuas rahwas kida ja teisi haigusi saruaste sõnadega ära ajada
wõiwat, siis on see tunnistuseks, et haigused uiisugusteks loomadeks peeti,
kes sõuadest aru saiwad ja kellesse sõnad mõjusiwad: Üksnes elawale
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loomate wõib käsku anda „füönm" ja „magama" minna. Päris wäli'
miste haiguste juures, kus igal ühel põhjus tuttaw, ei pruugitud sar»
uaseid kombeid. Kirmega raiutud haawa ei katsunud keegi sarnaste fõuadega rohitseda. —
Kõige paremiui selguwad rahwa arwamised hädade põhjuste kohta
juttudest, mis h a l l i - f õ i t m i s e kohta wauast ajast saadik kõigel pool
liikumas oliwad. l )
Hall olewat ikka iseäralise eluka näoline; ta tulla kas looma ehk
toudi uäol, kõige rohkem aga inimese kujul pääle. Peidab ennast „hallisõitja" haiguse hoo wahel ära, siis ei saa hall teda mitte kergesti katte,
ja inimene wõib seda wiisi koguni terweksti saada. Ainult kawalusega
wõiwat hall otsitawa haige tallale pääseda: ta hüüdwat „hallisõitjat"
selle isa ehk ema häälega nimepidi. Nõuda pea, kui haige pettuse pääle
ei mõtle ja häält teeb, siis olla hall seljas. Selle pärast käidi waual
ajal, kui weel „halli" meie maal „nähti", tema „sõitjatega" wäga ise>
moodi ümber. Neid peideti ettewaatlikult ära ja anti niaja rahwale
kõwa käsk, peidusolijat mitte uimepidi hõigata. Ehk jälle katsuti halli
selle läbi „sõitjast" eemal hoida, et haige kaunis Palawasse ahju pandi
ja weel tuli ahjusuu ette tehti. J a rahwa arwamise järele jäänud seda«
wiisi mõnigi kord hall pääle tulemata. Aga nõndasama t^hti on ka haigele rähka tehtud. Palawuse ja suitsu pärast hakanud haige ahjust wälja
tahtma ja palunud rahwast tuld eest ära wõtta, kuid tema palwet ei
wõtnud keegi kuulda, sest arwati ju, et hall haige häälel rahwast meelitada tahtis. Mitmed hallipõdejad maetud koguni tulisesse kütisesse, et
nõnda wiisi häda inimesest ära peletada. Kawalatel haigetel läinud
ka korda, weel teist wiisi halli ära vetta. Sellel mõttel poonud üks hallisõitja ennast silmakirjaks tühjas küünis üles. Warsti tulnud ka suurkogu, halla, küüni uksest sisse, pauuud käed haige õlale ja öelnud ise
kahetsedes: „Sina waesele, pidid ennast nõnda wäikese wea pärast ära
pooma! Tahtsin sind ainult kord weel pigistada ja siis ube külwama
minna." Seda öeldes läinud ta küünist wälja Mees aga olnud sest
tunnist saadik hallist waba, ning oad, mis ta kodu minnes külmanud,
kaswanud nõnda, et warredgi teri täis olnud. Natukene teist »viisi, aga

1) .Halli" kohta on minule mitmelt poolt sõnumid saadetud. Koi^e tähtsamad ja selgemad on Joosep Tammi omad — Oudowa maakonnast.
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itta kawalalt küll, teinud teine sõitja. Ta läinud sel ajal, kui haigus
pääle tulema pidauud, kuuse õtsa, kust tema wari jõkke paistuud. Kui
hall teda utsidcs jõeäärde saanud ja warju wee sees näinud, oluud ta
hale meel »vaesekesest, kes enese tühja halli pärast ära uputauud; lubanud
koju uiiuua ja kauepit kuiwama hakata. Mees oluud sest päewast saadik
hädast lahti. Kanepid aga, mis ta kohe külmanud, kaswauud kaaruseui.
Wana rahwas teal» ka rääkida, mikspärast ja kuidas hall siit maalt
ära kadunud. Hallid ei olla muud kui Laplased, kellele see iseäralist
rõõmu teinud, meie rahwast halli näol waewamas käia. Nad jätnud
oma ihud koju, seadnud nad kas mõne puu najale ehk mõnda küüni
paegale ja tulnud waimudeua wälja. Eesti maalt tagasi jõudes on jälle
igaüks oma korjuse ülesotsiuud ja sääl eluaset wõtnud. Kord aga
saanud keegi Eestlane Lapi maale reisima. Oma rändamistel juhtumid ta
kord niisuguse küüni juurde. Muidugi ei ole ta palju aega wiitnud, waid
pannud kohe küünile tule õtsa ja kõrwetauud hallide kehad kõige küüniga
ära. Koju poole tulles leidnud ta sarnaseid kehasid weel puude najalt.
Nendega käinud ta selsamal wiisil ümber. Hallid ei leidnud nüüd kodu
tulles enam oma kehasid, ja olnud sellega nende rändamise wõim wõetud.
Eesti maa aga olla sest saadik waewast waba. Mõnel Pool räägitakse ka,
hall olla Siberi maalt saaniga siia sõitnud, nüüd aga jälle oma teed
tagasi läinud.
Nende näituste järele on meil asja arwata, et Eesti rahwa juures
hädade põhjuseks seda ehk teist elusat looma peeti.
Et nüüdsel ajal enam rahwa seast ühtegi selget ega üleüldist
arwamist leida pole, ei wõi mitte imeks panna. Siin on asi nõndasama,
kui haiguste uimedega. Rahwas on palju uuemast teadusest lugenud
ning jaolt raamatute järele oma arwamisi muutnud, jaolt omandab rahwas
enesele tegelistelt tohtritelt uuemaid arwamisi, mis tema kas natuke
ümber muudab wõi aga oma waua arwamistega ühendab, nõnda et
lühikese aja jooksul koguni teised kujutused sünniwad. Siiski ei katke
wana juur mitte, nõnda et praegugi arwamisi liikumas on, kus häda
tull mitte elawaks loomaks ei peeta, teda aga siiski elawa looma süüks
aetakse. Igale ühele on tuttaw s i u t õ b i , mis sellest öeldakse tulnud
olewat, et siug inimese „ära warjanud." H u n d i t ä h t sündiwat siis, kui
hunti ehmatatakse; k o e r a u a e l hakkawat asjata koera petmisest ehk
haugutamisest j . n. e. —
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Rahwas läheb oma arwamistes koguni niikaugele, et hukkaläinud
inimesi täiesti wõõraks, ümberwahetuteks peab. Nimelt pidas rahwas
niisuguseid ümberwahetuteks, kes liiga palju sõiwad ja puhtusest sugugi
ei hoolinud. Seesugune ümberwahetamine sündinud lapsepõlwes. Kui
wanemad oma rinnalapse üksinda jätnud, siis olnud wauapaganal kerge
teda ära warastada ja oma kössi asemele panna. —
Sarnaseid arwamisi ei wõi aga mitte algupäralisteks tunnistada.
Nad on wistist wõõralt maalt sisse tunginud. Sääl maksiwad ju »veel
umbes 100 aasta eest kanged seadused inimeste kohta, keda kuradiga
arwati ümber käiwat. Need Põletati tuleriistadel wõi surmati wette
wiskamisega. Wiimane nõid põletati Saksa maal 1729 ja Helwetsia
maal 1782. —
Ä r a k a h i t s e m i s e st tulnud haiguste hulk, mis „kurja silma" ülekäimiseft sündiwat, on niisama kaunis suur. Ka siin on elaw loom
häda Põhjaks, kui ka mitte häda ise, nõnda et nende ja eespool arutatud
arwamiste wahel filwapaistew sugulus walitseb, —
Kust ja kuidas see on tuluud, et praegusel ajal weel mitmesuguseid
teisi asju hädade põhjuseks Peetakse, oleme lühidalt nimetanud. S i i n
ainult weel paar näitust:
K u l m e t a m i n e on praeguse arwamise järele paljude hädade
põhi, nõndasama n r a t õ s t m i n e ehk a r a w e n i t a m i n e. Nimelt
arwatakse kõik kehahaigused ärawenitamise süüks, kuna ka h e i t u m i n e
rahwa silmas suur hädade sünnitaja on.
Pääle selle jääb siiski weel, kui ka wähe, haigusi üle, milledele
ühtegi iseäralist põhjust anda ei teata. —
Sarnaste rahwa arwamiste harutamisel tulewad mitmesugused lüsiiniseb keele pääle:
1. Kust on niisugused arwamised tekkinud? See jääb raÄemaks
küsimuseks rahwa hingeteaduses. On mõni üksik inimene nad sünnitaund ja oma luuletused teistele pärandanud, wõi on terwe rahwas selles
töös tegew olnud? Sarnaste küsimiste pääle kindlat kostust anda jääb
wist ikka wõimataks. Arwata aga wõib, et inimesesugu oma lapsepõlwe
esimestel aegadel muud haigust weel. ei tundnud, kui walu, mis talle
metsloomad ehk teised inimesed tegiwad. — Pidi ta nüüd kord häda ja
walu tuudma, ilma et keegi loom sääl otsekohe süüdi oleks olnud, siis
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et wõiuud ta seda nuiibtt ära seletada, tui et ta ka siis mõnda elajat
walu tegijaks pidas. J a mitmesugustele arwamistele uiug imelistele
kujutustele oli põhi paudud.
2. Kui kaugelt tanvab ueed meie rahwa arwamised teiste rahwaste
omadega kokku? Natuke saruadust ueude Eesti rahwa arwamistega wõiiue
Greeklaste mõtetest leida. Greeklastel oli iga asja jaoks oma jumal;
igal puul ja põõsal, igal jõel ja järwel oli ise waim. Ka haigustel
ja trrwisel ei puudunud oma jumal. Wahet teeb aga see, et Eestlastel
iga häda tarwis isesuguue elaw loom oli.
Soomlased arwawad, et kõik haigused maast, õhust wõi wccst tulewat. Pääliskaudsel waatamisel uäitse Soome ja Eesti arwamised koguni
lahku miuewat. Kui aga kuuleiue, et Soomlased maas, õhus ja wees
isesuguseid waimusid clutsemas arwawad, kes meile häda toowad, nagu
Eesti maalised, ja et arstijate kohus olla, neid waime taltsutada uiug
lepitada, siis leiame, et mõlemate rahwaste kujutused koguni lähidalt
sugulased on.
3. M i s tunnistust anuawad sarnased arwamised rahwa wailuuolu kohta? Kui see, kes teaduse hallikast wähe silmi karastama juhtu»
uud, sarnaseid arwamisi loeb, arwab ta ehk seesuguste „lapsikute" arwamiste üle naeratada wõiwat. Lähemalt järelwaadates ei leia tema
enesele selle tarwis wististi ühtegi õigust. Kui õiged wõi waled sarnased
arwamised, on selle küsimuse juures ükskõik. Üks asi on aga selge, ja ei
wõi seda keegi salata: Ülemal kirjeldatud arwamistest paistab elaw püüd
wälja, iga arusaamata asja üle seletust auda uiug warjatud sündmuste
põhjufid kätte saada. —
Rahwa - arstil on haige käest esimene asi küsida, kust ta häda
saanud, ja haigel omalt poolt tohtri juurde tulles ära seletada, kust haigus
tuluud. Rahwal pole mitte pää-asi teada, m i s h ä d a tal ou, seda
läheb ta alles tohtri juurde küsima, aga selle üle murrab ta kaugesti
pääd, tust h ä d a wõiks saauud olla. Nagu teada, ou hädade ja haiguse
põhjused kõige keerulisemad küsimused. Küll ou teadusemeestel abiuõuud,
millega uad kuu ja päikese uiug kõrge taewa tähtede pääl kõiksuguseid
asju ja olemisi ära wõiwad näha, küll ou neil kaalud, millega juukse
karwagi wõib ära kaaluda, küll ou neil mikroskoobid, mille all paljale
silmale nägemata tolmuke päratu kaljurüuka taoline näikse olewat, aga
hädade Põhjusid pole nad siiski weel ära näha, ära kaaluda jõuduud.
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Rahwa waim aga otsib kõige päält just niisugustele, rasketele küsimustele
kustust. Waata, fee uu, mis imestamise wäärt, see ou, mis teda kõrgele
tõstab, kõrgele üle «one teise rahwa oma. Niisugune peab waim olema,
kes looduse üle walitseda tahab. Raskemad mõistatused ei tohi teda
tagasi kohutada ueid mõista katsumast.
Kui meie oma rahwa uooreea waimuelust midagi rohkem ei
teaks, kui meil ühtegi muud tuuuistust sest ajast ei olcks, kus meie esiwauematel wõimalik oli, loodust tema kõrguses ja suuruses, teuia töös
ja tegewuses nooruse selge silmaga loaadclda, siis wõiksime meie juba
ülemistest arwamistest mõista, et nad looduse käest wirgasti õppimas
oliwad käinud.
4. Wiimaks jääb meil weel kosta, kni kaugelt lähewad Eesti
rahwa arwamised teadusliste arwamistega ühte?
Nagu meie rahwa luuletustel oma sügaw tuum on, uõuda seisab
ka ülemistes rahwa arwamistes tõeteri warjul. Kas ei paista meile
haiguste põhjuste seletamisest mitte wastu, nagu olcks Eesti rahwas oma
looduse tähelpauemisel juba ammu seda aimanud, mis teadusemehed
alles uuemal ajal pika uurimise tõttu tõeks on tnnnistannd! — Kes
poleks uuemal ajal wäikestest tolmusarnastest elukatest, uõudauimctatnd
b a k t c r i a t e s t , kuuluud I Suurem jagu iseäranis külgehakkawat haigusi
arwatakse nende süüks. J a kellel ei tuleks siin Eesti rahwa arwamised
meele, kes amnin ammu eune Pasteuri ja Kochi tõendas, et hädade põhjuseks midagi iseäralist, midagi w õ õ r a s t , e l u s a t a s j a tuleb pidada!
Muidugi ei mõtelnud rahwas weel mitte bakteriate pääle, ei tuuduud
komma» ega keerdbatsillusid, ci teisi nende sngukonna liikmeid — aga
tenia arwas oma otsekohesel looduse tähelpauemisel, et haiguste sünnitajad üleüldiselt iuimese ihnlc wõõrad, waenulikud olnsed olema pidiwad.
J a see oli õige. —
Nõndasama oli ka üleüldises rohitsemises mõnigi asi rahwale tnttaw,
enne kui seda teadus kindlaks wõis teha.
P o s i m i n e ja õ e r u m i u e oli ammugi enne rah>ua seas tarwitamisel, kui alles uuema aja teadus nendega ühte minewa hypnotismufe ja massafe tähtsateks rohitsemise abinõuudeks ou tõstuud.
Üksikute haiguste ja üksikute rohitsemise abinõuude juures aga ci
jõua ja ei wõi rahwas muidugi mitte tarwiliselt wahet teha, nagu seda
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teaduselt nõitbn armastame. Eksitus 011 siin harilik, aga arusaadaw.
Sest waatlcnlisel (iilide abil lapseeas olcw Eesti rahwas looduse mõistmisele püüdis) wõime enesele küll üleüldiseid kujutusi omaudada, kuid
asjade täielisele mõistele ei jõua meie sellel teel weel mitte, mis aga
tarwis 011, kui meie ü k s i k u t e asjade üle otsust auda tahame.
Sellegi pärast jääb kiudlaks, et Eesti rahwas muistesest miuewikust
päälc oma arwamistcs haiguste kohta sügawat ja terawat looduse tähelpaucmist awaldab, uõuda et ta ju ammu mõuele tõele jälgile ou saauud,
mida kättcsaadcs teadus weel palju waewa ou nägema pidauud. —

Р. К

mv.')
llühii tähendab Lutsi Maarahva (Viitebski Eestlaste) keeles
pulmi. Kuidas neid aastat 20—30 tagasi peeti, seda tahan säälse
rahva jutustuste põhjusel järgmiste lehekülgede pääl kirjeldada.
Nüüd on säälne rahvas ju nii kaugele muutunud, et Eesti pulmakommetest vähe järele on jäänud; pulmad on täini Läti värki,
Läti ja Vene laulud kõlavad peol, maavärhi kaas'kotamist ei ole
ju ammugi enam kuulda.
Vanemal ajal ei olnud noorel rahval palju ütlemist ega valimist, kes kedagi tahab: vanemad tegi va d kaubad kõvaks, ja
sellega pidivad lapsed rahul olema. Sellepärast mindi kosja sagedasti paljalt moe pärast laupäeva õhtul, ja teisel päeval juba
kuulutati kirikus maha. Mõnikord saanud noorrahvas teineteist
esimest korda altari ees näha — kosjas käimist ei olla tarvilikuks
arvatudgi.
Aga ega see ikka ja igas kohas nõnda ei olnud; enamasti sõideti
juba mõni aeg enne kuulutamist naese randa; parem aeg seks
oli kas neljapäev ehk laupäev; hommikul enne valget ehk õhtul
pärast päikese veeremist astusivad honilanõ ja raudkäsi (—peiu
ristiisa ehk kui see surnud, siis mõni vanem sugulane) tulevase
märzia majasse, küsisivad lehma, lammast n. n. e. osta ehk
otsisivad älbinud looma.
Olivad kosjad lahkelt vastu võetud, siis kuulutati muidugi
kirikus maha, ja mõne nädali pärast olivad pulmad ja laulatus.
Nimetasin esimeses reas pulmi, ja õigusega, sest juba laupäeva
õhtul enne laulatust algasivad mõrsja pool n. n. lättkädze' ehk
1) Murde trükis loew mitmuse mürk ' tähe pääl tähendab selle peenendati — Z = pehme s (Vene з), v=w.
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lättjädze'. (Tuli peid koduväiks, siis olivad lättjädze' peiu pool,
Ä#Aä-=pulmad — mõrsja pool). Mõrsja poolt tulevad peole vallarahvas : mõrsia õed, ristiema, tädid п. п. е., kozilazõ poolt
saerahvas ehk saja. Poolpäiv fflagu sõit saja märzia poole.
Saerahvas olivad enamasti järgmised : 1) Maudkäzi 2) Kaas'k
ehk kaazilc=kozilazõ ris'tämm ehk, kui see surnud oli, mõni muu
vanem naesterahvas. 3) ja 4) kaks vcld (venda), poksaja' nimetatud, (mõnikord ka üksainus); 5) ja 6) kaks kar'atoojat, üt'spoiss,
ton'e kahõhõnõ; 7) kirshdooja (Keegi teadis nimetada, laupäeva
õhtul olla mõrsja pool ainult saerahvas pidu pidanud, vakarahvas
aga peiu majas, ja alles pühapäeval olla nad kokku läinud, enamasti aga jutustati nii, kui ülemal tähendasin). Peiul ja sajameestel olivad kübarad paeltega ja lintidega, rinnad ristis vöödega
n. n. e. ära ehitud. Tühja käega pea keegi ei tulnud. Toodi
ühes, nii hästi laupäevaks kui pühapäevaks, mitmet sorti söömaja joomakraami: munaputru, leiba, liha, viina ja õlut.
LäHjädze' olivad mõrsja lahkumise peoks vanemate majast;
pulma rõõmuga oli segatud lahkumise kurbtus; haledaid, südant
liigutavaid laulusid lauldi, mõrsja palus pikas nutulaulus isa ema
õnnistust, kurtis, et õed-vennad võõraks peab jätma, võõrale,
tundmata kohale minema.
Muidugi saivad peid ja saerahvas laulunaiste poolt oma
osa sõimamist, miks nad tulnud, mis nad tahtnud. Mõnikord
karjunud ja nutnud mõrsja kui meeleäraheitmist, kiskunud
juukseid pääst n. n. e. [See võis sagedasti küll südamest tulla,
veel sagedamini oli ta aga paljalt moeasjaks. Nii on siin pool ka
moe asjaks, et puhtin (matusel) suure häälega karjutakse ja nutetakse,
nii et päältvaatajal kananaha üle ihu kisub, aga kui surnu hauas,
siis on ka meeleäraheitlik kisa möödas. Üks naene kiitles mu
vasta, ta mõista palju paremini ja liigutavamalt nutta, kui
keegi teine].
Kui pühapäeva hommikul kiriku hakati minema, viidi
mõrsja vaaz'na (leivaküna) pääle istuma. Nooremad õed,
tuttavamad tüdrukud hakkavad ta jalgu kän'gmä. Kaks korda
viskab mõrsja kota' (kingad) ära, kolmandamal korral laseb ta nad
enesele jalga panna. Säält viiakse mõrsja laua taha istuma, laua
tagant viib peid ta rattile; mõrsja paneb kõigest jõust, käte ja
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jalgega, vasta, üle läve iseäranis ei taha ta koguni. Saavad
viimati suure vaevaga rataste juurde. Siin uus häda: rattal
ootav kaasik ei lase kedagi pääle, ei mõrsjat ega neidu; viimane
ostku raha eest mõrsjale ase. On koht valmis ostetud, tõstab
neid poksaja abil mõrsja pääle, see on aga silmapilk teisest küljest
maas jälle. Viimati kolmandamal tõstmisel jääb ta rattile peatama.
On mõrsja ja kaasik rattil, siis tuuakse päts leiba ja lõigatakse rataste kartsa pääl pooleks: üks pool jääb mõrsja kodu,
teine viiakse peiu poole viljasalve ja süüakse pärast pulmi ära.
Sõitsivad siis saja ja vakarahvas kiriku hsjontsa (katoliku
preestri) manu laulatusele ja säält peiu poole. Sellega hakkavad
halus. Rongi ees otsas mõrsja ja kaasik; (kui kaasik mõrsjaga ei
sõitnud, siis anti talle peiu poolt n. n. kaaziyu vitäjä, noor poiss,
kaaslaseks). Mõrsja vankri järel ratsutas peid, temast paremat
kätt raud käsi, pahemat kätt üks poksaja. Laulatuselt koju sõites
istus peid mõnikord rattil mõrsja kõrval.
Teel on sagedasti väravad kinni pandud ehk muud takistused ette tehtud; annab mõrsja vöö, kindad ehk muud meelehääd, ja on peidmees kord kummardanud, siis on tee jälle lahti.
Teel lastakse püssi (ainult poissmehed teevad seda), hõisataksc n. n. e.
Jõuavad saja' ehk hähä' peiu õue pääle, on sääl muidugi
omaksed juba ootamas ja vastu võtmas. Enne aga, kui tervised
vastu võetakse, ratsutab peid kolm korda ümber saerahva. Kolmandama korra järele tuleb peiu isa, lell ehk mõni vanem hõim,
peab peiu hobuse kinni ja pakub peiule viina. Peid võtab klaasi
vastu, viskab aga viina üle õla maha, niisama ka teisel korral;
kolmandama korra aegu joob ta klaasi tühjaks. Siis laotab viina
pakkuja valitse Jcas'lca, palaja ehk särgi (kuue) laiali ja tõstab
peiu sadulast selle pääle, mis eest ta 3 kuni 5 kopikat saab;
selle järele tõstab ta ka mõrsja rattilt peiu kõrvale; mõrsja
kummardab ja annab tõstjale paari kindaid. (Sagedasti tõstab peiu
ema mõrsja maha ja keerab ta 3 korda ümber).
Murule toob ema mõnikord noorepaaria kehakinnituseks
juustu ja viina; on ka siin ja sääl moeks, et ema noorepaari
pääle lummud pillab, üteldes: Lass olgu nii ker'ge e&ää, hm »ee
humala'!
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(Mõnes kohas oli moeks, et mõrsjat enne tuppa ei lastud,
kui tal eeskojas pää ära oli köidetud. Pääköitmise üle vaata
allpool). Olivad muru pääl kõik kombed täidetud, siis astus mõrsja
raudkäe saatusel t u p p a ; siin kummardas noorpaar kolm korda
isale ja emale maani ja palus nende õnnistust.
Siis istuti pulmalauale, kuhu isa leiba ja selle pääl raha,
ema naela kaks villu õnnistuseks ja kingituseks tõi. (Laua taga
ja ka pärastpoole olivad mõrsjal ja peiul valged kindad käes).
Jva muud pulmavõõrad toovad noorepaaria raha kingituseks:
taldrik, snarätik (ninarätik) pääl, on seks ju laual ootamas ja
mõnikord korjub sinna 30—40 hõberubla tükki.
Pärast sööki visati lauale koorte ja kontide sekka väiksemat
raha (vist keetjatele).
Pulma aegu hürgas pul (torupill); kui see kadunud, löödi
kiika (viiulit); uuemal ajal on lõõtsapill kõik teised pillid võitnud.
Pilli järele tantsiti, ja vanemad inimesed mäletavad, et ka maa
värki haruti:
kuss paari Jcar'gsiva, iks Uss tõze vasta, üss tõze
vasta.
Uss paar oV nse man, iön'e sais säina vcerehn; ktm üss
•paar t/d', siis tõise tutt tagasi ja oos, ja nii egaüss oma voori.
Muidugi kaas'kotati üliküllalt, ja pulmalaulude kaslcc, kairkc
on nii mõjuvalt kõlanud, et nüüdgi veel säälsed Lätlased ja Venelased mullo „зпаемъ, внаемъ, каське, каиьке" vastasivad, kui
kuulsivad, et ma Eesti laulusid korjavat. —
Ka mängidest ci olnud puudu : Wodi passi, kami raclrfati,
rcs'kiri mängiti jne.
Pulma vältusel tehakse mõrsja, kellest ju enamasti noor perenaene peab saama, oma uue riigiga tuttavaks: ta viiakse aita,
lauta, kaevu juurde j n e . ; kaevu raketele, salve ääre pääle, lauta
jätab ta kingituseks paari kindaid, suka paelad ehk mõne muu
väikse asjakese.
Et näha, kas uus perenaene ka osava käega on, pannakse
ta maja töösid tegema: leiba kastma, ahju kütma jne. Sagedasti
on takistusi ette tehtud; näituseks on ämm kausi, soolanapi ehk
muu asja ahju puude taha ära peitnud; pistab nüüd mõrsja peeruga, mis talle ämm annab, puudele tule õtsa, ilma et pandud
asja enne ära võtaks, siis on muidugi tema häbi ja teiste
naer suur. Leivaküna pääle jätab mõrsja paari kapidiä, ahju-
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kivile vöö ehk kindad; Ülepää peab tal hää pulmaanuete tagavara olema, et igas kohas jagada oleks: raud käsi ja kaasik näituseks saavad talt Jiamõ, (särgi), kozilazõ velle' saavad kajata jne.
Mõnes kohas on juba enne, kui mõrsja peiu majasse astub,
enamasti aga pulma lõpu poole, päaköitmine. [Pääköitmise läbi
saab mõrsjast noorik: seks jääb ta kuni esimese tütre sündimiseni, siis on ta kahõhmõ (vana naene); pojad talt nooriku
nime ei võta.]
Poksaja võtab mõrsja palmi ku lahti, ise hüüb: käzi palas,
käzi palas ! Tuuakse viina käe kustutamiseks. Siis tulevad sõbrad
tüdrukud märzia pääd suaema: on see tehtud, pannakse talle van'ik
(paeltest ja lintidest punutud pärja moodi pääkate) pähä; sis võit
hozilanõ märzia pääst ran'ign är, ja kozilazõ imä, tädi või Maki
vanemb pand musi või räffkeze pähä. Kolm korda heidab mõrsja
selle ära, siis võtab vastu. Peiul on Ыіраг (müts) pääs, selle
küljes oksakene ehk mõni viis tutikest. Need osakõzõ' ja tutikõzõ'
rebib mõrsja peiu mütsi küljest ära: Ku sa nuti võisid är mriigu,
sis ma sul ka Lahu är küpara. Pääköitmise eest saab mihe imä,
•paari Icaptitid.
Esmaspäeva õhtul on tavalisesti pulmade lõpp. Vanemad
inimesed mäletavad, et nende lapsepõlves, ku riin odavamb o/i.
kolm päeva, koguni terve nädalgi, pulma lusti peetud.
0. K.

Hörnerne Odysseia.
Kaksteistkümnes lugu.

1.

Aga kui Orkusest oli meid Okean laewaga toonud,
Sõitsime edasi suisa siis mässawa woogude turjal
Seni kui Aiaie saarde, kus kodu on kumavval koidul,
Lusti ja rõõmule walmis, ja paigal on päikese tõuse:
5. Sääl siis jõudsime randa ja jätsime liiwale laewa,
Astsime maale sääl kohal, kus lained lõhkewad kaldal.
Uinudes ootsime ise siis ühtlasi hommikust walgust.
Aga kui warane koit jälle purpurisõrmine tõusis,
Saatsin ma mõningad sõbrad siit Kirko jutule kotta
10. Lahkunud Elpenori keha säält matmiseks rannale tooma.
Raisime ruttu siis puid ja tegime tipule riida,
Tõstsime riidale surnu ja matsime kibedast nuttes.
Aga kui surnu ju ise ja sõjariistad said põlend,
Tegime temale haua ja samba panime püsti
15. Ning weel pistsime mulda ta päätsisse ilusa aeru.
Nõnda siis oli kõik korras. Kuid Kirko sai kuulda, et meie
Tagasi Hadese kojast kõik terwelt olime tulnud:
Tuligi rutusti wastu meil' ehtes ja ühtlasi tulid
Tüdrukud leiba ja liha ja wiina kihawat tuues.
20. Ise siis astus ette see jumalik neitsi ja ütles:
«Küll aga olete mehed, et käisite Hadese kojas
Elawalt, muidu on üks kord surra ju kõigile küllalt l
Nüüd aga tulge ja sööge ja jooge joodawat wiina
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25.

30.

35.

40.

45.

50.

55.

60.

Seni kui õhtuni, aga kui uuesti hommiku jõuab,
Sõitke siit minema! Küll mina juhatan teed ja ka seda
Kuulutan ette, mis teel teid waritseb maal ning ka merel,
Et teie rumalast pääst mitte uuest ei hädasse sattu.»
Nõnda ta ütles ja sundis meid lahkesti kuulma ta sõna.
Istsime terwe päewa siis sääl kuni päike läks looja,
Sõime maitsewat liha ja jõime magusat wiina.
Aga kui päike läks looja ja pimedus maapinda kattis,
Heitsiwad magama mehed ja jäiwad laewale seltsiks.
Mind aga wõttis ja wiis kaaslastelt kättpidi Kirke
Istuma enese kõrwa ja päris mult järele puha.
Ning mina rääkisin kõik, mis sündinud, selgesti talle.
Siis aga wastas ja ütles mu wasta auuline Kirke:
«See on siis sündinud nõnda. Nüüd aga kuule ja pea
Meeles, mis ilmutan sulle ja jumal seks andku sull' abi!
Esmalt jõuab su laew Sirenide juurde; need nõidwad
Ara kõik inimesed, kes ligi neil iganes jõudwad.
Kes siis mõistmatalt laeb, kui Sirenide kutsumist kuuleb,
Seda ei tereta naene, ei tule ka lapsi tall' wastu
Rõõmuga hüpates kodus, kui teekonnalt tagasi tuleb,
Sest et Sirenid ta siis oma lauluga nõiuwad ära.
Aasul nad istuwad sääl, luuhunnikud ümberringi,
Onnetuist järele jäänud, kes närtsisid nõiduse kätte.
Sa aga sõida neist mööda ja sulu sõprade kõrwad
Sulatud wahaga kinni, et üksgi ei midagi kuule.
Aga kui ise ehk tahad Sirenide laulu sa kuulda,
Siis lase siduda kinni end kõwasti käsist ja jalust
Püsti mastipuu külge, et paigast ei liikuda pääse,
Et sa Sirenide paari nii mahedat laulu saad kuulda.
Aga kui kaaslasi palud ja lahti päästa end kased,
Sidugu kindlamalt weel sind ja mitme köiega uuesti
Aga kui õnnega neist su saatjad mööda on sõudnud,
Siis ei taha ma öelda, kas sinna wõi tänna sa pöörad,
Waid tee ise sääl otsus, kas paremat kätt tahad pöörda
Wõi ehk pahemat; ma aga seletan mõlemad ära.
Kaljud on paremat kätt, alt õõnsad, ja kaljude wasta
Wirutab wihane meri, mis wahele juhtub, kõik puruks.
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65.

70.

75.

80.

85.

90.

95,

«Kokkulööjad» on pannud neil õndsad jumalad nimeks.
Mööda neist linnud ei saa ega tuidgi, kui argselt nad wiivvad
Taewasse Zeus' isa jaoks ambrosiat lendawail tiiwul,
Waid neist igakord ühe lööb surnuks Kokkulööja;
Muud kui uue siis bob isa Zeus, et ei wähene tuid tal.
Seni ei saanud üks laew neist terwelt ialgi mööda,
Waid ühes wareme seas lõid lained uppunud mehi
Sinna ja tänna, kui oleks neid kihutand tulised tormid.
Ainult üks ainuke laew läks kaljudest kahjuta läbi:
Argo, ammugi lauldud, kui sõitis Aietese juurest.
Temagi oleksid lained siis kaljude wastu küll löönud,
Kuid teda hoidis Hera, sest Jason oli ta sõber.
Kaljud on pahemat kätt. Neist ulatab taewani teine
Terawa ladwaga: tema on uduga piiratud ümber
Paksult ja pimedalt nõnda, et ial ei suil ega tahvel
Päike ta pääle ei paista, et ikka jääb walgusest ilma.
Keegi ei ronida julgeks ta otsa ehk ronida maha,
Kuigi tal oleks küll käsi, küll jalgu kakskümmend tükki,
Sest see kalju on sile, kui oleks ta raiutud kiwist.
Keset kalju on koobas, see koobas on pime ja kole,
õhtu pool küljes on suu sel koopal Erebust wastu:
Sest pead laewaga mööda sa sõudma, oh kuulus Odysscus!
Koobas on is3 nii kõrge, et laewast ka osawam küttgi
Laeni lendawat noolt oma käega lasta ei suudaks.
Ses on elamas Skylla, üks haukuja elukas hirmus:
Haugub kui kutsikas teine ja hulub otse kui hull-koer,
Ise weel hullem on näost, et koguni kohmetab ära,
Kes teda iganes näeb, wõi olgu mu pärast see jumal.
Waata, sel elukal on kaksteistkümmend koledat koiwa
Ning kuus kaela, nii pikad, et taolist taewa all pole,
Ning kuus pääd nii hirmsat ja lõugade wahel kolm rida
Terawaid hambaid, mis täis kõik musta surmawat kihwti.
Poolest saadik ta ise on koopa õõnsuses war j ui,
Aga sest koledast hauast ta sirutab surmawad lõuad,
Wahib kui näljane hunt ning nähwab, kus ulatab keel tal,
Hülgeid ja walaskalu ja mis on meres muid loome,
Nagu neid sügawus peidab ja lained katawad kinni.
6*
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Südimad sõudjad ei suuda küll öelda, et terwelt nad saiwad,
Laewaga Skyllast mööda, sest iga suuga ta rööwib
100. Tumeda-nokasest laewast, kui wähe, siis ometi mehe.
Palju on madalam teine neist kaljudest, kuulus Odysscus,
Ning nii ligidal teisel, et noolega trehwaksid teda.
Sääl on üks wiigipuu, suur ning ühtlasi oksadest paks ka:
Selle all elab Charybdis ja kuugistab mustawat wett saal.
105. Kolmkord purskab ta päewas ja kolmkord kuugistab alla:
Hoia, et siis saal sa pole, kui wett ta kuugistab kurku,
Sest et sind siis ei suudaks Maawäristes isegi päästa.
Seepärast tüüri ja sõua nii Skylla lähedalt mööda,
Kui aga wõimalik, kähku 1 Sest parem on, kallis Odysseus,
110. Kuuest kaaslasest ilma kui kõigist korraga jääda».
Nõnda ta ütles. Kuid mina tall' ütlesin wastu ja kostsin :
«Wäga ma palun sind, jumal, et ütle, kas wõimalik on mul
Päästa Charybdise kurgust mu kaaslasi ära ja Skyllat
Nuhelda, kui ta neid puudub, et tasun, kuis teod tal wäärt on?»
115.
Nõnda ma ütlesin. Mull' aga kostis auuline jumal:
«Meeletu, mis sina mõtled, et siingi sa sõdida wõiksid,
Ilma et taganeks käsi, kui taewased tulevvad wasta!
Sest pole surelik tema, waid suremata see reo,
Hirmus ja kole ta ise ja wõimata temaga maelda.
120. Wahwus ei maksa siin mitte: on targem, et põgened ära!
Sest kui sa seisma sääl jääd ning wõitlema hakata tahad,
Kardan, et uuesti tuleb ja jälle sult kaaslasi riisub
Kuus ära kuue suuga, kuis esiti sinult ju rööwis.
Sõua siis rutuga mööda ja hüüa appi Krataiist,
125. Skylla ema, kes tema on sünnitand rahwale risuks:
Küllap see takistab teda, et teist korda kallal' ei tule.
Siis saad Thrinakia saarde, kus söömas on Päikese karjad,
Käharakarwased weised ja karjamaal raswased lambad,
Seitse sarw-elaja karja ja seitse lammaste parwe,
130. Igas wiiskümmend tükki, ja juurde neil' ühte ei tule
Ega neist ära ei kao. Kaks jumalat käiwad neil karjas:
llusajuuksised näkid Lampetia ning Faetusa,
Kes kena näki Neaira ja hiilgawa Päikese tütred.
Ema neid toitis ja hoidis ja kaswatas suureks ja saatis

85
135. Siis Thrinakia suurde ja käskis sääl elada kaugel
Ning isa lambaid hoida ja käharakarwaseid weiseid.
Kui pead kodu sa meeles ja karjadesse ei puudu,
Siis saate elawalt koju, küll õnnetult, Ithaka saarde;
Aga kui karjasse puudud, siis kuulutan hukatust tõesti
140. Laewa ja kaaslaste jaoks, kuid elusse jääd sina üksi
Ning saad koju weel hilja, kui kaaslased kadunud kõik on».
Nõnda ta ütles. Siis ilmus kuld istme pääl warane koit ju,
Ning suur jumal läks ära mult saarele enese kotta.
Aga ma ruttasin laewa ja ajasin kaaslased üles,
145. Käskisin astuda sisse ja lahti köied kõik päästa.
Läksid siis rutuga sisse ja istusid aerude pinki
Üks teise kõrwa ja lõiwad wee pinda aerude abil.
Aga kui olime teel, siis saatis paraja tuule
llusajuuksine Kiitke, see kaunihääline jumal,
150. Nõnda et lendas kui nool laew edasi laenete turjal.
Ise kõik seadsime korda, kuis laewa pääl seadus ja kord on,
Istsime siis, ning tuuled ja tüürija juhtisid laewa,
Mina kuid, südamest kurb, siis rääkisin sõbrale nõnda:
«Kaaslased kallid, ei ühele üksi ei kahele teada
155. Sünni, mis jumalik Kirko mull' teekonnast kuulutas ette 1
Ütlen siis teilegi seda, et igaüks ise saab teada,
Mis meid ootab, kas surgu wõi jäägu weel elama meie.
Esmalt keelis ta ära Sironide kutsumist kuulmast,
Kõiki käskides hoida, et õitswale aasal' ei lähe.
160. Minule üksinda lubas ta kuulda Sirenide laulu,
Aga seks siduge kinni mind tugewa köiega hästi
Püsti mastipuu külge, et liikuda põrmu ei saa ma.
Aga kui paluma hakkan ja köidikuist päästa end käsen:
Köitke mind kõweraalt weel ja wõtke tugewad nöörid!»
1(>5.
Nõnda ma rääkisin ära, mis mind ja mu kaaslasi ootas.
Aga siis libises laew, kui oleksid olnud tal tiiwad,
Ruttu Sirenide randa, sest tuul oli tugew ja päri.
Häkiselt waikines tuul ning tasaselt läikis kui peegel
Ümberringi meri, sest jumal wist silitas laeneid.
170. Mehed siis tõusiwad üles ja mässisid purjud kokku,
Wõtsid ja paniwad laewa nad alla paigale ruumi,
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Haarasid kätte siis aerud ja woogusid wahule lõiwad.
Aga raa lõikasin walia siis mõegaga wäikesed tükid
Ratta küljest maha ja sõtkusin tugewa käega:
175. Warsti siis sulasgi waba mu käte ja Päikese sunnil,
Kellel on määratu wägi ja walitseb ülewalt kõrgest.
Järjest siis toppisin kinni raa kaaslastel waliaga kõrwad.
Nad aga sidusid kinni mind käsist ja jalust mu laewal
Püsti mastipuu külge ja köitsiwad kõwasti köied.
180. Ise siis istsiwad pinki ja aerudel lõiwad laeneid.
Aga kui jõudsime ligi, et kuulda wõis selgesti hääli,
Rutuga sõudes, siis nägid Sirenidgi ligidalt mööda
Lendawat laewa, ja kohe nad hakkasid heledast laulma:
«Tule nüüd siia, Odysseus, sa Arhäa kuulsatest kuulsam,
185. Juhi rannale laew ja kuulata meiegi laulu !
Seni ei läinud siit keegi weel musta laewaga mööda,
Enne kui meie suust oli magusat laulu ta kuulnud:
Siis läks rõõmuga ära ja targemult palju kui enne.
Meile on tuttaw ju kõik, rais kaunatand awaras Troojas
1 !)0. Trooja ning Argiwi rahwas, kuis jumalad pääle neil pannud,
Teame ju kõik, rais sünnib weel kõiketoitwal maapinnal».
Nõnda nad laulsiwad armsast. Mui süttis leekima süda:
Ihkasin kuulama minna ja käskisin awada köisi,
Silmiga pilkudes, aga weel rutemalt sõudsiwad nemad.
195. Ruttu siis tõusiwad üles Eurylochos ning Perimedes,
Wõtsiwad mitu köit ning köitsid raiud kõweraalt kinni.
Aga kui eemale saime, et kustusid mahedad hääled
Ega Sirenide laulu ei wõind enam sugugi kuulda,
Wõtsiwad warraalt walia mu kaaslased kõrwadest ära,
200. Mis sinna toppinud olin, ja päästsiwad lahti siis mindgi.
Kui siis sõudsime saarelt, ju nägin ma auru ja wahtu
Purskawat ülesse laenilt ja kuulsin kohinat kaugelt,
Kähku siis kukkusid käest neil kartuse pärast kõik aerud:
Ujusid lohinat wees ning laew jäi paigale seisma,
205. Sest nüüd keegi ei enam uut hoogu aeruga andnud.
Käisin siis läbi ma laewast ja noomisin mehi ja astsin
Kõigile ligi, ja lahkest ma lahedaid sõnu siis rääksin :
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215.

220.

225.

230.

235.

240.

«Sõbrad, ei olegi häda, mis poleks meil harjunud asi!
Ning ega suuremat siingi ei tule, kui siis, kui see Ükssilm
Kinni meid püüdis ja wangis meid pidas sääl pimedas koopas,
Aga ka säältgi ma tõin teid terwelt targasti wälja:
Ega siis nüüdgi, ma loodan, meid haledam õnnetus taba.
Nüüd siis karwa päält tehke, kuis igale ühele käsen:
Teie siin mässawat merd kõik aerudel tugewast lööge,
Istudes pinkide pääl, ehk Zeus wahest armu weel heidab
Ning meid pääseda laseb seekord weel saatuse küüsist l
Sa aga, tüürimees, tee, mis sinule selgesti ütlen,
Täiesti, sest et sa oled, kes laewa tüüri siin juhib:
Tüüri nüüd laew sest aurust ja koledast kohinast mööda,
Aga just kaljule ligi ja hoia, et teelt sa ei eksi
Ega meid ühtlasi kõiki siis hirmsasti hukka ei saada!»
Nõnda ma käsksin ja nemad kõik kuulsiwad kähku mu
käsku.
Aga ei lausunud ma Skyllast, sest murdjast, üht ainumat sõna,
Et mitte kaaslasi kartus ei kohutaks koguni ära,
Ega ei jookseks nad kähmu kesk laewaruurai kõik kokku.
Nüüd aga minulgi meelest läks Kirke kohutaw sõna,
Et ei sõdida maksa ta wasta, ei mõõkagi wõtta,
Waid panin toreda mundri ma selga ja wõtsin kaks oda,
Pikad ja terawad, kätte ja laewaninasse ast'sin,
Sest et ma mõtlesin säält teda tulewat, kaljudekolli
Skyllat, hukatust tooma mu kalliste kaaslaste kaela.
Aga ei silmanud teda, ehk terawalt wahtisin küll ma
Kõigile poole ses koopas, et walusaks läksid mu silmad.
Küll oli kole see koht, kuhu kaebades sõitsime sisse:
Siit poolt ähwardas Skylla, säält kohutas kole Charybdis!
See sääl soolasid wooge nii neelukalt kuugistas kurku:
Kui tema puristas wälja, siis kees nagu tulises katlas
Warinal wesi, kui tuld ülearu ju aetakse alla,
Nõnda et kõrgesse waht kalju tipuni ülesse purskas;
Kui aga neelutas sisse ta ahnesti soolaseid laeneid,
Hakkas kõik mässama sees, ning koledast müürasid kaljup
Ümberringi, ja alt tuli näktawaks kiwine põhi.
Kõiki mu kaaslasi hirm siis kohutas kahwatuks näost.
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Kirna nüüd wahtsime sinna ja ootsime hukatust kartes,
Seni wiis Skylla mu laewast kuus kaaslast korraga ära:
Riisus mu meestest just need, kes kangemad, kallimad kõigist.
Kui ma siis tagasi waatsin ja silmasin laewa ja mehi,
Waata, siis rippusid kõrges ja siplesid jalad ja käed neil!
Karjusid koledast appi ja waljusti hüüdsid mu nime
Wiimast korda siin ilmas, sest walust ju lõhkes neil süda.
Otsegu kalamees kaldalt, kus waritseb wäikesi kalu,
Pikema ridwaga õnge, mis söödaga suu pärast tehtud,
Sõnnisarwega wette maaninal meresse wiskab,
Siis aga siplewa saagi weest keerutab kaldale wälja:
Nõnda need siplewad mehed nüüd tõsteti kaljule üles.
Sääl aga koopa sees pani nad kuri loom elusalt nahka,
Kuna weel käsi mu poole nad tõstsiwad hirmsamas walus
Ei nii haledat lugu ma polnud weel silmaga näinud,
Ehk mind maru ja meri küll mitmeti oli ju kiusand.
Aga kui koledast Skyllast ja hirmsast Charybdise kaljust
Olime pääsenud, pea siis jõudsime kaunisse saarde:
Päikese jumala päralt see saar on, ja käiwad sääl karjas
Tugewaotsaga lehmad, nii uhked, ja lihawad lambad.
Kuna weel olime merel ja sõitsime tumedas laewas,
Kuulsin, kuis ammusid lehmad, kes aias oliwad kinni,
Kuulsin, kuis määgisid lambad. Siis tuli mul haki selt meele
Thebä Teiresia sõna, kes pime ja nägija siisgi,
Ning mis mull' ütelnud oli, kui lahkusin, Aiaie Kirke,
Kes mind kõwasti keelsid, et Päikese saarde ei läheks.
Pöörsin siis kaaslaste poole ja ütlesin südamest mures:
«Kuulge mu kõnet, mu sõbrad, kes kaasas mul kannatand palju,
Sest et ma rääkida tahan nüüd teile Teiresia sõnad
Ning ka Kirke kõned, kes kõwasti keelsiwad ära
Päikese saarele minna, kes südameid rõõmustab taewast,
Sest et sääl ootawat meid nad ütlesid hirmsama õtsa.
Sõudke siis ruttu must laew nüüd mööda sest päikese saarest I»
Nõnda ma ütlesin. Neil aga lõhkes kurbtusest süda.
Aga Eurylochos kostis ja ütles nii wihaga mulle :
«Südant ei ole, Odysseus, sul mitte, waid jõudu ja rammu,
Otsegu oleksid liikmed sul selgest terasest tehtud,
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Ega sa muidu nüüd sõpru, kes wäsind ja uneta ammu,
Keelaks minna siin maale, et igaüks kosutaks jõudu
Roa ja uuega saarel ja karastaks raugenud rammu,
Waid et sa kased, et wastu ööd uuesti merele jälle
Peame minema saarelt, et eksime pimedas wee pääl.
Ning öötormid on hirmsad: nad lõhuwad kildudeks laewad.
Kuhu küll pääseme siis, et meid pimedas kätte ei saa surm,
Kui tuleb häkiselt maru ja tõuseb hirmsamaks tormiks?
Tulgu ta lõunast wõi läänest, ta lõhub purjud ja laewa
Isegi siis, kui seda ei õndsadgi jumalad tahaks.
Öö on ju käes, et kuulgem ta käsku ja astugem maale,
Tehkem siin süüa ja jäägem siis laewa ligi kõik ööseks,
Aga kui koidab, siis tõuskem ja sõudkem merele jälle!»
Nii Eurylochos ütles: kõik kaaslased kiitsid ta sõna.
Siis sain aru, et jumal meid hädasse himustas saata.
Kostsin siis waljusti talle ja ütlesin lendawail sõnul:
«Kerge, Eurycholos, mind on üksinda sundida alla!
Aga siis wanduge kohe nüüd wägewa wandega mullo:
Kui meie leiame kusgilt kas looma wõi lammaste karja,
Et siis keegi ei tapa ei lojust ei lammast siin ära
Himude tõttu 1 Waid tulge ja sööge, mis paigal on laewas:
Kaasa rooga ju küllalt meil andis jumalik Kirko».
Nõnda ma käsksin, ja nemad ka wandusid sedamaid wande.
Kui olid tõotanud kõik ja wande seaduse täitnud,
Sõudsime lahesse laewa ja wiisime sääl tema randa,
Kus oli ligidal wesi, mis mage ja maitsew on juua.
Läksid siis laewast mu mehed ja kaldal tegiwad süüa.
Aga kui söönuks nad saiwad ja janu ka kustunuks jõiwad,
Siis nemad leinasid sõpru ja nutsiwad hardasti taga
Neid, keda söönd oli Skylla, kui laewast nad riisunud ära.
Nuttes nad uinusid wiimaks, ja wasinuid kosutas uni.
Aga kui kolmat kord waht andis teisele ruumi ja tähed
Hakkasid minema looja, siis pilwedekoguja Zeus tõi
Tormawa maru ja kattis nii maa kui ka meiegi ühes
Paksude pii wiga kinni, et pilkaseks pimedaks öö läks.
Aga kui warane koit ju purpurisõrmine tõusis,
Wiisime koopasse laewa wee mässu ja maru eest warju,
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Kus muidu näkkide kodu ja toreda tantsude koht on.
Kutsusin kokku siis mehed ja ütlesin kõigile nõnda:
«Sõbrad, meil laewas on küllalt weel paigal süüa ja juua!
Ärge sest puutuge karja, et kurja meil mitte ei sünniks,
Sest need on jumala loomad ja lambad, kes kardetaw wäga,
Sest et Helios kõrgest kõik näeb ja kuuleb, mis maa pääl.»
Nõnda ma ütlesin. Nad aga kuulsiwad kõik minu sõna.
Kuu juba lõunatuul lõõtsus ja mitte ei puhund tuul mujalt
Kui aga idast ehk lõunast, et sõita säält wõimalik polnud.
Seni kui oli weel süüa ja punast wiina neil juua,
Ei nemad loomesse puutund, sest kõigil on elu ju armas.
Aga kui wiimati kõik tagawara õtsa sai laewast,
Ajas neid minema nälg, et otsiksid saarelt nad toitu,
Kõwerad õnged neil käes, et püüaksid kalu wõi liuda,
Mis aga kätte neil juhtuks, et täita wõiks nurawat kõhtu.
Siis mina rändasin üksi saart mööda ja palusin wäga
Jumalaid taewas, et keegi neist minule koduteed näitaks.
Kui olin saare pääl jõudnud ju kaaslastest kaugele ära
Tuulewarju, sääl pesin ma käsi ja palusin härdast
Kõiki jumalaid õndsaid, kes asul Otympuse harjal.
Nad aga magusa une mull walasid silmade üle.
Kuid seni meeletu nõuu mu meestel' Euryloehos andis:
«Kuulge nüüd kohe mu kõnet, mu õnnetud kaaslased kallid 1
Hirmus on alati surm, ta tulgu, mil näol ta tahab,
Aga ei hirmsamat ole siin maa pääl, kui surra on nälga.
Läki ja ajame ruttu nüüd Päikese paremad loomad
Ohwripaika ja wiima nad taewa jumalail ohwriks.
Kui aga Ithaka saarde siit isamaa pinnale saame,
Teeme Päiksele taewas siis sedamaid toreda templi
Ilusa ehtega walmis ja paneme waraga täis ta.
Aga kui wihane jumal meid sarwiste lojuste pärast
Hukata tahab ja teised kõik taewas temaga nõuus on,
Noh, siis ennemalt tahan ma korraga laenetes surra,
Kui et siin tühjal saarel ma närbin ja närtsin ja suren!»
Nõnda Euryloehos ütles ja teised kõik kiitsid ta sõnu.
Läksid ja ajasid ruttu siis Päikese paremad loomad
Ohwrite kokku, sest laew oli üsna karjamaa ligi,
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355. Kus laiaotsaga loomad ja käharakarwased sõiwad.
Need nemad piirasid ümber ja palusid jumalaid, ise
Noppisid tammepuult lehti ja puistasid taewaste ette,
Sest enam polnud ju otre neil ilusa-äärises laewas.
Aga kui palunud olid, siis tapsid ja nülgisid naha,
360. Lõikasid wälja nad puusad ja mässisid raswaga ümber,
Ning nende pääle siis panid nad weriseid liikmete tukka,
Polnud ka enam neil wiina, et kasta põlewat ohwrit,
Waid sisikondasid weega nad pritsisid küpsemas tulel.
Aga kui põlend ju puusad ja sisikond süüa ju sündis,
305. Lõikasid tükiks nad muudgi ja paniwad warraste õtsa.
Siis läks uni mu silmist, mis raskesti lauga mul kattis,
Ning ma ruttasin randa ja astusin kaaslaste poole.
Aga kui ligi ma jõudsin ju kaksik-aerusel' laewal',
Tungis mu ninasse lõhn, nii magus põlewast ohwrist.
370. Siis mina kohkusin ära ja jumalaid kaebades hüüdsin : '
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«Zeus isa ning teie teised, kõik jumalad, igawest õndsad,
Oh teie olete mulle nüüd needmiseks läkitand une,
Et seni kaaslased kurja nii raskesti tegema pidid!»
Ruttu Lampetia läks siis hiilgawat Heliost waatma
Pikkis riidis ja kaebas, et kaaslased elajad tapsid.
See sai wihaseks kohe ja kuulutas jumalail' nõnda:
«Zeus isa ning teie teised, kõik jumalad igawest õndsad:
Tasuge kaaslaste kätte, kes käiwad Odysseuse kaasas,
Et nad mu elajad tapsid, mu südamerõõmu nii ülbelt!
Neid mina waatlesin ikka, kui tõusin ma tähtsesse taewa
Ehk jälle tagasi taewast maa pääle ülewalt tulin.
Aga kui mõrtsukad mitte süü wäärilist nuhtlust ei kanna,
Lähen ma Hadesse alla ja paistan sääl surnuile üksi!»
Temale wastas ja ütles siis pilwedekoguja Zeus nii:
«Paista, oh Helios, ikka weel õndsaile jumalail' taewas,
Paista ka maa pääl neile, kes surelikud on ilmas!
Warsti ma purustan laewa neil põlewa piksega pihuks,
Kuna nad sõidawad alles kesk mustawa mere weepinda!»
Seda sain pärast ma kuulda kuldjuuksiselt näkilt Kalypsolt,
Kes seda Hermese käest, kes taewa käskjalg on, kuulnud.
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Agu kui mere äärde ju laewa juurde ma jõudsin,
Sõitlesin süüdlasi kangest ja kärkisin kõigiga kõwast.
Aga ei leidnud ma abi, sest tapetud loomad jäid surnuks
Warsti siis ilmusid imed ja jumalad tegiwad tähti:
Ümber siis roomasid nahad ja lihad röök isid tulel
Küpselt ja toorelt, ja oli kui elaja röökmine kuulda.
Ning kuus päewa siis sõiwad mu õnnetud kaaslased liha,
Mis nemad Päikese hargist ja lehmist oliwad saanud.
Aga kui seitsmenda päewa Kronion meile ju saatis,
Siis jäi soiku nii meri kui maru, ja tuul oli päri.
Läksime laewa siis ruttu ja sõitsime lahtsesse merde,
Panime mastipuu püsti, ja purjud paisusid tuules.
Aga kui lahkunud saarelt ju clitne ega muud maad ei
Olnud kusagilt näha, kuid üksinda taewas ja meri:
Waata, siis laotas Zeus üle laewa sinise pilwe,
Nõnda et pimedas kadus kõik silmist nii taewas kui meri,
Kaua ei jooksnudgi laew enam. Sest et korraga muutus
Läänetuul müürates maruks ja hulus hoogude kaupa.
Katki kiskus siis torm kohe mõlemad mastipuu köied:
Kaksudes kukkus siis mast, maha langesid purjed ja ristpuu
Laewa ruumisse alla, ja kukkuwad mastipuu tükid
Sattusid tüürija paha ja lõiwad ta pääluu puruks.
Siis laelt lendas kui tuuker ta kukerpalliga merde
Tagapoolt laewast, ja hing siis katkenud kontidest lahkus
Ning siis müristas Zeus ning wiskas laewasse wälgu:
Laew aga wärises hoopis ja wabises jumala wihast,
Läks täis weewli auru, ja kaaslased kukkusid laewalt.
Merewareste wiisi nad wõitlesid wajudes weega
Ümber laewa, kuid jumal ei lasknud neist pääseda ühtgi.
Üksinda käisin ma laewast nüüd läbi, kuid koleda jõuga
Lahutas seinadest woog ära põhja, mis ujuma wcel jäi,
Wiskas siis masti ta pääle ja sell olid köied weel küljes
Kippumas, härjanahast, nii tugewast, põimitud hästi:
Nendega sidusin ühte ma põhja ja langenud masti,
Istusin ise siis pääle ja lasksin end laenetest kanda.
Soiku jäi läänetuul nüüd, ja tormist waikenes meri.
Kuid tuli lõunast siis tuul ning tõi mulle uuesti häda,
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Sest et ta tagasi kandis mind jälle Charybdise kurku.
Öö õtsa ujusin nii, aga siis, kui tõusis ju päike,
Jõudsin ma Skylla kalju ja hirmsa Charybdise juurde.
See nüüd kuugistas alla just soolasid woogusid merest,
Aga ma hüppasin üles ja ka hm asin wiigipuust kinni:
Sääl siis rippusin kõrges kui nahkhiir oksade küljes,
Ei olnud jalale tuge, ei saanud ka ronida üles,
Sest et kaugel puujuured ja lontis oliwad oksad,
Suured ja pikad, ja warju nad andsid Charybdisel' hästi.
Nõnda ma oksadest hoidsin sääl kinni ja ootsin, et jälle
suristaks põhja ja masti ta wälja, ja tulidgi wiimaks
Kauase ootmise järel. Kui kohtumees kohtust laeb sööma,
Kui juba paljude tülid ta lõpetand, lepitand ära:
Õtse sel tunnil mu palgid siis tulid Charybdise kurgust.
Ruttu siis kargasin kõrgest ma käte ja jalgega sõudes
Alla ja palkide pääle ma winnasin enese üles,
Istusin keskele ise ja kätega edasi sõudsin.
Aga ei Skylla mind näind enam, sest et mind kõikide isa
Warjas ta eest, sest muidu ei oleks ma pääsenud surmast.
Üheksa päewa ma sõudsin ja kümnendal jumalad wiisid
Öösi Ogygia saarde mind jälle, kus elab Kalypso,
llusajuuksine näkk ning wägew ja laulukas jumal.
See wõttis lahkest mind wastu. Kuid miks seda uuesti räägin ?
Sest mina rääkisin eila ju sulle ja kaasale seda
Selles su kojas, ja mina ei armasta iganes mitte
Juba kord räägitud asju weel uuesti korrata üle.
Greeka keelest J. 13.

üiii isa loju tufi.
Nädalide kaupa ei olnud enam wihmatilka sadanud. W i l l wälja
pääl oli sõre ja ära kõrweuud; kartohwli päälsed lõiwad kollaseks, enne
kui midagi alla kaswama hakkasgi, ja janust äralõpnud elajaid oli igal
pool kuiwanud hallikate ääres näha. Nagu tuline wahemüür oli jäuuse
maa ja taewa wahele ehitatud. Weskiojas kadus wesi sootumaks ära,
suur wesiratasgi laguues kauge kuuma käes koost, jäcwed põgeuesiwad
kallastelt kaugele ja peitsiwad eudid sügawasse maa sisse, nagu tahaksiwad uad endid tulise päewapaiste eest kaitsta; lapsed suriwad kõhuhaiguse kätte ja Põllud oliwad suitsuga kaetud uagu lahinguwäljad. J a
nad oliwadgi päris lahiuguwäljad, wäljad, kus põllumehe wiimue lootus
närtsis ja surnult maha langes.
Metsa Kaarlit ei olnud suurt häda. Tema onnikene seisis suure
männametsa keskel, ja põlluks oliwad tal paar lapikest selget liiwa, kust
ka korralisel ajal wähe wõis loota. Kui suwi otsa wihma sadas, siis
ehk sai wahest poolteist tündrit, enamasti kaerad mõne rukki teraga sega»
mini, sest wilja kõrred oliwad peenikesed nagu niidikesed ja pääd wäikesed
nagu nõelad.— Korralisel ajal sai siis poolteist tüudrit ja täuawu mitte
midagi. Nagu uäha, ei olnud wahe mitte liig suur, ja sellepärast ei
wõinud Kaarel ja tema naene, kes nõnda palju oliwad harjuuud tauuatama, mitte nälga surra. Kõige suurem õuuetus tõusis sellest, et kusgilt
tööd ei saanud. Muidu oli Kaarel talupoegade juures ümberringi raha
eest rehte peksmas käinud, nüüd ei olnud aga rehtesid peksta. Ka osas
ta hõlekatuseid teha, aga nüüd söödeti hõled loomadele ära. Müürisepa
amet oli temal ka selge, aga kellel oli nüüdsel ajal weel raha ehitama
hakata !
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Räägiti et kusgil ka ugel tagapool Stokholmi raudteed ehitatakse, ja
mõisas oli Kaarel kuuluud, et tublid tiwilõhkujad säält teeuistust leida
wõiwad.
Isa ajas sellepärast parema kuue selga ja ema uõrjutas raswalambist wiimsed hülgeraswa tilgad kokku, et isa saapaid määrida.
Lahkumine oli mõlemile imelik ja harjumata. Kaarel ja Eewa
elasiwad juba wiisteistkümmend aastat abielus. Kuus last oli neil, neli
poissi ja kaks tüdrukut. Enne oli isa waewalt ühe nädala kodust ära
oluud, ja nüüd pidi ta terweks aastaks ära minema! Ща raha lubas ju
isa saata, et naene ja lapsed mitte nälga ei jääks.
Jumalagajätmise juures ei olnud kaisutamist ega pisaraid, ka nende
häälgi ei warisenud. Aga kaua waatas Kaarel üksisilmi naese õtsa —
see oli wist wiie aasta sees esimest korda — kui see tema kuube kohen»
das. „Kuidas sa waene wanaks oled läinud hulga laste ja raske tööga,"
ütles ta.
Need sõnad ei olnud iseenesest küll just üleliia peenikesed ega õr»
nad, aga Eewa päewatanud uäo üle käis rõõinujoon, sest ia mõistis
kohe, et Kaarel temale sellega midagi iseäranis hääd tahtis ütelda.
„Jumal awitagu sind, Kaarel! Söö tublisti, et sul jõudu on tööd
teha, iseäranis söö pekki, see annab rammu. Hoia sa ennast wiina ja
dünamiidi ja kõige eest, mis kardetaw on!"
Kaarel wõttis wiimse kartohwli noaotsaga kausist ja lubas ette»
waatlik olla.
Wiimaks hakkas ta minema, ära kaugele, et omakstele leiba teenida; ta läks, ilma et ta omakstele kord oleks suud audnud. Naese
närtsinud rind lõi küll wähe soojemaks ja Kaarli süda tuksus wähe rutemalt, aga see ei jõudnud weel mitte kõwa koort murda, mis töö ja
häda nende waeste inimeste tundmuste ümber kaswatanud oli. Ainult
kaks nooremat last nutsiwad. Ema aga seisis uksepiida najal, hoidis
kuiwetanud käe päewa ees ja waatas isale järele, kaua, kaua, ja kui ta
tuppa tagasi tuli, wõttis ta tema puukingad ja lükkas nad taha sängi
alla. Neid ei olnud ju niipea enam mitte tarwis.
Korraga läks uks lahti ja isa astus tuppa.
„Eewa, ega sul rohkem ei olnudgi kui kolm heeringat?"
„Ei olnud."
„Mikspärast sa siis kaks minule kotti oled pannud? Säh, wõta
teine jälle tagasi. J ä ä jnmalaga l"
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„Wõta aga heering pääle, tüll ta siilule tarwis läheb 1"
„Ei, jäägu ta parem lastele!"
Sellejärele läks ta jälle pikkamisi teele, kaugele woorasse maailma,
igapäewase leiwa eest tööd tegema, kuui kõik koudid walutasiwad.
Kuu pärast saatis isa raha, õige wähe, aga peaaegu kõik, mis ta
teenis. Siis tuli weel kirjasid. Wanem tütar, kes külakoolis käis, luges neid niikaua ette, kuni nad kõigile pähä jäiwad. Kirjad oliwad lühikesed ja halwasti kirjutatud. Nad jutustasiwad, et isa terwe olla ja
nendele sedasama soowida, et ülemad hääd ja söögikraam kallis, ja et kõik
töölised metsas elada, sest lähedal ei olla ühte majagi. Eewa oli kottuhoidlik ja sellepärast wõis ta koguni mõne kopika tagawaraksgi panna.
Kui ta kusgilt midagi teenida wõis, siis oli ta kohe käepärast ja wii'
mati oli tal niipalju raha koos, et ta Kaarlile ja lastele riiet kuduma
wõis hakata. Temal enesel ei olnud midagi tarwis.
Siis tuli aeg, kus kirja enam ei tulnud. Eewa käis igal uädalal
õpetaja juures küsimas, kas isa ehk kirja ei ole saatnud. Ka raudtee
jaamas käis ta. Koik oli asjata. Kuu aega läks mööda, siis teine ja
kolmas, aga isast ei olnud midagi kuulda. Nagu rahwas igas asjas
wisa ja kauuatlit on, nõnda oli ka Eewa ootamises. Rahulikult ootas
ta. Lõunaks wõttis ta wähem kartohwlid ja heeringa lõikas ta weel
wäiksemateks tükkideks. Aga sellegipärast lootis ja ootas ta ikka weel.
J a wiimaks tuli ka Kaarel. Ta istus ühel päewal widewiku ajal
ahjupiugi pääl, kui Eewa metsast koju tuli, kus ta luuaraagusid otsimas
oli käinnd, sest lapsed oskasiwad ilusaid luudasid teha, mis nad paari
peotäie jahude eest külas äramüüsiwad.
Ta istus pingi pääl ja ei tõusnud üles, kui naeue tuppa astus.
„Tere õhtut, Eewa!"
„Issa pojuke, Pühawaimuke! oled sa siis tõesti tagasi, Kaarel,"
ütles Eewa, wiskas raod nurka ja waatas, kas ahjus weel tuld ou. Ei
armuawaldusest juttugi. Aiuult ta silmad wälkusiwad, ja rutemalt tui
muidu talitas ta toas.
Kaarel istus magusasti nurgas, näost walge nagu lubi. Wist oli
ta waene sõidust weel wäsinud. Kuni wiimse jaamani oliwad töömehed
ilma rahata piletid saanud, pääle selle oli ta aga kolm penikoormat jala
pidanud käima. Naese küsimiste pääle wastas ta tasaselt ja aega mööda,
nagu see ta wiis oli. Siis rääkisiwad nad lastest ja sellest, kuidas nad
tõik isa äraoleku ajal elanud; ka hagadest onnikesest, kus isa tööajal ela-
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tiub, oli jutt ja sellest, et wanem poeg Lars talwel päätooli pidi mi>
ncnia ja majakese katus parandamist nõudis.
Lapsed tuliwad koju ja hõiskasiwad rõõmu Pärast, kui nad isa
nägiwad. Hakkas juba hiljaks jääma, ja ema pani pudrukausi laua pääle.
Isa aga istus ikka weel pingi Pääl ja oli näost walge.
„Tule sööma, Kaarel I"
Isa ei pannud wist mitte tähele. Ta pühkis käisega otsaesist ja
ohkas. Ta waene oli wist wäga wäsinud!
Ema jättis tema istuma ja läks pangega hallikast wärsket wett
tooma. Kewadine õhtu oli walge ja soe. Ema süda laulis ja hõiskas
rõõmu Pärast. Nüüd oli ju Kaarel jälle kodus ja raske aeg otsas.
Nüüd hakkawad uad jälle üheskoos tööd tegema, ühes külwama ja lõi»
kama, ja keegi ei tohi enam nõnda kaugele ära minna.
Ta wõttis pange wett täis, jõi ja läks tagasi kingust üles. Kui
ruttu ei käinud jalad, ja kui kerge oli paug l Nõnda rõõmus ei oluud ta
sest saadik enam olnud, kui uad Kaarliga käsikäes Iaauipäewa õhtul pa»
rast tantsu läbi niitude ja wäljade koju läksiwad.
„Tule ometi sööma, muidu läheb Puder tülinaks I"
Isa ei liigutanud.
„Tahad sa, et ma kausi piugi pääle panen?"
Korraga tõnsis isa Püsti, aga esimest sammu astudes wajus ta
nõnda imelikult kokku, ja teise sammu juures kompfatas midagi, nagu
oleks keegi kepiga wasta põraudat koputanud. Loukades ja kompsatades
astus isa lana juurde, otsaesist mööda jooksiwad temal aga suured higitilgad maha.
Lapsed oliwad hirmu pärast kohmetanud ja wahtisiwad, silmad
pärani, isa õtsa. Eewa aga tuikus ja toetas säugi najale.
„Issa Pojake, mis su jalal wiga on?"
Kaarel aga lauges Piugi pääle, kattis kareda käega silmad kinni
ja ütles:
„Jalg, Eewa, jalg . . . see jäi sinna suure liiwakiugu sisse raud«
tee äärde. See oligi see dünamiit . . . ."
Siguldi järele К. K.
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Onu juures oli Elsal maal wäga hää olla, uii ct ta midagi muud
ei soowinud. Koju tahtwiue oli korraga kadunud, ja ka isagi ei tulnud
enam meelde. Oli sest ju ka tükk aega mööda, kus isa oli ära taewasse
läinud, ja oli ka onu niisama hää kui isa
Kui onu kodus oli, siis oli ta tema juures iga sammu pääl, kiikus tema süles ja seisis tema kaela ümber mõiste onu oma lastega. J a
kui onu ühe päewa kodust ära metsas käimas ehk ka mujal oli, siis oli
aeg tal nõnda igaio, et päew ei tahtnud mööda minna. Ikka läksiwad
nad tänawasuusse waatama, kas ta juba ei tule, ikka ja ikka. J a tui
teda juba uähti, siis kudusiwad nad tolmekesti talle tormates wastu. Hellu
waeue jäi ikka järele, et ta kõige pisem oli, aga Hilma ja Elsa oliiuad
ühesuurused ja jõndsinmd sellepärast ka ikka ühel ajal onn juurde. Kohe
hakkasiwad nemad tema kätest kinni ja hüppasiwad ja hõiskasiwad
rõõmu pärast.
„Isa, isa!" hüüdis Hilma.
„Onu, onn!" hüüdis Elsa.
Naernsnul astus onu keset tänawat, kumbgi! pool lnstilinc tütarlaps. Aga kni nad Helln juurde tuliwad, kes käed juba loälja sirntauud
oli ja wahepidamata hüüdis: „Ita tülle!", siis pidiwad Elsa ja Hilma
sellega rahul olema, kui nad weel kuue-häunast kinni pidada wõisiwad.
Aga hää oli ka sedagi rebida, hirmus hää!
Aga kni weel ouu linnast oodati, siis oli paljn tegemist. Siis
lennati seest wälja ja wäljast sisse, ühtepuhku, ja küsiti kord ema käest,
kord z?adri käest, nõnda et need Päris kimbus oliwad.
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Täna oodati onu linnast tulewat. Lapsed arwasiwad teda iga silmapilt tulewat, sest saadik, kui neil hommiku silmad lahti läksiwad.
Ühtepuhku jooksiwad nemad kööki küsima, kas ta juba tuleb. Koik kolm
katsusiwad ühel ajal küsida, Elsa teiste ees.
„Jääge, pahad lapsed, ometi muisse tubadesse. S i i n teie teete
astjad puruks ja ajate ümber kõik, mis ette tuleb," ütles ema. „Minge
wälja petumängu mängima!"
Aga kui kaua seda mängiti, üksi silmapilguks! Jälle jooksti tuhatnelja lööki ja akna ääres hakati waatama, kas ta ei tule?
„Kati, tõta Hellu aknale, Hellu waatab, kat ita ei tule," pomises
nutuhäälel Hellu, kes oma jõuga aknale ronida ei jõudnud. „Tõta,
tõta," mudises ta, hädaldas ja kiskus Kadrit riiet pidi.
„Ons nad ka igal pool ees!" ägises Kadri, „päris raske on
nendega l "
„See oleks mul raske, kui mul lapsi ei oleks," ütles ema tõsiselt.
„Aga kui nad igasse Paika ette ennast tosiiwad ja muud ei tee, kui
et igaüks kisendab . . . " ümises Kadri wähe pahaselt. .See Elsagi, ise
suur tüdruk, teuia'p see on, kes teised hukka ajab. Ei uad enne nii ülekäe ei olnud l Jah waata, juba saiwad jälle tassi põrandale; sääl ta
nüüd on tuhandes tükis. . . Ja ise weel meie kõige parem kiwi-tass!"
Kadri oli päris pahemas tuules. Ta wõttis Elsa kätt pidi kinni
ja wiis ta teise tuppa. Teised lapsed hiljusiwad ta järel, ja wait istuti
siis õnnetuse pääle natuke aega, ilma et üksteisele sõna oleks lausutud.
Wiimaks, kui üksteise õtsa waadati, hakati naerma, ja pea oli päris turtfnmine käes. Ja nõnda asi ununesgi. Mindi rehetuppa ja säält pisteti
wälja waatama, kas teda mitte ei näe tulewat, ehk kas mitte tulija häält
ei kuulu. Aga ei kuuldud ega nähtud midagi. Kui nad oma arust
juba kaua rehetoas oliwad istunud, pidi jälle küsima mindama.
„Kas isa siis tuleb, kui toa lamp Põlema pannakse?" küsis Hilma,
ja ka Hellugi algas:
„Kat ita tiit tuleb?"
„Jah, jah," ütles ema, et neist lahti pääseda.
Siis kobiseti kolmekesi! jälle rehetuppa, istuti pingi pääle ja waadati üles lambi poole. Siis hakati mõtlema, mis nad külakakuks saawad. Hilmale oli isa aabitsa lubanud tuua, sessamasuguse punaste
kaantega, nagu Elsalgi oli ja kus kukk lõpu otsas sees oli. Hellu ootas
hirmus palju maiusasju, „wittitti kümme wiitteit palju." Elsa ci tead-
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ltub, mida tema saab, aga midagi ootas ka tema Ema wististi saatis
talle kodust, kui mitte ühte, siis teist. Ka saamisest ci olnud tal uii
suur häda, aga sest oli tal kahju, et ouu kodus ei olnud, ja ta kartis,
kas ta täna tulebgi.
„Millal see onu tuleb ometi?" ohkas ta mitu korda iseeneses.
Siis läks jälle Hilma kärsitumaks ja muidugi ka Hellugi. Kohe
oleks nüüd- lamp pidanud põlema pandama, nüüd keskpäewa ajal, ja nad
läksiwad kööki ema käest tnld paluma, Hilma ja Hellu. J a kui uüüd
ema ütles, et tuld enne lambi külge ei pisteta, kui pime ou, siis tuli'
wad nemad jälle wähe aja Pärast seletama: „Ш\\Ь on jnba pime!"
Aegamööda, liialt aegamööda tuli õhtu, ja tuli pisteti lambi
külge. See tegi lapsed ülirõõmsaks, ja kikkis kõr vadega kuulasiwad nemad
kõige wähemat krabinat õues. Mitu korda oimab nemad juba tulemise
häält arwanud kuulwat, ja juba hakkas rõõmnhüüd. Aga wiimaks, kui
uad seda tõesti kuulsiwad, siis lendasiwad nemad läwele. Elsa oli neist
kõige esimene lukku lahti käänamas, ja teised kiskusiwad ust, mis nad
jõudsiwad, ja tungisiwad käisitumalt üksteise Pääle. Siis tuli Kad»
rigi sinna.
„Jälle on Elsa siin mässainas, pea ometi wähegi oma korda,"
ütles <a ja saatis ta kesk põrandat.
„Oodake, lapsed, ometi wähe, kohe on isa sees," ütles ema.
„Jah, need on need ootajad, kes nii hukas on, et nad igasse paika
ennast ette topiwad," pomises Kadri. Niipea kui onn ukse lahti tegi,
siis pisteti talle kohe käed wasta ja hakati küsima.

„Kas isa tõi aabitsa? Isa, kas isa tõi?" küsis Hilma isa käest
kinni tõmmates.
„Oh ita, oh ita l" hakkas Hellu oma woori ja hakkas mõlema
käega isa teise jala ümber.
„Miks onu nii kaua ära oli? Kas onu tõi mulle midagi?" küsis
Elsa ja tungis nii lähedale, kui iganes wõimalik.
Ouu ei teadnud, mis ta kõige esmalt pidi wastama. E i ta ka
mõistnud midagi wastata, waid naeratades laste pääle waadates, kes ta
ümber pöörlesiwad, tegi tema wöö lahti ja »oõttis kasuka seljast.
Kui M a t t oma teekoti oli tuppa toouud, siis kogusiwad lapsed
selle ümber ja käisiwad wahepidamata isa pääle, et la selle pidt lahti
tegema, ja tungisiwad wiimaks kõigest jõust koti Pääle.

101
Suur rõõm süüdis siis selle pääle, kui igaüks oma jao kätte sai.
Hilma sai puuaste kaantega aabitsa, ja kohe hakkas ta säält kukke otsima;
ja kui ta selle leidnud, tõusis suur uaer. Hellu sai maiusasju põlle
sisse. Aga ega ta ueid süüa ei raatsinud, ei maitstagi, ta waatles neid
üksi ja näitas muilegi. Elsa sai punaste äärtega sukad. Ema oli nad
saatnud. Elsa meel oli hää. Tema katsus ja waatas ueid sukke, ta
wõttis kiugadgi maha ja katsus neid jalga. Kenad nad oliwad, ja lust
oli nendega sammuda.
Kui siis ouu onunaesega oli kõnelenud, linna uudiseid jutustanud,
ja mis nad ka muidu tasa üksteisega wõisiwad arutannd olla, wõttis ta
Elsa sülle ja ütles:
„Nüüd saad sa, Elsa, jälle koju, sinna on sulle isagi tulnud!"
Elsa ei tahtuud asjast aru saada, waatas kord ouu, kord onuuaese
pääle. Aga kui uemad uaerusuul tema pääle waatasiwad, siis ütles
tema julgesti:
„Ouu pilkab mind!"
„Ci pilka, sina oled nüüd isa saanud," kiunitas ouu ikka nae»
ratades.
„Wist teie pilkate," tähendas Elsa ja tõmbas hiljukesti onu
habemest.

Aga tädigi kinnitas: „Sinule on tõesti sinna isa tuluud!"
„ J a mina tõin juba kasuka, et sa minna wõid," ütles onu ja näitas kasuka pääle warna otsas.
Jah, see oli Elsa isa kasukas, seda tuudis tema isegi. J a tema
hakkas juba uskuma, et ifa on tuluud. Ei ta suuremalt wõinud selle
üle järele mõtelda, plaksutas aga rõõmu pärast käsa, pigistas onu kaelast,
jooksis onuuaese juurde ja peitis oma pää tema hõlma. Onunaene wõttis ta sülle, pigistas wasta rindu ja ütles:
„Waeue Elsa!"
„Aga ema ütles, kui isa taewasse oli lüiuud, et isa ial enam
meile tagasi ei tule!" ütles Elsa hatisti ja kiudlasti küsiwalt.
„Sini ka ema nõnda peaks ütelnud olema, aga nüüd on teil isa
sääl," kinnitas onu.
„Sinna on tulnud uus isa," seletas onunaene.
Elsa ei saanud sellest targemaks, ei ta jette üle ka pikemalt järele
mõtelnud, ta oli üsna rahul. Ta küsis onu käest, millal ta siis koju
saab minna; ta oleks juba kohe tahtnud minna, ja sest oli tal kahju, et
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ta mitte kohe ei saanud minema. Aga see oli talle kõike pidi meele
järele, et isa oli tulnud ja et ta jälle isa juurde sai.
Üks ja teine asi oli küll selle isa tulemise kohta segaue, nii segane,
et mõte selle juures kogunisti wassi läks; aga rõõmutuhina waral ei
kestnud fee ometi mitte kaua; pea pääfis jälle mõttelend lahti ja liikus
ja lehwis wabalt nagu enne. Meelde tõusis lapsele üks kuju teise järele,
tõusis ja taganes, üks fäält, teine täält, nõnda et pea suur hulk kujusid
kokku sai, kes ennast kokku ühendasiwad, teine teisele lähenesiivad ja
terwele mõtete kogule uue näo andsiwad. J a nad läksiwad wiimati nii
elamaks, et Elsa neid päriselt oma silmade ees nägi.
Oh kui ta nüüd pea koju oleks saanud l Wististi mängis sääl nüüd
isa õe Mariga ja ootas teda waluga. . . . J a ema kudus sääl sukka . .
Nõnda oli see ikka õhtutel olnud, et ema sukka kudus ja isa uendega
mängis, kannelt kõlistas ja laulis. Aga kellega ta nüüd küll mängib,
kui kannel siin onu juures on, ülemal onu kapi pääl?
„Kas onu ka selle kandli koju wiib?"

„Mis tarwis siis seda?"
„Noh, et isa temaga mängib."
„Ehk on tal ise kannel, millega ta mängib."
Kui tal uus kannel on, on ka see hää. Aga Elsa arwas, et paremat kannelt ei wõiks ju mitte olla, kui see esimene oli.
Magama minnes ei tahtnud Elsa silma uni tulla. Ei tal tulnud
meeldegi, õhtupalwet lugeda. Mõtted oliwad tema üle täie wõidu saa»
nud, ja nüüd waiksuses oliwad nemad uuesti liikuma läinud; nad oliwad
tema meele koju wiinud ja isa mälestusi uuendanud.
Tema mälestas, kuis isa haige oli olnud ja kuis ema külmi jahu»
tusrätikuid ta otsa pääle oli pannud. J a ka tema ise käis aknaruudu
juures oma käsa jahutamas ja jooksis siis neid isa otsaesisele panema. Isa
waatas tema pääle, naeratas õrnasti ja ütles tasa:
„Isa oma laps!"
Ühel õhtul oli siis kodus palju wõõraid, onuuaenegi oli sääl.
Kõik seisiwad isa woodi ümber ja nutsiwad. Ema oli põrandal ja
õhkas. Siis tõusis ema üles, aga langes uuesti maha. Isa hingas
wäga raskesti. Siis kui ema ülestõusis, waatas isa ema, tema ja Mari
pääle, aga siis ei waadanud ta enam kellegi pääle. Kurk rögises, rind
laenetas kangesti ja käed oliwad risti rinnal . . . Teisel päewal .pani»
wad nad siis isa musta kirstu ja wiifiwad külma tuuri, ehk küll tema
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nuttis ja üttes, et isa ei wõi sinna wiia, sest isal on külm. Selle pääle
cc näinud tema enain isa, maid üksi seda musta kirstu, kui nad selle ära
miisimad. Ka siis oli Palju wõõraid. Ja nemad ütlesiwad, et isa on
taeioasse läinnd. Ja selle pääle ei tulnud ka isa euam, ehk ta küll teda
otsis ja ootas ja M a r i ka teda ootas, nimelt iga õhtu. Ja ema ütles,
et ta ei tulegi euam. . . . Aga kuis ta siis nüüd on tulnud?
Ja selle juures läks nüüd Elsa mõte segaseks, koguuisti segaseks.
N i i kaua, kui ta siit ära on olnnd, sääl taewas. . . Ei säält ole
tagasi tuluud Peetrist ouugi, ehk ta juba kaua on ära olnnd, ei ka mitte
täditütre Alma emagi, ega keegi muu . . .
Elsa mõtteid segas pääle selle weel onunaese nimetatud uus isa,
ja asi läks ikka weel segasemaks. Ei fee kõik tahtnud nüüd tema meelest
minnagi. Ometi selle juurde jäi ta wiimati seisma, et isa on taewast
tnlnud uutes riietes ja uus kauucl käes, wististi kullast riietes ja kuldakaunel käes, ja selle usu sisse ta jäi. Sest ei ta mnidu wõinud teda
kuidagi uueks mõtelda ja soolvida, sest tema meelest oli isa nõnda kõige
parem, nagu ta oligi.
Elsa silmad wajusiwad kinni.
wahelt waadannd ja ütelnud:

Temal oli nagn oleks isa ukseprao

„Kus он isa tütar?"
Ja isa wõttis teda sülle, ja ta pani käed isa kaela ümber, ja mustad tihedad juuksed katsimad tema käsiwarsi, ja must pikk habe oli karedalt tunda, kui sinna põsed ehk lõug puutus. Marigi rouis siis isa
põlwe otsa. Ja wäike Elli naeris oina hällis, kni isa temaga naljatas.
Siis wõttis isa kandli ja hakkas mängima.
Tema toetas ennast isa
põlwe najale ja laulis:
> „Laps ma olen lustiliue,
Wäike weel ja wõimetu,
Maimukene, märjukene
Olen weel ma hooletu.
Weel mul awab ema hella
Looja kaisu kallima,

Wiibin isa põlwedella,
Olen ilma mureta!"
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Mitu korda oli Elsa katsunud oma asju kokku koguda, enne kui
reisipäew tuli. Aga settega kulus suur jagu Päewast ära, et ta oma
wäiksesse laadikusse paberinukud ja kiwikujud korda seadis, et ta neid
puhastas ja kohendas ja jälle asemele pani, et ta helmed nööri otsast
wõttis ja jälle nöörile pistis, et ta paberist wõttis ja sinna jälle sisse
mähkis selle wiie kopika tüki, mida ta õpetaja käest oli saanud, et ta
„Auu kiitus olgu igawest" oli laulnud. J a kui wiimati reisipäew tõesti
kätte tuli, tõusis ta ennemini nles kui muidu ja kohendas jälle oma
warandust.
„Nad peawad kõik korras olema, kui ma koju lähen, sest sinna on
isa tulnud," seletas tema nüüd nagu iga kord, kui ta oma asju korda
seadis.
Kui ta asjad korda oliwad pandud, ajas tema juba kuue selga.
„Kohe pean mina ära minema."
Aga seks oli weel kaua aegu, ernte kui mindi, kuna muud sellega
weel tegemistgi ei teinud
Alles pääle einewõtmise, ligi poole päewa ajal ütles onu, et nüüd
tulla minna. Nii igawaks läks Elsal wiimati ootamine, et ta pingi
pääl isa kasuka alla Puges ja nuttis. Aga niisama hästi, kui ta selle
pärast nuttis, et ta kohe minema ei saanud, nuttis tema ka selle Pärast,
et ta minema sai.
Onu käskis Matti hobust ette panna, ja onunaene kutsus Elsa
oma juurde.
„Noh Elsa," ütles onunaene, „nüüd saad sina minema. Jäta nüüd
aga Jumalaga!"
Elsa andis nüüd Hilmale ja Hellule käe ja seletas, et ta nüüd
peab koju minema, sest sinna on isa tulnud.
Noh, Kadri kah!"
Elsa jooksis kööki.
„Kas Elsa nüüd läheb?"
„Jah, mina pean koju minema, sest sinna on isa tulnud."
„Jumalaga, Jumalaga, pea, laps, ka wana Kadrit meeles!"
Kui Elsa kasukasse oli mässitud, et temast muud wälja ei paistnud, kui kaks hiilgawat silma, ja sohlvale istuma Pandud, seni kui ree
pääle kõik walmis oli seatud, seletas ta weel kord Hilmale ja Hellule,
et ta isa on koju tulnud ja kuldkandle kaasa toonud, millega ta
mängib
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Nüüd oli kõik walmis, ja onu kandis tema ree pääle, lnässis ta
tublisti kasukate sisse ja istus siis ise kõrwa. Lauk tõmbas ree liikuma,
ja küllused hakkasiwad helisema. Hooned nähti neist mööda lendawat
ja kaugele, kaugele neist maha jääwat. Ka aiateibad tänawa ääres len»
dafiwad üksteise järel mööda, ja lumehang aia kõrwas libises ikka taha
poole. Nehed ja küünid, niidud ja nurmed, kõik liikusiwad. Laut jooksis
aga pääle, ct laudjas temal wärises, küllused kõlasiwad ja onu laulu
hakkas lööma.
Talusid tuli neil wastu. Inimesi oli sääl liitel, suuri ja maitseid.
Mispärast on nemad nii kaugele siia tuluud? Miks nemad ei
wõinud linnas elada ehk ka jälle sääl onu pool? Kas neil wäikeste! tib
tarlastel ka isa kodus on? Ons ka see taewas käinud ja jälle tagasi
tulnud?
Maha jäiwad talud ja inhnesed, ja sinna tagasi lendasiwad ühte
wiisi uued talud, põllud, niidud ja metsad. J a lauk laskis aga ikka
edasi, küllused kõlasiwad ja onu laulis
Juba hakkas hämardama.
Tähti ilmus taewasse, ja kuugi hakkas pea paistma. Tähed ja kuu
räudasiwad ka. Pea jõudsiwad uad ette, pea oliwad nemad tagapool;
aga maha ei jäänud nemad ometi mitte; ikka paistsiwad nad ühekaugel
neist olewat.
„ J a miks jälle nii? Sääl wõis küll lõbus nende juures olla. Miks
siis ometi see isa säält ära tuli? Wististi oli tal kahju emast ja minust
ja Marist ja wäiksest Ellist. Aga sääl ülewal oli ju ka Armas. Kas
isa tema ka enesega oli kaasa toonud? Ei tea, kuis nad siis säält on
tulnud?"
J a see oli Elsa meele pärast Tema arust ei wõinud säält nii
kõrgest ülewalt mitte maha karata.
Wististi on sääl redel . . . kullane redel.
Elsal tuli Jakub meelde, kes redeli nägi taewa ja maa wahele
ülespandud olewat, kus inglid üles ja alla käisiwad
Ei tea, kus
ta küll on? Kas on kaugel siit? Wististi on ta üsna kaugel, wist sääl
taewa ääre juures. . . . Aga kui sääl uksi ei ole . . . J a kus fee uks
sääl ka on?
Ta tahtis juba kõige selle üle järele mõtlema hakata, aga arwas
ometi, et ta parem kodus isa käest seda küsib; isa teab ju seda koil, ja
kohe on ta ju kodus.
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Nüüd on nad wististi kodus . . . Ema walmistab rooga.
J a emal oli Elsa meelest hall aluskuub ja pitk ja lai põll ees.
Mari mängib sääl nukkudega ja näitab neid Ellile. On wiimati
Mari ka minu Kerdu wõtnud, mis nutta mõistab, kui teda nina päält pigistad? Selle isa audis . . . . Oh, kui ta enne fo|u jõuaks, kui isa töölt
tuleb, siis ta hüüaks juba ukse päält: „Kus on isa laps?"
See oli kõik Elsa meelest nii ilus, et ta käsa oleks plaksutanud, kui
ta oleks wõinud.
Kaugelt uähti palju tulijaid, ja kui lähemale jõuti, nähti talnsidgi.
Sääl oli nüüd see linn. „Kuis see ouu küll mõistab lneilc sõita, kuna
siin nii palju majasid ou, ja pääle selle pime käes?"
J a säält sõitis siis see ouu majadest mööda, pööris ulitsalt uulit»
sale. J a juba tuli tuttawaid majasid.
Juba pöörati koduwärawast sisse. Sääl ta oli. Suur kiwi oli
wärawa tulba kõrwas ja palgiladu aia ääres. Läwe ees oli weckelk,
aga teist moodu toower pääl kui enne. Eeskotta oli uus aken tehtud.
Aga Elsa kodu oli ta ometi, sest onu peatas siin hobuse ukse ees ja kau»

dis ta sisse.
Sääl oli ka ema. Tema tuli wasta ja hakkas kasukat seljast maha
wõtma. J a kui nüüd Elsa kasukast oli wälja pääsuud, tundis ta Marigi ära. Aga ei nad olnud enam päris endist nägu, ehk küll ka seegi
nagu tuttaw oli. Emal oli küll hall aluskuub, aga isemoodu jakk, seesugune, nagu Elsa seda temal enne mitte ei ole näinud, ja ka näo poolest oli ema ikka muutunud. Maril oliwad koguuisti teised riided ja
seesugune põll, kellel pitkad paelad oliwad, tagaselja kukku sõlmitud, ja
ka suurem oli Mari, kui enne. Wäike Eili, ka tema oli palju muutuuud. Aga kus see isa siis on? Kas ta weel töös on, kui teda weel ei
nähtud?
Suur kapp oli teisel seinal, kui enne. Wäike säng, kus ta Mariga
oli maganud, oli ära; kus see küll oli? Kiigetool oli weel sääl, kus
enne, aga punaseks wärwitud; enne oli tema hall . . . ja wärwitud oli
ka kambri uks.

Elsa süda läks raskeks ja kurwaks. Ei ta osanud Paigalt liikuda
ega sõna. rääkida.
Ema kõneles nii lahkesti ja armsasti ja wiis ta teisele poole sohwa
pääle istuma; aga Elsa ei saanud ka sellest mitte julgemaks. Sõrm
suus, waatas ta umbusalduses ümberringi.
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Mari kandis siis sohwa pääle suure hulga mänguasju, Paberinukkusid, pildiraamatuid ja ühe koguni suure nuku, kellel uued ilusad
riided oliwad.
„Selle nimi on Ursa, ja tema on koguni hää," hakkas Mari päris
waimustuses seletama. „Ja siin, waata, siin on sinu Kert. See on nii
palju nutnud, kui tema mamma kodust maal ära oli." —
Kert oli see küll, aga ka tema oli muutunud. Põsed oliwad temal
karedaks kraabitud, ja teine käsi rippus pool lahtiselt maha, nii et aga
wähe weel kinni pidas. Ja ka nutta ei tahtnud ta enam, kui temal
rinda pigistati.
Elsa waatas Kerdn pääle. Ei ta lausunud midagi, waid nutt
puhkes lahti. Temal oli hale meel Kerdust, kes waesele nagu haige
taoline oli, ja siis oli temal hale kiigetoolist, säugist, suurest kapist,
kambri uksest ja kõigest.
Mari aga uäitas uusi mänguasju ja seletas kõwasti:
„Ema käest olen ma selle Emmi saanud." Ja Mari mässis punaste paelaotfade feest sõrmepikkuse nuku wälja.
„Noh, hakkame Emmid pesema!"
Kohwitassi walas nüüd Mari wett ja pesi Emmid ja mähkis teda
mähkmetesse, ja Ursalgi pesi tema suud.
„Peseme Kertu kah!"
Tema pesi ka Kertu.
„Kerdule on ka tarwis uued riided teha. Kas ei ole?"
„Jah, on!" wastas Elsa tasa.
„Seesugused päris riided, seesugused, mida ka seljast saab ära
wõtta, kas nii?"
„Jah," wastas jälle Elsa tasa.
Aega mööda sai Mari juba Elsa wähe mängumõttesse ja ka kõnehimusse. Wiimaks küsis Elsa tasa Marilt:
„Kus fee isa nüüd on?"
„Töös," wastas Mari nii kõwasti, et Elsa päris ära ehmatas.
„Aga ega ta weel ei tule, küll meie wõime weel mängida. Isa pilkab
ikka, kui meie nukkudega mängime. Tema sõimab Kertu Tapsiks ja pistab silmad Kerdul ja Ursalgi wälja. Ei siis enam pole lusti mängida,
ega ei?"
„ E i ! " wastas Elsa, aga see oli talle haruldane, miks ija nüüd
seesugune o l i ; enne ei olnud ta mitte nõnda teinud.
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„Millal fee isa tuleb?"
„Kui ema ou roa lauale pannud."
Elsa silmas, kas ema ei hakanud juba rooga lauale toimetama.
Aga seda ei teinud tema weel Sääl kolde ääres kohendas tema tuld.
Pada oli tule pääl, ja aur kihises kaane wahelt wälja.
„Pea tuleb isa ja pea läheme ka sööiua. J a seda peamegi tegema,
sest eks mu wäiksel tütrel ole juba nälg," ütles ema ja tuli Elsat silitama.
Nüüd oli Elsa meel jälle lahedam; nagu mõni paha aimdus oli
temast lahkuuud. Tema wõis juba emale wasta naeratada. J a tema
läks ema järele sinna kolde ette, sest sinna kutsus teda tema süda. Ka
enne oli ta emal ikka keetmise juures abiliseks olnud, kui mitte muud,
siis oli ta laastusid tuleasemele lisanud.
„Elsa, pane mõni laast juurde," ütles ema ka nüüd päris wana
harjunud wiisi järele.
Elsa pani laastusid tulesse. Sääl nad hakkasiwad lustiliselt pragisema. Ka auru purtskas enam kaaue alt wälja kui enne. Pada oli
seesama, mis enne: teine kõrw oli lõhki, ja ka muidu oli ta seesama igapidi.
Seesama oli ka paja kook ja muud riistad. Ka pressraud rippus ülewal
koogu otsas, just nagu enne.
Juba hakkas pada kihisema. Ema tõstis kaane üles, ja aur tõusis
wälja, ning porisemine oli kõwemini kuulda. J a kui ta siis kaaue jälle
tagasi pani, siis wihises aur wälja, ja porisemiue muutus wähe tumedamaks.
Nüüd oli Elsa meelest ema päris tuttaw. Tema sirutas käed ema
poole, ja kui ema ennast kummardas, hakkas Elsa tema kaela ümber,
pigistas teda kõigest jõust ja ütles: „Ema!"
Rõõm wõttis nüüd Elsa üle täiesti wõimust. Koik wanad asjad
näitasiwad talle jälle tuttawad olewat, ehk nad ka nutes paikades oliwad.
Rõõmuga jooksis Elsa onu juurde, kes õuest hobust waatamast tuli ja
seletas, et kohe isa tuleb.
Ema hakkas ka juba rooga lauale panema, ja Elsa oli ka selle
juures abiline. Aga kui see oli tehtud, hakkas tema peksma südamega
isa ootama. Tema teeb nii kui ennegi: tema läheb ukse kõrwale nurka

seisma, ja isa pistab siis Pää ukse wahelt sisse ja küsib:
„Kus on isa laps?"
„Siin l" hüüab tema, jookseb wasta, ja isa wõtab teda sülle.
Ootamine tegi tema südame raskeks. Juba kuuldus sammusid tö<
mit. Elsa süda tuksus wäga, ja tema läks uaerusuul nurka seisma.
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Uks läks lahti, ja üks mee? astus sisse.
„Noh, wõõrad tulnud. Tere õhtust, tere õhtust!" J a mees audis
onule kätt. Wõttis siis kasuka seljast, paui selle uaela õtsa ja läks laua
õtsa istuma.
„Noh, mis kuuldub?" küsis mees.
„Ei suurt midagi," loastas onu.
Elsa seisis nurgas ja waatas imestades päält, mis mees see õieti
on, kes nii otseteel laua juurde laks? Aega mööda hiilis tema onu
juurde, uii tasa, et see mees teda mitte nägema ei oleks pidanud. Ma»
rigi oli oma mänguasjad kokku korjanud ja istus nüüd onu süles, kella
tiksumist tähele pauues.
„Kes see sääl on?" küsis Elsa hiljukesti Mari käest.
„See on isa," wastas Mari kiudla häälega.
Elsa kohkus, et ta keha wärisema hakkas.
„Noh, sääl see külast tulnud laps ongi," ütles see mees. „Tule,
auua kätt."
Elsa ehmatas koguni ära, tema põlwed wabisesilvad.
„Mine, laps, isa teretama," sundis ema.
Isa . . . ei see ei olnud isa . . . punane habe . . . isal oli must
. . . ei see olnud ka muidu mitte isa. . .
„Miue isale kätt andma," sundis onugi.
„Ei see ole isa, see on üks uiees," ütles Elsa onule tasakesi ja
tungis temale nii lähedale, kui wõimalik.
Onu naeratas ja sundis teda ikka weel minema, ja ka ema käskis.
Elsa läks ka nüüd, aga norgus Pääga, andis Pelglikult kätt ja nõt«
kutas põlwi.
„Tule nüüd isa sülle," ütles mees meelitades.
Elsa kiskus ennast lahti ja jooksis tagasi onu juurde.
„Mari tule sina isa juurde tilkuma."
Mari läks. Mees tõstis tema jala pääle, pidas mõlematest kätest
kinni ja heljutas teda üles ja alla. Mari hakkas naerma ja oleks
lnamgi kiikunud.
„Tule nüüd sinagi — noh, kuida selle pigisilma nimi on?"
Koik hakkasiwad naerma; ka mees ise naeris, ja Marigi hihitas
teiste seltsis. Elsa aga oli wait, ja häbi Pärast peitis tema oma palge
ouu sülle. Tema mõtles, et temal tõesti pigi silmades ou, ja ta katsus
seda ära hõõruda.
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„Elsa, jah Elsa ta oli. Tule nüüd sinagi kiikuma," ütles see
mees jälle ja tuli ja rabas Elsa sülle ja katsus teda kiigutada.
„Ei mina raha. Lase mind lahti, kuule nüüd!" kiljatas Elsa nutuhäälega ja katsus lahti rabeleda. Kui ta lahti oli pääsenud, jooksis ta
ema juurde ja katsus tema hõlma ennast ära peita.
„Tema pelgab," ütles ema.
Elsa mõtles sääl, pää peidus, imestades seda lugu järele, kuidas
uad seda isaks wõiwad nimetada, kes puuase habemega oli ja ei olnud
sugugi uagu isa. Wist nad kinsawad tcda? Aga miks ka see ema nõnda
oli ütelnud, teda pilganud; ei ta seda enne ial ei olnud nõnda teinud.
Kuid isa ootas ta nüüd weel kusagilt tulewat ja kuulas, kas mitte läwe
poolt sammusid ei kuuldunud.
„Hakake nüüd õhtusöömale," ütles ema. „Mine, laps, sööina,
siis saad magama."
„Kas see isa siis ei tule?" küsis Elsa hiljukesi ema käest.
„Juba ta on tulnud. Sääl on isa, see on uus isa. Ole aga
sõuawõtlik isa wastu, fee on lapsele hää."
Kibe tundmus tõusis Elsa hiuge, tõusis kui raske pilw, mis musta
lvarju maha heidab. Kui wõõras, kui wastameelt oli fee kõik temale l
See tegi haige ttema südamele ja äratas ta hinges sügawamat walu ja
haleduse tundmust.
Elsa pandi ema ja Mari wahele istuma. Enne istus tema isa
kõrwal, oma kõrge tooli pääl, mis isa laadalt oli ostnud. J a isa pani
talle söögi ette ja tegi selle walmis. Nüüd oli see toolgi nurgas ja
jalg alt ära. . . Mees istus talle just wasta. J a missugused sõrmed
temal oliwad! Isal oli teisel Peidlal isesugune küüs, aga temal on
mõlematel ühesugused. See kõik oli talle nii wõõras, nii wastane, et
Elsa süüa ei wõinud, ei palagi. Nutt oli temal iga silmapilk pääle
tulemas, aeg-ajalt tuli ta temale juba kurku. Aga tema katsus nuttu
kõigest wäest tagasi hoida. Kui ta aga sinna nurka isa kasuka taha
oleks pääsenud. . .
„Laps waene on wäsinud," ütles ema, kui õhtusöök mööda oli, ja
saatis Elsa kambrisse, kuhu ka Marigi tuli. Siin pani ta nemad
wäiksesse sängi, kus nemad ka ennegi oliwad maganud.
„Paluge õhtupalwet," ütles ema ja läks minema.
Elsa tükkis katte alla ja waiba ääredgi mässis ta nõnda enese alla,
et krsgile lahtist wahet ci jäänud. Näis nii, nagu oleks sääl wäljas-
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pool waipa uus isa oluud ehk midagi muud selle sarnast Paha. Aga kus
ta siin ennast katte alla oli peitnud, oli tema uii mureta. Ka ei oluud
tal kõik olemine nii wabameelne kui õhtulaual, uii paha ja tülitaw.
See oli ju tema enese endine säng, kus ta magas; üksi teises toas oli
ta nüüd, ja ka teine waip oli temal pääl.
Uni ei tahtnud tal sugugi silma tulla. Uksi pooluimatuse sisse
waos ta wiimaks, ja ka säält ärkas ta pea jälle il'es, kui ta mõnda Paha
und oli näinud.
Tema tegi palwet ja pani silmad kinni.
Pigitükid oliwad tal nüüd oma arust silmis, ja Mari naeris ja
hirwitas. . . Isagi oli kodus ja paraudas tooli jalga ja tuli siis tema
juurde, aga tema habe oli punane. . . Tema tuli tema ligidale ja hõõrus
habemega tema põski. . .
Elsa hakkas kisendama ja ärkas üles. Tema kartis nüüd nii wäga,
et ta ka walwates nuttis. J a kui ema waatama tuli, nuttis ta ja hä>
daldas, et ta onu juurde wõiks saada. Uus isagi tuli sinna ja kinnitas:
„Häbi lugu, kas sa öösel nõnda huluda tohid? Ise suur tüdruk!
Jää nüüd magama, et teisedgi rahu saawad."
Elsa kartis, ei tohtinud midagi wastata. Aga kui uus isa ära
läks, palus ta ema käest ikka, et ta onu juurde wõiks saada. Sinna
wiis ema ta wiimaksgi.
„Peab teda aga siin passitama," ütles uus isa. Ag« ema paui
Elsa onu kõrwale ja ütles:
„Palu uuesti, laps, ja jää magama."
Elsa tungis nüüd kogunisti onu selja juurde ja palus palwet. Ei
olnud tal ka nüüd enam tarwis waiba alla pugeda; nüüd julges ta muidugi. Aknast wõis ta wälja tarna poole waadata. I l m wäljas oli selge,
ja tähed paistsiwad kannilt.
Sääl see isa on ja wäike Armas, nad waatawad alla, mõtles Elsa.
Oh kui isa Jumalat paluks, et ta ühe ingli saadaks seda meest ära ajamai...
Kuna ta nõuda sääl kaugel ja kõrgel siuetaloal wäljal wälkuwaid
tähti tähele paui ja isa pääle mõtles, weeresiwad pisarad silma, ja pea
puhkes jälle tasaue nutt. Aga wiimati jõudis uni ometi oma rahulisesse
hõlma wõtta selle wäikese inimese — esimest petlikku lootust.
Tõlkinud M.

L.

l l s fooilustemlufe «fusopetus.
Nagu laps »väga tasa ja tagasihoidlikult temale tundmata asja
juurde astub, nõnda on inimene looduse juurde astunud. Esiti pelgas
tema loodust, siis asus imestamine looduse äramääramata suuruse ja
jõu pärast tema rinda, ja selle tundmuse sunnil hakkas tema looduse üksi«
kuid nähtusi ja jõudusid jumalate kuju all auustama. Alles palju
hiljem ja koguni aega mööda on ta teda käega katsuda ja mõistusega
temast aru saada püüdnud. See püüdmine on kaunist »vilja kandnud:
See, mis cnne hirmus oli, on nüüd tähelpanemise »vääriliseks, ja see,
mis hälvitaw oli, on kasulikuks saanud. —
Looduse ja teina seaduste tundma õppimist nilnetatatse looduse
uurinliseks, see aga, mida meie looduse uurimise abil loodusest teame,
»uis nagu suur ja kunstlik ehitus »virkadest »uõttekaugelastest ülesehitatud
on, kannab loodusteaduse unne.
Et looduse rikkus äramõõtmata ja tema suurus äraarvamata on,
siis ci »või ka kõige teralvam mõistus ja kõige suurem »virkus üksikut
inimest kõigi nende asjadega ja muudatustega, »uis looduses ette tule»vad,
tutta»vaks teha. Sellepärast on ajajooksul selles suuress teaduseriigis
üksikud jagukounad endid üksteisest lahutanud ja sailvad üksteisest »või»
malikult kindlate piiride läbi lahus hoitud, üksikult edasi haritud. Aga
juba nüüd ulata»vad loodusteaduse üksikud osad üksteise piiridesse. Peaaegu ühtegi nendest ei »või enam üksikult harida, ja sellepärast ühenda»oad nad endid enam ja enam.
Ennemalt lahutati uäituseks need jaod loodusteadusest, mis looduse
jõududest õpetust audshvad, nendest, mis olude omadustest ja sellest, kuidas
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iteeb olud endid üksteisega ühendawad, seletust' tõiwad. Esimest nimetati
üheskoos wiisilaks, wiimast aga keemiaks ehk lahutuskunstiks. 3tüüd on
aga uiifugune lahutus hoopis wäljaspidifeks saanud, sest kõik, mis meie
lahutnskunstis kehade omadusteks nimetame, pole, nagu seda uuema aja
uurimised selgeks ou teiund, muud midagi, km mitmesuguste jõumõjude
anmldamine.
Sellest tundmisest kaswab wälja üks loodusteaduse alusõpetus, ni«
mclt jõudude wastastikune mõju. Mis fee täheudab, saame warsti uäha.
Hõõruiue meie kätt karedat lauda wasta, siis tunneme, kuidas käsi
soojaks läheb. Kauase tagumise läbi wõime rauatüki heledaks ajada. Kust
see soojus tuleb ? Ta sündis meie käte all, sest enne teda ei olnud. Aga
millest ta sündis? Wastus: Meie käte jõud ou ümbermuutunud. Ta
kadus esimeses kujus ära ja tuli soojusena jälle nähtawale, muutus soo«
juseks. Iga piibupõletaja, kes piipu terase ja tulekiwi abil põ»
lema paueb, muudab selle läbi, et ta terast wasta kiwi lööb, oma käe
jõudu, mida ta löömiseks tarwitab, soojuseks, mille läbi terase tükikesed
tuliseks lähewad ja taela põlema sütitawad. Teisepidi on aga wõimalik
soojust jälle jõuks ümber muuta, nagu seda aurumasina juures näeme.
Soojus, mis põlewatest puudest ehk sütest sünnib, muudab wee auruks,
ja et aur palju suuremat ruumi tarwitab kui wesi, siis litsub tema wasta
katla feinasid ja paneb selle litsumisc läbi masiua liikuwad jaod käima.
Weel suuremal mõõdul uäemc soojuse jõuks muutmist wee juures,
mis jõgedes ja ojades woolab. Päikese soojuse abil tõuseb wesi mere«
pinnalt ja muust niiskest kohast auruna õhusse ja sajab säält wihmana
jälle maa pääle tagasi. See jagu wihmaweest, niis kõrgematesse kohtadesse langenud, jookseb oma raskuse ajamisel osalt maa pinda mööda, osalt
maa sees madalamatesse paikadesse kokkn. Tee pääl teeb aga mölder
weele tammi ette ja suuuib teda tema kukkumise tõttu lucskiratast ümber
ajama. Meie wõime sellepärast ütelda, et õiguse pärast päikese soojus
wesket ümber ajab, sest tema abiga tõusis ju wesi nõnda kõrgesse üles,
et ta oma tagasijooksmisc läbi weskiratast liikuma jõudis panna. —
Et soojusest walgus sündida wõib, seda näitab iga tuline rauatükk.
Raskem on teisepidi otsekoheste ja igaühele arusaadawate näituste

läbi tõeks teha, et walgust jälle soojuseks ümber muuta wõib.
Seni ei ole fee weel mitte korda läinud. Vt see aga wõimalik
ou, see on teaduses kindel, luid üliraske sellele ära seletada, lellel mitte
tarwilikka eesteabusi ei ole.
8
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Nõnda on jõud, soojus ja walgus lähedalt sugulased, nõuda lähe«
dalt, et teaduse mehed neist ütelda wõiwad, et nad muud midagi ei ole,
kui üksainus looduse jõud mitmesuguses kujus.
Üliimelik ja wähe arusaadaw on see igapäewase inimese meelest,
aga tõsi ta ometi on. Ka teaduse mehed ei ole mitte kergesti seda ära
tundnud, waid palju tööd ja w aewa aastasadade kaupa näinud, enne
kui kale nende silmadelt kadus ja uad sette tähtsa samiuu looduse
mõistmises astuda wõisiwad.

K.

K.

Ш i N fl.
Meie elame põhjapoolses maajaos, kus päikese paiste waral soendatud ja walgustatud ajad mitte terwe aasta ühte wiisi ei kesta. On
aegasid, millal meil sooja küllalt ja Peaaegu ülearu on, ja millal meie
wabalt ja kergete riietega päikese paistel priis looduses liikuda ning oma
talitusi toimetada wõime, tuleb aga ka aeg, millal lumehanged maad
katawad, millal meie endid raskesse kasukasse mässima ning willaste riietega
oma ihufoojust warjama ja külma eest ahju taha pelgupaika pugema
peame. Kui kaunis paigake meil soojaks köetud ahi ou, kui wäljas
tuiskab ja tormab, teab igaüks, ja oleme seda iseäranis külmadel talwedel
tunda saanud. Ahi on meie põhjapoolsetel maadel kõige tarwilikum ja
tululilum asi, mille läbi ainuüksi meie hoolimata ilmast ja külmast
nõnda elada wõime, nagu meie ise tahame, ja igal ajal oma tööd ja
talitust ühte wiisi toimetada jõuame. Aga kus kasu, sääl kahju.
Ka kõige tululikum asi wõib meite kahjuks tulla, kui meie icda mitte
mõistuse najal ja ettewaatlikult ei tarwita, ja elu andjast wõib elu wõtja
saada, kui meie mitte ise oma elu kaitsta ei tea ja oma ter*
wist hoida ei nlõista.
Nõnda lugu ka ahjuga.
Temast wõib
meie elule waenlane tõusta, kes ehk euam iuimesi surmanud on,
kui keegi mõrtsukas; tema teeb seda nägemata kombel, hakkab ilm-

tundmata meie külge ja wõib meid kiiresti surma saata. Waenlane,
kellest siin kõne, on wing ehk, kuidas teda mõnes maanurß«^ иіще?
tatatse, karm.
Waenlast ügch lelle тШ mele jödlb«, keda mele lita wõtta tahame,
peame meie ka täielikult tundma; meie peame teadma^ kes ta ou ja
8*

116
mil wiis»! ta meile kahju reha wõib, sest ainuüksi siis wõime meie ka
ära arwata ja selle üle järele mõtelda, kuidas meie ennast tema eest
hoida ja kaitsta wõime.
Kni ahju köetakse ja tema natukene wara kinni pannakse, siis tulel)
wing tuppa. Seda teab igaüks ja on ehk ka juba elus mõni kord
ise selle läbi hädasse sattunud. Mis ou aga wing õiguse poolest? — Meie
ahjus põlewad puud, ja kui nemad ära põlenud ou, ei jää neist muud
kui tuhk ja söed järele; suits on korstnast taewa poole ülesse tõusnud
ja õhu fees ära kadunud. Kui aga söed nieel mitte täiesti ära ei ole
hõõgunud, siis jääb ahju ka weel wingu järele, mis, kui ahi kinni
pandud on, utsepragude läbi ilmnähtawal kombel tuppa tungib ja meid
ära hukata püüab. Wing ou õhk ehk gaas, mis ühest m a i m u st (atomist) süsinikust ja ühest maimust hapnikust on sündinud. Teda uimetatakse söeoxydiks (СО). Temas on 42,86% süsinikku ja 57,14% hapuikku.
Söeoxydi ou kõige enne Lassone ülesleidnud, kui tema zinkorydi
sütega põletas. Tema märkas, et leitud gaas sinise heliga põleb.
Hakatuses aga peeti seda gaasi wesiuikuks ehk ka söewesinikuks, kuni Priestley
1796 ja iseäranis Cruikshank 1800 teda lähemalt uurisiwad. Wiimane
põletas teda hapnikuga ja leidis, et tema niiwiisi füehaput (СО») sünnitas,
ja et sääl juures äratarwitatud hapnik wähem oli, kui selle arw sünnitatud söehapus. Selle läbi jõudis Cruikshank otsusele, et see gaas juba
üks hapniku-ühendus oli, ja nimetas teda «gaseous oxyde of сагЬоп»
ehk „söeoxyd." Clement ja Deformes tõendasiwad pärast poole Cruiks»
hanki otsust, uurisiwad sügawamalt gaasi loomu niug leidsilvad, et
tema ka siis sünnib, kui söehapu palawate süte üle käib. Sedasania
nähtust leiame ka ahjus.
Hakatuses arwati söeoxydi jäädawate gaaside liiki, s. o. niisuguseks
gaasiks, mis ialgi gaasi nägu ei muuda, kuni 1877 Cailletet, Olszewski
ja Wroblewski wõimust tema üle saiwad ja teda wedelikua muutsiwad,
mis neil 139,5" külma ja 35 õhurõhu abil korda läks. Õhurõhk ou selle jõu
wääriline, millega 760 millimeetrit kõrge elawhõbe sammas oma aluse pääle
waotab. Wõetakse aga vacuumis, f. o. õhutühjas kohas, hakisti rõhk
söeoxydi päält ära, siis muutub tema 211" külmaga lumesarnaseks
kindlaks kehaks. Söeoxyd on ilma karwata ja maitseta, aga kerge iseäraliku haisuga. Põlewate asjade puudutusel süttib tema ja põleb sinise
heliga söehapuks.
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Söeoxyd sünnib igas kohas, kus söed puuduliku õhu käes põlewad,
iseäranis päälmife söejao põlemise juures, kus alumiste süte põlemisel
süuuitatud söehapu päälpool põlewate süte läbi tuugides söeoxydiks saab,
mis alles ülewal pool, kui tema õhuga kokku puudub ja soojus weel nii
kõrgele kannab, söchapuks põleb.
N i i siis süuuib wing kõige enam neist sütest, mis ahju nurkades
ja teiste süte warjul põlewad ja liigutamata jääwad, sest uemad ei saa
mitte küllalt hapnikku, et söehasiuks põleda. Kui uüüd ahi kiuni pan«
nakse, enne kui kõik söed ära on põlenud ja wing söehapuks muutunud,
mis siilistest tulekestest süte pääl tunda wõib, siis jääb wing ahju
ja tnngib, kui mitte õhukindlat ust ei ole, tuppa ning ähwardab immes«
tele liiga teha. Et wingu! wäga wähe haisu on, siis tuleb sagedasti
ette, et teda sugugi ära tunda ei wõi ja inimene toas olles mitte aru
ei saa, kas wingu karta on wõi mitte. Ahjukütja hooletuse eht ettewaatamata oleku läbi wõib sel wiisil kahju sündida, mille eest hõlpsam
on hoida, kui sündinud kahju paraudada.
Missugust wiga aga teeb wing meie kehale?

Kui keegi winguses toas on, siis ei saa tema hakatuses wiugust
suuremat aru ja wõib uatukene aega sääl wiibida; aga korraga asub
temasse hirmutuudmus, tema tunneb kanget pääwalu ja jääb uimaseks
ning wõiiuetumaks. J a wõimetus läheb pea nii kaugele, et kui ta ka
tahab ülesse tõusta ja wälja minna ehk aknaid awada, tema seda mitte
enam ei jõua ja mitte sammugi astuda ei saa, waid maha kukub. Tema
meel ja mõistus kaob ära, ja ta saab surmale ohwriks, kui mitte abi ei
tule. Mõni inimene on küll kangem kui teine wingu kannatama, aga
keegi ei saa pikema aja pääle tema wõimale wasta panna. Mõnda
ajab wing ka oksele, ja siis läheb tema pää natukene lahkemaks, nii et ta
toibuma hakkab ja ennast Päästa wõib. Kõige enam tuleb wingu karta
õhtusel ajal, millal inimesed kõik magama lähewad ja abi loota ei ole.
Wingu surmast pääseda wõib inimene ainult siis, kui keegi temale ruttu
appi jõuab ehk tenia ise weel aegsasti põgeneda saab. Et see aga öösi
enamasti mitte wõimalik ei ole, sest juhtub kõige sagedamini õnnetus siis,
kui õhtu hilja ahju köetakse ja mitte hoolsasti tema järele ei waadata.
Nii jahtub siis, et hommikn toit toa täis inimesi surnud on, kes õhtu
ehk weel rõõmsad olnud ja ei ialgi surma pääle mõtelnud. — Et niisugune suri» mitte wäga kibe ei ole, waid peaaegu magusaks tuleb
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nimetada, seda wõib sellest arwata, et surijal juba ш и ш сипе wiimast
tundi meel ja liiõistns kaob ja tema ilma arusaamata siit ilmast lahkub.
Et liinid mingu kahju süuuitaulisest paremini aru saada ja selle
põhjllst näha, tahame paar sõna hingamisest ja wercwuulust juurde lisada.
Meie hingame hapnikku sisse ja söehaput wälja, ja hapnik on see
ollus õhus, mille abil meie hingamist toime saadame. Ihust tagasiwuolawa were wõtab südame parem pool, parem ceskammer ja knmmer
wasta ja ajab kopsudesse. Kopsus puudub suur jagu werd mnllikestc
seinte läbi sissehingatud õhuga kokku. Seeläbi luuutub siuikaspnuanc
tõmbsoonse (venös) were karm helepuuasets tuiksoonse (arteriell) were
karwaks. Selle karwa muudatuse põhjuseks on fee, et weri söehapu, mis
tema oma ringwoolnl läbi keha wasta oa wõtuud, kopsu mullikeste seinte
läbi hapniku wasta ära wahetab. Hapnik ühendab osalt ennast werepunaga ehk hämoglobiniga oxyhämoglobiniks. Söchapn hingatakse kopsust
wälja. Hapuikuga ühendatud weri woolab jälle pahemasse eeskambrisse ja
sndamekambrisse tagasi, hakkab siit uuesti oma riugwoolu läbi teha ja wiib
temale tarwilikku hapnikku, misläbi keha aegapidine ära põlemine edasi
toimetatakse.
.Hingame meie aga hapnikn asemel wingn s. o. söeo^udi sisse, siis
saab tniksoonses weres tema werepnna üheudus hapuikuga, s. o. oxyHämoglobin, ära rikutud. Söeoryd uimelt ajab hapniku wälja ja ühendab
ennast hämoglobiiliga söeoxydhämoglobiniks, mis mitte enam kehale tema
talituste tarwis hapuikku ei anna, waid teda ise süeoxydi söehapuks
muutmise tarwis ära pruugib, were elamiseks kõlbmataks teeb ja ins*
mesele surmamaks saab.
Kuidas tuleb euuast uiisuguse öuuetuse eest hoida?
Et õnnetus pea ikka ahjudest tõuseb, siis peame neist kõige esmalt
kõnelema. Linuades on nüüdsel ajal juba enamasti õhntindlad ahjnuksed, mis wõimalikuks teemad, ahju igatahes tiuui pauua, ilma et wingn
karta tuleks. Aga kus mitte niisuguseid uksi ei ole, iseäranis maal,
tuleb kütmise juures järgmist tähele Pauna: kui puud juba ära ou põlenud, siis sega söed ahjus mitu korda tublisti läbi, et uemad õhnga
hästi kokku puuouksiwad ja kõik söeoxyd euuast söehapuks wõiks muuta;
ialgi ei tohi enne ahju tiuui panna, kui wiimsed sinised tulekesed, mis
mingu ahjus olemisest tiudlat tunnistust auuawad, süte päält kaduuud ou.
On see tõik korrapärast tehtud, siis wõib juba kaunis julgesti ahju kiuni
panna, ilma et wingn karta oleks. Kõige enam etttwaatamist tarwitawad
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aga randnhjud, mis seestpoult initte küllalt kiwidega wooderdatud ei ole,
sest wingul on see omadus, et ta palawast walatud rauast läbi wõib tungida.
Päälegi weel läheb raudahi sunrenia kntmisekorral uiisialawaks, etkõikorgauilik
tolm, mis raua ehk pleki külge puudub, ära põleb ja uii toa õhu ära rikub.
Muidu ei ole raudahjud mitte mi halwad soojuse poolest, kui tihti
arwatakse. Wooderdatakse raudahjud parajal mõõdul tulekindlate kiwi»
dega ja ou uad niitmist ehitatud, et suits mitte otse-kohalt korstnasse
ei lähe, waid enne weel kord alla ja ülesse käib, ja on neil õhukindel
uks, siis oil nemad weel paremad kni pottnhjud. Усешсіо lasewad oma
sooja kergemini toa õhnsse kni pottahjud, mille cdenduseks weel
uurgelisi ilustust wälimifele kujule lisaks anda wõib; nad peawad felle
wasta sooja küllalt kaua kiuni.
Pottahjnd on aga siledasti ehitatud ja enamasti ära waabatud,
nii et nelliad loaga raskesti sooja wälja annawad. Kõige suurem wahe
mõlemate ahjude wahel ou aga see, et, kuidas lähemad uurimised ja
niinelt kiwisütega kütmisel, seda tõeks ou teiuud, raudahjud kõiges 8%>
sooja korstnasse minna lasewad, pottahjud aga 40—80%. Sellest ou
näha, et raudahjud kõike pidi pottahjudest kasulikumad ou, kui põletusmaterjaliga kokkuhoidlik tahetakse olla.
Ou aga mõnel see õnnetus juhtuuud, et tema wingn käes uimaseks
ou jääuud, ja leiame meie teda niisuguses olekus, siis peame tema wiidi«
niata wingnsest toast, nulle uksed ja akuad muidugi ka awada tulewad,
jalamaid wälja wärske õhu kätte wiima ja sääl seliti maha panema, nii
et pää kehast natnkene kõrgemale seisma jääb. , Siis tuleb tema suud
ja kuiku wärske weega Puhastada, et hiugetõmbamine hõlpsamalt korda
läheks. Et meel ja mõistns hädalisele jälle tagasi pööraks, peab tema
näo pääle aeg-ajalt külma wett kallama, kuni tema jälle toibuma hakkab.
Mõnikord on ka wäga hää, kui hädalisele sõrme ehk liuuusulekest kurku
aetakse, et tema oksendama hakkaks, sest kange kehaliigutamise läbi, mis
oksendamise junres sünnib, wõib haigele arusaamine tagasi tulla ja
hingetõmbamine paremale korrale saada. On aga õnnetu juba kauem aega
wiugu käes oluud, nii et tenia enam surnu kui elusinimese nägu ou, siis
peab teist wiisi tatsutama teda elule äratada. Tema hingetõmbamine
on juba Peaaegu hoopis ära tustuuud ja kustumat elutulukest tuleb jälle
uuesti põlema süüdata. Seda wõib üksi sel wiisil toimetada, et looduse
seaduste järele katsutakse käia. Meie hiugetõmbamine sünnib nii, et
meie 16—20 korda minutis oina rinna- ja küljeluid laiali laotame ja
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siis jälle kokku pigistame. Üksi nõuda wõib eluõhk kopsu sisse tungida
ja äratarwitatud õhk jälle wälja pääseda. Nii peab ka katsutama häda»
lisel hingetõmbamist kunstlikul wiisil käima pauna. Seks tee hädalise
snu lahti ja tõmba keel natukene wälja, et wärske õhk hõlpsasti suhu
ja kõrisse tungida saab. Siis astugu awitaja hädalise pää taha, wõtku
tema mõlematest käewartest kinni, tõmmaku ueid ülespoole üle hädalise
pää ja hoidku ueid uatukeue aega sedawiisi kinni. Seeläbi laotatakse
rinnaluud laiali ja õhk käib läbi suu ja kõri topsu sisse. Siis aga
liigutagu ta käewarred jälle tasakesti tagasi ja waotagu küljeluude wastu, et
õhk jälle kopsust wälja pigistatakse. Nii liigutatakse käewarsa kuui 15 korda
minutis ülesse ja alla. Seda tööd peab awitaja tüdimata tegema, olgu
mõnikord ka tuad aega ehk weel rohkem; aga õnnistab tema töö, siis
on palk kõige kõrgem ja kaunim, niis inimene ial nõuda wõib — ta
on oma ligimese surma paelust Päästnud!
J. K.

Jim mina alles noor шее? ositi.
Noor lueel olin! Wist on fee aeg juba maga kaugel I Ega liiuidu
hella emakene hiljaku kohkudes mu juukste seast hõbe karwalisi leidnud
ei oleks, ega muidu ristitütar wciimekirstu ei walmistaks ja ristipoeg
kroonu mundrit ei kaunaks? Wist olen manaks läinud!
Aga ammuks see aeg siis oli, kui kirjus kuues koolipingil istusin
ja suure A kallal higistasiu? J a uüüd olen ise koolmeister, kes teistele
a'd b'd ja enamgi meel kätte peab õpetama. Aeg ou mööda lennanud
tuule tiimul. Ou siis tõesti sest juba pool eluiga mööda, kus kartes
ja märifedes suurest gimuaasiumi uksest sisse astusin eksamile, kus juba
kooliteeuer auumärina mul üle ihu ajas, ennegi siis kuldprillidega kool«
meister? Kus teised poisid „küla-karu" euese harimise alla wotsilvad ja
sellega algasiwad, et saapad tal lund täis toppisimad ja kuue ümberpöördult selga ajasimad? Asi ou mul uii lueel silma ees, kui oleks
ta eita sündinud. Küla-karul aga tekkisiwad küüned, tundis käpa rammu
kaswamat, ta õpetas esimesi hariduse audjaid, kus lume koht mitte ei ole,
kuidas kuube mitte selga ei aeta, õpetas, kaunis tuudwalt wist, aga eks
oluud rusika-õigus sel ajal weel wõimsam otsuse audja?
Waimu silma eest läheb mul mööda kõik mu kooliaeg tema rõõmu
ja turwastustega: kuidas kohmetanud poisike aega mööda julgust wõttis,
kuidas ta kaswas, kannatas, mõni kord ka karutükka tegi, kui üleliigne
nooruse rammu üle seatud piiride woolas. Ka sina seisad mul silma
ees, auuwäärt „hospidal", oma kõrgete seinte ja kitsa aknaga. Sagedasti
istusin sääl, kaugel kõigest eksitamast ilmakärast, mõtlesin järele, kui ülekohtuue maailm on, ja jõudsin otsusele, et Õigust uõrgal kusgilt leida ei
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ole. Mis otilt siis halba teinud, et terwe ihuga „hnigciuajas" istusin?
Kas mul ci olnud täis õigus, koolmeistri nägu kabe pikema kõrwaga,
kui nad inimestel igapäew just pruugiks он, feiuatahwli pääle seihkcndada? Eks see olnud lubatud kättemaksmine selle eest, et ta mind
knningate nimedega waewas, kes ammugi juba mullale saagiks saannd, et
ta mind kiwisid, kändnsid kokkn rehkendama sundis ja mnlt asju wälja
Piiuas, mis ta ometi ise oleks pidannd teadma?! Kas see ei oluud paljalt
seadusliue iseenese awitamiuc, et laua alt utsisiu, mida pääst ei leiduud?!
Mis kasu pidi mulle sest tulema, kui teadsin, et isa Ladina keeli „Pater,"
ema „niater" on, ets nad taadiks, memmeks sellegi pärast jäällud? —
Jah, see oli wilosohwia, mida wist raamatutes leida ei ole, seda selgemini on ta aga koolipoiste pääs. Wastaks jn wist mõnigi kasimise
pääle, miks pärast teda trahwitakse: „Selle pärast, et koolmeistril enam
ramnm on, kui mul."
Mööda läks aeg, kus poiss poisikeste seltskonda otsis, nendega
mööda metsi luitas, merel kiikus, kalu püüdis ehk ka julguse katseks kord
uaabri wärawad maja katusele ülesse seadis ja üleaedse kassile lehma
kella kaela riputas. Poisikese mängud uäitasiwad tühi töö ja waimu
närimine olewat: algas aeg, kõrgem, luulelisem, noore mehe esimene
koidupuua. Wist tegin kognni laulukest kaks, kolm: päike — läike,
koidab — loidab, helgil — telgil. Nad ou mul õuueks kaduma läiuud
— õuueks ütlen nia, et küll luule « pattu nüüdsel ajal ei trahwita.
Arwan neid aga sagedasti jälle nägewat ja kognni — trükitult. Algas
aeg, kus poisikene mees tahtis olla, õlut jõi ja paberossi põletas — pidi
see ometi mehepõlwe märk olema, kns ta koguni — armastas.
Kus ou see aeg, kns süda tuksuma ja pale Puuaseks lõi, kui siua, uiu
kallim, lvaateringi riiwasid? Kns päewad, kus „magusat armastuse kibedust" maitstes hommiku, õhtu ohkasiu ja salmisid:
„Käib puua palgel ueitsi jälgil,
Et juhtuks õuueks tereta"
nit agarasti täitsiu, et igas kuus paari saapaid kulutasiu? „Neiu, sa
pead luiud armastama," sofistafiu ma talle üle jäe liugudes kõrwa, „sa
ei tohi mind põlata, ma olen mees, kes sind enesele wõib wõita, kui ka
pool maailma wasta oleks, mul ou fee rammn. Ah, teie ei usu, te
uaerate! ? Teie arwate, ma olen weel poisikene; aga mul ou juba kihwad
kaswanud — pöürge siia walge poole, te muidu ehk ei näe — ma
wõin juba kõige kangema tubaka suitsu alla tõmmata, ilma et see mulle
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midagi wiga teeks, ma wõin..." — Aga ci teadagi tahtnud ta, mis ma
weel wõin, ta põlgas mind, ta põlgas mind - - ja wõttisWalge Luige poe
noorsandat kuulda, kelle kihwad ka warjus näha uliwad. „Nüüd olen ma
õnnetu, mis maksab weel elu? Kõrbe ma lähen, mere pääle, kloostril"
Aga kõrbes öeldi wäga palaw olewat, merel kartsin tülmetawat (ja selle
eest oli emakene mind ikka hoiatanud) ja kloostris igawa ära wõiwat.
Nii arwasin ometi paremaks, weel kooli jääda, tahtsin aga kõige
wähemalt iuimesesugu ja iseäranis selle õrnemat poolt wihata kõige
jõnga; ja wihkasin ka — Pääle nädala ehk enamgi weel. Siis olin
jälle terwe ja rõõmus kui ennegi, ja inimesesoo wihkamine oli sootumaks
kadunud. Tubaka suitsetamise aga ja olle joomise jätsin sest ajast, et
midagi mulle enam mu kiwisüdamega neidu meelde ei tuletaks. —
Nii näen sind jälle, mu lapsepõlwe aeg, kui pilt seisad sa mul
silmade ees. M i s oli halba, mis oli santi, see enam südant ei kurwasta;
mis oli rõõmu, seda mäletada ajab nüüdgi weel mured minema. —
Üks päew mu koolielust tuleb mul iseäranis elawalt meelde, ja
sagedasti pean naeratama, kui arwan, mis mu koolilapsed mõtleksiwad,
kni tellisiwad, rt nende tõsine koolmeister kord ka üleannetu olnud;
naeratama pean, tui mõtlen, et teie, mu kaaslased ja karutüttide kangelased, nüüd kõik mehed olete, ameti muredest muljutud: Üts harib illi«
mefe hinge, teine paikab ta lagunenud keha, kolmas seletab ta riibusid ja
nääklemisi. Aga hale tikub mulle südamesse, kui selle Pääle mõtlen, et
sina, kes sa selle korra meie üleannetusele ohwriks pidid laugema, ikka
weel poissa hariduse supiga söödad, ja et selle eest sagedasti kondid sulle
wasta nägu wisatakse. Jah, maailm on tänamata, ehk ta tänab hilja!
Meil oli kesknädalal pärast lõunat, kus haritud maailmas ühtegi
poissi kooliga ei waewata, kaks tundi sääl ära istuda; see ülekohus juba
täitis meie südameid püha wihaga, ja »veel missugused tunnid! Kreeka
keel: pikad kõned sõnatüwede ja juurte, pööramiste, lääuamiste ja
muutmiste, grammatika seaduslife ja seaduseioastalise oleku üle! Ega
siis ime ei olnud, kui tunnid meil wastumeelt oliwad, ja katsusime
neid kõike wiisi lõbusamaks teha, kuidas just juhtus Oh oleks meil
ometi ka fee waimustus olla wõinud, kui meie koolmeistril! Meil ei
olnud sagedasti muud tarwis, kui päält kuulata ja wagusi olla; kui ta
kord jutu õtsa ülesse wõttis ja Kreeka keele kenaduse üle pajatama hakkas,
siis läikisiwad ta silmad, ta kortsunud Pale punetas, siis oli ta kui peigmees, kes oma mõrsja iludusest rääkis, siis unustas ta mured ja waewad,
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unustas toguni ka, et 35 poissi temaga ühes tuas oliwad, ja märkas
seda alles, kui häkiselt mõili raamat „kogemata" wasta seinatahwlit lendas,
ehk tuttaw laul: „Nüüd surnu keha matame" wiimse pingi päält ta
kõrwu ulatas, kus kolm poissi just töös oliwad suniud kärblast tindi
potti pistma. Siis waatas ta haleda silmaga meie õtsa, kui tahaks ta
ütelda: „Miks ei jäta te' mulle sedagi rõõmu, mis kurja oleu ma teile
teinud?" Ta trahwis meid wäga harwa, ja siisgi pool paludes: „Armas K., olge uii lahke ja jääge täua pooleks tuuuiks kauemini kooli;
mu kallis P., kas Teil wõimalik ci oleks täua tuud aega pärast teisi
koju miuna?" — Meie pidasime seda pehmuseks, ja pehmet koolmeistrit
piinab poiss. —
Olime jälle kesknädalal koolis. Külm wihm peksis wasta aknaid,
sügisene tuul wiugus ahjus ja kolistas uksi. Meie koolmeister rääkis
jälle suure waimustusega Kreeka sõuade juurtest ja tüwedest, ja poisid
oliwad kaunis wagusi. Koolmeister arwas wist, nad tüütawad. Oh eil
Miks pidi sul ka see wiga olema, et kolme sammu pääle immest ära ci
tundnud, muidu sa ehk oleksid uäiuud, mikspärast toas nii wagane asi
oli I Töös oliwad kõik, aga üksgi, ei üksgi wõtuud Kreeka sõua-tüwedest
osa. Ühest nurgast kuulus tasane norin, mis sügawast rahust märku
audis, teisest tasase jutu kõmiu; igal ühel oli oma töö; sääl on näitu«
seks paks R. Kui oleks tal tähtsam uurimine käsil, uii otsib ta peegli ja
suurekstegewa klaasi abil põskede põllult tärkawat habeme orast; ta
uaaber joonestab, kuidas kallis koolmeister abikaasa poolt kauuis tuntawa
hariduse tuuui saab. Hariduse tee läheb uimelt abikaasa sõrmeotstelt
alates habeme karwu mööda pääaju sisse. Siin mängiwad kolm poissi
„oma trumpi" ja ei eksita kedagi; nende naaber — wist mõni tulew
kindral — lõikab laua sisje kindluse plaaui kõigi müüride ja kraamidega,
kus aga wee asemel tint woolab. Pitk N., just magnsast unest ärganud,
haigutab uii, et ta wäike uaaber kohkudes tagasi põrkab, kartes wist, ta
wõiks ehk sinna põhjatumasse sügawusesse sattuda; selle juures lennawad
kõik ta waewaga korjatud kärblased miuema, keda ta just tindipotis
kontserti andma sundis. 3tii on kõik töös. Paljalt wirk ja wiisakas
M., keda koolmeistrid ikka ja ikka jälle teistele hiilgawaks eesmärgiks
ette seawad õppimise ja elukombete poolest, paljalt tema — te arwate
juba, ta laseb eunast ka sõna-tüwedest waimustada, ci, ta kirjutab
suure hoolega homseks päästkirja. —
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Wiimane pink, muidu ikka rahutumad, ka need oliwad wagusi.
Nad sosistawad paljalt oma wahel, nad pidasiwad sala nõuu, wõiks ehk
ütelda, just kui rahwamehed rahwa kasu üle, aga seks oli kära wäga
wähe, ja pihku ei näinud ka keegi sülitawat. „ M e peame ühe tüki
tegema, kus uaerda saab; sõua-juured suretawad, sõua-tüwed tapawad,
kes teab nõuu?" Leiti nõuu, ja see oli hää. —
Tund oli lõppenud. Üks wiimase pingi kangelastest astus laua
pääle — nüüd oli asi juba natnke rahwameeste koosolekulisem — ja
pidas waimustatud ja waimustawa kõue, mitte sõnajuurtest waid uende
wasta. Tema tahta kaaslasi wähemalt tunniks neist wabastada; tal
olla see ja see mõte ja plaan. Nagu elektri wägi käib kõigist läbi, kõik
saawad uut elu. Kõneleja tannetakse käte pääl läbi toa; keegi paneb
rõõmu joowastuses ette kõnelejat „elada" lasta; see sünnib ka, nii et
seinad wärisewad ja wana jooksja haigusest waewatud kooli kell hirmu
pärast neliteistkümmeud lööb.
Kaks Poissi, priimus K. ja wäike B. küsiwad koolmeistrilt luba,
koju minna — unustatud raamatu järele; luba antakse, poisid lähewad.—
M i n u t i kümne pärast algas teine tund sellesama koolmeistri juures.
T u u l hulus ja wingus edasi, wihm peksis ikka weel wasta aknaid; meie
üksinda suures majas; toas juba poolteed pime, kas üsna karda. Eks
ole igal majal oina waim, ennegi siis niisugusel koledal, kus, kuidas
räägiti, keegi endine koolmeister kodu peab käima ja öösel kella 11 ja
12 loahel musta tahwli pääl punase kriidiga kokku arwama, mitu sammu
koolist kirikuaeda ja tagasi. Ta oli wauast rehkeudamisc koolmeister olnud.
Häkiselt — poisid on nii wagusi, kui külauaesed kirikus Pruutpaaride mahakuulutamise aegu — häkiselt kuulub hale oigamine kooli
kapi poolt nurgast. Koik kohkuwad, koolmeistri kõnelõng katkeb. Teine
weel haledam ja pikem oigamine. Poisid kartes üle piukide ja laudade
teise nurka kokku l Häkiselt koliu, müriu, karjumine, röökimine just kapi
seest. Poisid: „See on waim, see on kodukäija, see on wana R., wana
rehkendamise koolmeister!" M ü r a ja oigamine kestab edasi. Koolmeister
kõnetoolis kahwatab, ütleb, natuke uagu wärisewa häälega: „Waadake
järele, mis sääl o n ! " „Jah, waadake! Meie ei lähe, me kardame, tema
wiib meid ära, see on waim, waadake ise, te kardate ka!" Ootame kõik,
mis tuleb. Wiimati tõuseb koolmeister ülesse, läheb kapi poole, katsub

hääle kõwaks teha ja küsib: „Kes sääl on?" Kolm kõwa hoopi seestpoolt kapi ukse pihta ja kole röökimine on tal wastuseks. Koolmeister
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wist nagu hakkab aimama, et ehk kadunud rehkendaja ometi alles hauas
puhkab ja siin mõni teine waim on, ja käseb kapi ust awada. Kus
wõti? Priimus on kõige wõtmega läinud uuustatnd raamatut tooma.
Ootame nüüd kõik ikka weel wärisedes kartuse — wõi oli see tagasihoitud uaeru pärast. Kreeka sõnajuurtcst muidugi mitte juttugi; ei
oleks ka kolina pärast kooli kapist sõnadest aru saanud. Mõne aja pärast
tuleb priimus. Talle räägitakse lugu ära, koolmeister käseb teda kappi
awada. „Mina üksinda kardan, tulge kõik!" Koolipoisid lähewad kõik
kapi ette waatama, mida laadi wiirastus säält wälja peaks tulema;
koolmeister seisab kõikide taga. Priimus loeb wärisewa häälega kolm
korda: „Issa, Pojake, püha ristike"; siis teeb ukse lahti. Oli, nagu
oleks must tomp kapist weerenud, ja nagu oleks toa uks kriuksatauud,
aga wist see oli tuul, mis ust liputas. Kahju paljalt, kui koolmeister
pääle kolme sammu ei uäe, muidu juhtuks ta päise päewa aegu teine
kord kas wõi kodukäijat tabama.
Priimus waatab kappi: kõik tühi. Poisid waatawad, koolmeister
waatab: mis tühi, see tühi. Kapp pööratakse kummuli, kapitagunc otsitakse läbi — ei paremat hõlpu ühtegi. Mis sääl siis ka pidi näha
olema? Ega waimu! ihu ole, et käega katsuda wõid!
Koik istuwad jälle, räägitakse kodukäijatest, kuidas selle isa ja
selle wanaema wiirastust näinud, sääl ilma pääta mees kellegile wasta
tulnud; kolmas pajatab, kuidas ta furuud wanaisa lee pääl istumas näinud,
hõbe waskedega piip suus. Kreeka sõnajuurtest ei ole juttugi. Koik on
tõsised, paljalt on, nagu kipuks mõnel liig tihti aewastus pääle, ja
palju tohitakse. Eks olnud uiiske sügisene aeg, ja poisslaps ei pane ju
terwisest tähele!
Wiimati tuleb ka teine koolipoiss, kes raamatut tooma läks, wäike
B. Koolmeistri silm riiwab teda, ta ehk nagu aimab midagi. „Kus
käisid?" „Tõin raamatut; Teie lubasite ju!" „Sooh, ah jah." „Aga
kus nii kaua olid?" „Ei leidnud warsti raamatut, noorem wend oli teise
ära peitnud." Koolmeistri sala lootus, siin ehk tondiloo seletust leida, luhtas.
Ime oli Paljalt, et wäikse B . riided kangest wihmast hoolimata
üsna kuiwad oliwad. Wõib aga olla, et suur wihmawari wäikest meest

kaitsis, ehk et ta muidu tibade wahele jäi.

Räägitakse talle muidugi la kodukäija jutt ära; uäiuud olla loguni
leegi, kuidas must paks tomp lapi päält lorstnasje hüpanud ja sinna
kadunud. Ets iga jutt kaswa е Ц й Ш ш і К ennegi siis tondi-lugu l
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Tund on otsas. Koolmeister läheb ära. Nüüd aga — kuhu uu
toudi-kartus jääuud, kuhu wiirastust eest wärisemiue? Koguui koha ja
aewastused ou korraga kadunud, selle asemel naer, käteplaksutamised,
hurra-hüüdmised, just kui — uoh, just kui ta uiisugusel korral 35 elawa
poisi seas olla wõib. „Aga hästi ta müras, mul üsua hirm tuli pääle."
„Ja koolmeister kähwatas ka, ta kartis tõesti." „Ikka mees, wäike V.,
kui tuul oli kapist wäljas ja just koolmeistri selja tagant läbi." Aga
see oli nali, ma paljalt ci suutnud uaeru pidada — uii kõlas siit ja
säält kära sekka.
Paljalt wäike B. ei wõta töiste rõõmust osa, ta astub kõuetooli
ja ütleb tõsiselt: „Nii palju ma tõotau, kui teil kord jälle touti tarwis
ou, miua enam ei lähe: Palaw tahtis kahe riiuli loahele ära wõtta,
kurgu olen kibedaks karjunud ja rusika wasta kapi ust tuimaks lõhkunud."

Kreeka keele koolmeister kõueleb järeletulewatcle sugudele ikka weel
sõuajuurtest ja waimustab cuuast ueude ilust, aga kui ta film kapi pääle
juhtub nurgas, siis ta kord nagu peatab ja kortsutab kulmu; oli ometi
jutt kodukäija üle kooli kapis läbi liuna lennanud, kui kulutuli üle
kuiwa heiuamaa.
0. K.

Igatsus.

Lenna, linnuke,
Läbi metsa, тал,
Kõrbe kareda
Armsa aknale,
Kaugelt kaldalt siit
Wii tall' sõnumid :

Kui weel näeksin
Teda üksgi kord,
Talle sada wõrd
Kaela langeksin —
Truul rinnalla
Peaks ta hingama 1

«Kallis kaugel la
Wõsi wõõral maal,
Mõtleb sinu pääl',
Kurdab kurwana —
Rahu koguni
Ei ta leiagi.

Kallis kullane,
Oh kui kaugel sa!
Tooks mull' linnuke
Sõna sinulta!
««Tänan, tänan sind!»»
Ohkaks õnnis rind!»

Kurwal südamel
Ütleb enesel':
««Kus on armuke ?»»
Ohkab hellaste:
««Oleks tema ka
Ühes minuga!»»

Siisgi loodan ma
Et ma eluteel
Kokku kaluga
Wiimaks juhtun weel:
Ei siis lahkumist
1'ole karta wist!
Soome keelest, TIA. L

Ohtu p a l w e .

Näe, kudas õhtu lahkub,
Ta pale kullane!
Ja wiimast laulu õhkab
Ka oksal linnuke.
Ka lülikene laulaks.
Kuid häält ei ole tal,
Tal nõrgub üksi pääke
Kui waiksel palujal.
Nii terwest Looja templist
Sa kuuled palwe häält,
Mäe künkalt, oru põhjast
Ja laik'wa laene päält:
Sääl palwe koorid kost'wad:
Meid, Issand, warja sa!
Need meilegi säält hüüdwad :
Laps, hakka paluma.
M. L
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Saksa saan.
«Isa, kallis isake,
Kuulo, isa kullane,
Saksa saan me ukse ees,
Kutsar istub üksi sees.
Ta mind lubab sõi data
Läbi ilma ilusa,
Kodu külast kaugele
Suurte sakste õuesse I»
Kallis laps, oli kuule mind,
Libe keel on petnud sind,
Meil on regi rehe all,
Seega sõida soh in a l !
Olgu ta ka ilutu,
Auu ja helk tal puudugu,
Isa ise on ta tein'd,
Tehes mõnda waewa näin'd.
Waata, ta on meitele
Kõigipidi kohane,
Ei ta ial ümber lä'ä,
Olgu tuisk wõi libe jääl»»
Sest ei kuulnud pojuke,
Istus saksa saanile,
Kutsar häkki ähwardas,
Hobusid ta hirmutas;
Kõrge saan kord prahwalas,
Poisikene kähwatas —
Sõitjad olid saani all,
Hüüdsid häälel haledal.
Poiss oli murdnud jalaluu,
Werine tal silm ja suu,
Et ta saksa saaniga
Püüdis kodust paged;t !
M. L

ibiünpiisfe Jleet.
3. 3 . Ж r e m e r i

Jioffondi

uudisjult.

1.
Pime, kottpime septembriöö. S a oled keset maanteed, mis B.-st,
kus laat on, Reini tammi pääle läheb. S i i n ümber on kõik pime, ja
esimesed kuiwad lehed, mis külm tnul puude otsast maha puhub, lendawad
sulle näkku; aga sa ei uäe ueid. Puude oksad liiguwad edasi tagasi, aga
sa ei uäe neid mitte. Wahel juhtub sul õunetus, et su jalg pehmetesse,
sügawatesse wankre roobastesse satub, sa ei uäe ueid. Midagi ei uäe sa, ka
sõrmegi suhu pista ei uäe sa. Punast torni paremat kätt ei näe sa ka
mitte. Wanal ajal on sääl rüütliloss olnud ja sellel oli torn punane
nagu põrgutuli, ja torni ümber oli lai sügaw kraaw, ja tornis oli
soldatisi, husarisi karwasle karunahast mütsidega, ja mehi, kellel raudkuued
seljas ja raudpüksid jalas oliwad, mustad nagu kuradid; ja walgis riietes
naisi, päris nõiad. Kui sa torni ka enam ei näe, isegi selge päewa
ajal — paremat kätt kohta kutsutakse ikka weel „puuase tonn kohaks."
Juba ammust ajast ou ta kadunud, ja ometi on punane torn alles,
just lepiku ääres. Ta ou sääl, kui sa teda ta selge päewa ajal mitte
ei näe. Öösi pimedas näeksid sa teda, tui sa üleüldse pimedas midagi
näha suudaksid. J a kole on sääl, ja toutisid ou sääl, see on kindel.
Pimeduse pärast ei näe sa ueid tüll mitte; aga kes mitte kurt ei ole
wõib ueid kuulda. Öösi, iseäranis kui toruikell kaksteistkümmend ära ou
löönud, kuuled sa — pahemat kätt teed, kus lossi kraaw ou olnud ja
kus maa alles praegu madalam ja kõrkjaid täis — säält kuuled sa kaebamist
ja õhkamist. Need on nõiad I Parenial pool, kus toru seisab, säält
kuuled hammaste kiristamist ja kõiksugust koledat hulumist ja kisa, nii et
sul karwad püsti lähewad. Need ou husarid ja elus kuradid.
9»

132
Wõib olla, et niisuguseid rumalaid inimesi ou, kes uskuda ei taha,
et sääl punane torn on, ehk küll kohta punase torni kohaks kutsutakse.
Wõib olla, et niisuguseid ou, kes arwawad, et kaebamine ja õhkamine ja
hammaste lõgistamine muud midagi ei ole kui kõrkjate kabifemine ja
kuiwade okste rabisemine ja metspartide kaagutamine. Wõib olla, et neid
on, kes lahtiste kõrwadega ei kuule ega selgete silmadega ei näe. Aga
neitsi Sanne Gustermann Kuningansselt, kes sääl taga wankri otsas
istub, on juba küllalt wõbiseuud, kui weud Jaan kuidagi järele ei auduud,
waid kottpimedal Ш kodusõidu ette wõttis. Weel euam on ta ta hitmul,
lm Jaan maha läheb ja hobust tükk maad ohelikku pidi weab; aga just
surma hirmul on ta, kui Jaan punase torni kohal oma kepiga latrirnudu
katki lööb ja tuul tule ära puhkab. Jah, tõsi tüll, mis Jaan ütleb, et
wankriga ometi siia ei wõi jääda; ja see on ka tõsi, et palju inimesi
pimedas seda teed juba ilma õnnetuseta on käinud; aga sel tunnil ja
nii pimedal ööl küll mitte kuuagi. Sanne neitsi ei näe mitte sõrme
silma sorgata. J a later kustus just siuuase torni tuhal ära! See
tähendab ometi paha. Ennem tahab ta nüüd ümber pöörda ja jälle
B.'sse tagasi sõita, kui koju poole edasi. Õde oli küllalt siuua jääda
palunud ja ütelnud, et kodus kõik korras on. — Jah kui ta kaua pimedasse waatab, siis näeb ta nagn punast torni põlewas tules. Waata,
tema läheb järjest suuremaks ja tuleb nagu lähemale! Sanne tahab
ümber pöörda. „Necdake, kas pöörame ümber?"
Aga Jaan ütleb, see ei lähe kuidagi. Ode Saune teab ju, et tee
halb ou, uii et wanker kahtlemata ümber läheks, kui Jaan tema soowi
täidaks; Sanne Peab . . .
„Sunr Jumal!" karjus Saune neitsi ja näpistas oma õetütart
Reeta, kes tema pahemal pool istus, uii et fee ära kohtus. Jaan ja Reet
oliwad ka tundnnd, mis Sanne tundis, et wankrit keegi tugewasti oli
tõuganud. Wauker jäi seisma. Üksgi ei jnlgenud oma arwamist awaldada, tust see töukamiue oli tnlnud. Igal ühel oliwad omad mõtted.
Jaan ja Sanne mõtlesiwad tontide pääle; Reet hoidis taskurätikut nina
all. Tema pidi naerma, aga ei tohtinnd.
Peeter Müller, kes — wist kogemata — ka Ä. laadale oli läinud,
sõitis naljaks Jaaui ja Sannega, kes teda mitte hästi ei sallinnd, D.-sse,
ilma et nemad seda märkasiwad. Kui Sanue tädi seda oleks teadnud,
et Reedate selle aza, tui tema oma wenna ja õega laadal käis, Peetri
käe kõrwal laata mööda ümber hulkus, ta oleks tema pääle hirmus turjaks
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saanud, ehk ta temast muidu küll palju lugu pidas. Aga mis wõis
Reet selle ette, et Peeter ka laadale oli tuluud ja wäewõimuga tema
kätt pidi kiuni oli wõtuud? Mis wõis Reet selle ette, et Peeter pimedas
taha wankri õtsa pääle oli roninud ja teda terwe tee polle paela pidi
oli kiskunud, kuui ta oma käe Peetrile pihku andis? Kui Reet kuri
oleks oluud ja Peetri tahtmist mitte ei oleks teinud, siis oleks wahest
kõik otsas olnud, kõik, millepärast üheksa wenda ja õde kadedad wõisiwad
olla, otsas kõik ilu Kuuiugausses. Oh Iuiual! Sest Reet oli kasulaps.
Aga Reet oli targem oluud kui Peeter. Gustermauui neitsi ei
oluud laadal ümberhultumisest ja käe pigistamisest midagi aru saanud.
Aga kui Peeter wankrilt maha oli karanud, seda tõukamist oli ta tundnud, ja pärast kiljatust oli ta wait ja wäga ja wärises kõigest ihust.
Et see libahunt oli olnud, kes taha wankri õtsa pääle karanud, see oli
kiudel. Mis neitsi soowis? Tema soowis kodus Ülepää teki all, üsna
teki all olla.
Pool tundi hiljem oleks sa tükk maad punasest tornist eemal, sääl
kohal, kus tee tammi pääle läheb, Saune neitsid üsna teises olekus
wõinud näha, tui mitte nii pime ei oleks olnud. Tema toetas ennast
pahema küljega tugewa talupuisi, Peetri, käe uajale, ja Peeter küsis
arutihti, kas ta ta weel edasi saab — sest tema teine king oli pori

sisse jäänud.
W i i m a k s . . . Ta ei saauud kudagi enam edasi; sukk jäi tal iga
silmapilk pori külge kinni. Kas ta jälle wankrisse pidi minema? Jaan
oleks teda pimedas kergesti ümber wõinud ajada. J a — ka see koht
oli kole. Halb küllalt, et Reet maha ei tahtnnd tulla. — Peeter oli
ometi lahke poiss. Saune oli tänulik juhtumise wasta, et Peeter seda
teed tulnud ja teda ilusasti oli aidanud. J a Peeter tahtis teda koguni
kukile wõtta, sest et ta peaaegu Ülepää porisse wajus! See oli ometi
liig suur lahkus. Päewa ajal oleks fee mnidugi hirmus naeruwäärt
olnud, aga nüüd. . . Kui temal eht Jaanil cunewanast Peetri wasta
midagi ei olnud, siis ei olnud see kõuegi wäärt. . . Oota, esiti pidi ta
oma siidimautli natuke kokku wõtma. N ü ü d . . . Üks — kaks — kolm!
Hopp! — juba kukil! — Kas ta mitte talle liig raske ei olnud? —
Ei ole wiga, ta ci oluud ju palju raskem kui wakk uisu. Aga Saune
neitsi ci olnud sugugi rumal. Kui Iaau wankriga ülewal tammi pääl
oli ja Peeter tädi ka sinnamaani kandnud oli, oskas ta enne wankrisse
astumist aset niiwiisi seadida, et Peeter ka taha waukriotsa pääle istuda
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wõis. Miks? Seda ta ei ütelnud; aga kawal oli t a ; sest kui Peeter
sääl isbus, siis pidi teine, kui ta sääl oli — libahunt — siis pidi tema
maha minema, ja tal oli selja pool kaitsja, ja kui kuriloom jälle tuleb,
siis waadaku Peeter, kudas ta temaga walmis saab.
Ja Jaan oli kõigega rahul, mis õde tahtis. Ülewal tammi pääl
wõis ta jälle paremini näha ja hobust juhatada ja istus ette wankri
õtsa. Peeter kükitas siis taga otsas. Reedate pidi paremale poole istuma,
San ne tädi istus pahemale poole — enne oli ta paremal pool olnud.
Tädil oliwad märjad jalad. Ta oli kartlik; süda lõi tal kõwemini kui
muidu. Tenia käsi oli palaw nagu wankri wits. Küll sa tuuled, kust see tuli.
2.
Kui toruikell koleda häälega esimest tundi kuulutanud, oli Kunin»
gausse perenaene alles ülewal. Ta oli üksi oma magamise kambris.
Nüüd wõid sa Saune tädi lähemalt waadata. Wäga suurt rõõmu tema
waatamine sulle küll ei wõtmista, seda ma ütlen sulle juba ette ära.
Inetumat naesterahwast ci ole sa wist oma terwel eluajal näinud. Pikk,
kuiwetu nägu, arwamata palju kortsusid, sügawast august waatawad kaks
segast silma sinu ü t s a . . . Ei, sinu õtsa nad ei waata, seda nad ei wõi,
nad waatawad wiltu, teine paremale, teine pahemale puole. „Tema
nina," nii ütleb Giirseu Haunwilm, kes tohtriks õpib, — „tema nina
on just küsimisemärgi sarnane, uus mitte õige koha pääl ei seisa," Pää
on tal natukene rohkem paremal pool, just nii, nagu ei kuuleks ta pahema
kõrwaga. Selle wea olewat ta ühest suurest ehmatusest noorel põlwel
saanud, nii ütleb Sanue neitsi ise. Sellest ehmatusest ei tca aga Jaanist
wend midagi, ka ei ole ta sest midagi kuulnud, et tädi, nagu ta seda
ise ütleb, noore tüdruku põlwes küla roosiks ou kutsutud, kui ilus ta ka
on olnud. Aga — kui õde seda ütleb, siis peab see küll tõsi olema.
Lai öömüts wiiekümne aastase palja pää pääl ja kirju öõjakk seljas, näeb
tädi wälja nagu eruchirmutus, ja ma olen kindel, et ta sinu werd keema ei aja.
Tädi seda tüll ei usu. Truia arwab, et ta ikka weel teua küllalt
ou, ehk ta küll nii petsik ci ole ega arwa, et ta alles „küla roos" on.
„Kindel on, et sa pimedas uäha ei wõi, aga tunda ja aru saada
wõid sa," mõtles Sanue tädi; aga Peeter mees mõtles: „Kindel on,
et pimedas hirmus kõrwale wõib tabada." Siia kohta teen nia punkti.
*
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Kui Sanne neitsi pärast seda, kui ta onia lingn porisse oli j<ituud,
jälle wankri pääl oli, kohtus ta häkitselt kangesti ära, nii et ta peaaegu
walju häälega karjuma oleks hakanud. Et ta aga teadis, et Peeter taga
wankri õtsa pääl oli ja et sääl libahunti mitte ei wõinud olla, sai ta
põllepaela pidi tõmbamisest warsti aru. Suur Jumal! Kas poiss
tõesti . . . l Nõrk tädi, ta oli äraminestamas. Kätt laskis ta wastupanemaa pigistada, üks, kaks, kolm korda järgi mööda, pärast ei tulnud
kätt euam, aga tädi süda oli siuua kätte jäänud, nagu ta kiug porisse...
Maganlise kambri ukse taha, mis lukus on, lükatakse weel riiw.
Aknal on wäljaspool patsud puuluugid, aga mis parem, see parem, tädi
wõtab suure piibli ja paueb ta, esimene leht ruutude poole pöördud
akua pääle. Kambri uurgast wõtab ta siis pika kepi ja sörgib sellega
säugi alust. — Seda ta teeb iga õhtu, sest ega teada ei wõi. Tädi
sortab pahemale ja paremale poole, igale poole; ka säugi sörgib ta läbi.
Teada ei wõi midagi!
Koit on korras. Aga Kuningausse perenaene ei lähe ometi weel
sängi. Ta süda on nii kena Mis kõik weel juhtuda ei wõi!
Tõsi küll, ta ei salliuud wanast Peetrit õieti. Kõneldi, Peetri
isa käiwat libahundiks ja olewat knradiga kaupa teinud. Tema tulek
toowat kahju ja õuuetust laajasse. Kui see nüüd ka nii oli, Peetril ei
olnud ometi selle kaubaga midagi tegemist. Peeter oli ju teda lahkest
südamest halwa tee pääl edasi aidauud, oli teda kukilgi kauduud ja oli —
oh sa õnnelaps! — ta kätt soojalt pigistanud I Peeter oli õpetaja ja
bürgermeistri aias töös, millasgi ei olnud ta kuuluud, et ta mõne paha
käigu pääl on olnud.
„Paha käigu pääl I" Saune neitsi ajas silmad pärani.
Ruttu läheb ta kapi juurde; aga ta ei ole weel sahtlit lahti
tõmmanud ega toosikesi wälja wõtnud, kui tal uagu hirmu wärin üle
selja jookseb; ta wõtab ruttu kepi ja koputab sellega kolm, neli, wiis
korda kambri lae pihta, tuui Jaanist wend, kes ülewal magab, ärkab ja
nniselt ning tasa paar rida 64. salmist laulab. Selle pääle oli õde
wenua wälja õpetauud.
Sanuc on istme wõtnud ja hüiab luõnda paberilehekest uäpu wahel.
Ta ou oma elus sagedasti plaueetidelt nõuu küsinud; aga see esimene,
mille ta tõmmanud oli, tui ta weel kuutteistkümmend aastatgi wana ei
olnud, see lvõis ainult õige olla. Tänase päewani ou see tal meeles
olnud, aga täua alles saab ta aru, mis ta ütleb. Pää läheb tal
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segaseks. Kaljukitse märk seisab ülewal ja siis all pool: „Paha käigu
paalt tuled sa kodu, kus fiuu waeulaue siud kaitseb ja su waculaue paneb
siuu südame leegitsema — ja abielus oled sa õuuelik."
Jah, selgemiui ei wõiuud üksgi plaueet kõueleda. Aga tasa, tasa,
tükk ööd on küll juba mööda, Sanne neitsi peab siisgi weel oraakli
raamatukese lahti lööma, mille ta pääle ema surma tagant kummutist
leidnud. Kartlikult waatab ta ümberringi. Jaan ei laula enam. —
Siis waatab ta wana, määrdinud, luitunud Pärgamendist kaantega oraakli
raamatukesesse, mis 1657. aastal on trükitud. Wiietümnekolmandama
küsimuse juurde jõudes jääb ta peatama ja loeb: „Kas miuu armnkese
armastus on truu ja õiglaue?"
Nüüd õuueratta juurde. Ta paneb sõrme wiieudama ja seitsmendama
kodara wahele kuuendama numbri pääle, läheb küsimuste registrisse ülespaudud juhatust mööda kuus numbrit alamale poole ning saab armu 59.
Seda lehekülge waatab ta järele ja sääl seisab: „Olympias! Olympias!" — Wärisewa käega loeb ta jälle kuus numbrit alamale ja loeb
säält: „Ole cttewaatlik ja tark, ja sinu armuke kaunad sind käte pääl;
sest ta armastab siud südamest."
Süda hüppas Manal neitsil sees. Noorte päewade ettekuulutus
pidi siis weel täide minema, ja — mis sääl imet, et ta pilt weel kord
ta käe pääle juhtus, käe pääle, mis — no küllap sa juba tead . . .
Naera pääle wana wiiekümne aastase neitsi üle, mul ei ole midagi
selle wasta, aga ole tema wasta ikka ka kannatlik!
3.
I l u s septembri'hommik oma walgusega on pimeda öö asemele astunud.
Kuuiugausse suure lille- ja iviljapuu-aia maja taga panewad
miljonid kastetilgad nacratawal päikese paistel hiilgama, nii et su silmad
seda Mandates üsna kirjuks lähemad. Taga aia otsas õuuapuude kohal
ou uagu õhukuue kord siuist suitsu, ja selle läbi wilguwad ülipuuased
pihlaka marjad uii meelitawalt, et ime ei ole, kui hall räästas ennast
petta laseb ja magusate marjadega ehitud paela läheb.
Oa warwade keskel on Reet ja wõtab ubasid maha. Tema on
mõistlik olnud ja euesele põlle ette sidunud ja puukiugad jalga tõmmanud.
Selle ajaga ou hommik juba üsna l ü l m , ja igalpool on kaste.
I g a sammuga peab ta edasiiuiuues alles hämbliku-mõrgu, mis üleni kastega
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on, katki kiskuma. Kui ta oma kurwi täis on korjanud, astub ta oapeendra päält tee pääle. Paksu walge hämbliku-wõrgu, mis temale näkku
tuled, kisub ta katki ja waatab rõõmsalt tuwide poole, kes hommiku kastel
oma tiiwasid puhastasiwad; ja siis waatab ta sirelilaube juures olewa lillipeeudrate poole, kus neiusõled, päewalilled, sirelid ja astrid õitsewad.
Tuwisid ja lillesid armastab ta kõigest hiugest. Eht wahest armastab ta
tuwisid ja lillesid sellepärast uii wäga, et tüwid endid puhtad hoiawad
ja lilled oma ladwakesed igatsedes walguse poole pöõrawad. Kas sa
tead, kust ta ueed ilusad ueiusõled ou saauud, mille kohal ta praegu
kummardab ? Saune tädi ei tea seda; aga seda Paremini Reet ise. Praegu
tahab ta ühte kitkuda. Aga . . . Kudas ta ära hirmub! Just kui ta lille
warretest pidi tiuui wõtab, hüüab keegi talle kõrwa: „Hoho! „kuuiuga
Taaweti" oled sa minu käest saannd, üks musu jäi sul mulle selle eest
»veel wõlgu . . ." See oli ometi liig. Peetri nina tükib tema nina
lähedale ja . '. .
„Wuih, sa üleannetu, nõnda mind hirmutada!" ütleb Reedake, kui
ta toibuuud. „ S a peaksid..."
„Mis ma peaksiu . . . ?

Kas ära miuema ?"

„Jah, ei, aga sa ei peaks mitte inimesi nõuda ehmatama. Mina
küll kõike ei usu, mis Sanac tädi usub, weel »vähem seda, uus ta sinust
usub; aga et hirmust kael kõweraks wõib jääda, seda uäed sa ometi
Sanue tädist."
„Kui tal aga kõwer kael mitte enne ei ole olnud kui hirm,"
ütleb Peeter.
„Kuule Peeter, sa ei pea ka mitte kõike mõnitama; sa pead. . .
Aga kõneleme muudest asjadest: Kuidas sa nii wabalt siia aida wõid
tulla? Kui sind Sanne tädi näeks! See on juba halb küllalt, et sa
seda teiuud oled ja halwem w e e l . . . "
„Et sa seda miuu, kuradi poja käest wasta wõtad I" ütleb Peeter,
paneb oma käe tema taela ümber ja annab tema tuuma põse pääle uue musu.
„Jah, see on rohkem tui liig," ütleb Reet teda hellalt eemale
huides; ometi annab ta teisele oma käe, keda see kinni püüab rabada.
„ t a l e , Peeter, sellest ma ei räägi, et ma ei nsu, sinn isa olewat
kuradiga mõnda kaupa teiuud; aga ma tunnen, et see patt on, kni meie
üksteisel weel külas käime. Jah, patt jah, et ma ikka weel tutwust peau
ühe inimesega, kellest Sanne t ä d i . . . "

138
„ Ш а õhtust saadik, kui ma ta punasest tornist mööda kandsin,
paremini on hakanud mõtlema," räägib Peeter wahele.
„Sellepärast, arluan ma, minestaks ta ära, kui ta sind siin näeks."
„Siis ehk läheks tal lael jälle õigeks."
„Peeter, kõige parem un, sa lähed ära," palnb Reet.
„Kui meie üksteise tarwis oleme loodud, küll siis Jumal meie eest
muretseb, ja S a n n c . . . "
„Jumal ci aita, kui meie inimesed käed laisalt süles hoiame,"
räägib Peeter jälle wahele. „Knule Reedate, cila pimedas tegin ma
Sanlle neitsile hääd meelt, ja . . ."
„Mis snl on sääl? King?" küsib Reet ja naeratab. Häkitselt
waatab ta sirelilaube poole. Sääl oli nagu rabiuat. Wist oli see kass,
kes warblasi luuras.
„King jah, see ting, mis ta heila fawisse jättis, mina olen ta täna
hommiku üles otsiuud," ütleb Peeter.
„Reedate, «na lähen sisse ja annan talle kinga ise kätte, küllap ta
mulle siis midagi »vastab ja meie jutu pääle saame."
„Ära mine, Peeter, mina ütlen sulle seda," manitseb Reet.
„Kui sa just teaksid . . . Aga . . . J a ouu . . , Peeter maata, maata
sääl wärawa juures, sääl on see wana naene, kes sulle eila laadal
kaarta tahtis wälja panna."
„Justament seesama," hüüab Peeter. „Oh sa tuline. Ma arman,
ta ei tunne meid enam, nikutab teine pääga."
„Ime see ka ei ole, heila olime meie B . laadal ja sinna on Kuuingausselt tahe tunni tee. Meid ta siin ei tea arwata."
„Küll on inetu uaesterahmas!" ütleb Peeter. „Kuidas ta oma
mustade silmadega meie otsa wahib! Kui bürgermeister saruased hulgused
kätte saab, siis laseb ta nad seotult pölluwahi Jardi Nimwegeni »oedada."
Siis hüüab ta kõma häälega wärawa poole:
„Kas sa koristad ennast säält silmapilk, mana nõid?"
Reet tisnb Peetrit kuube pidi ja sosistab: „Peeter, ole ometi mait!"
Naene tõmbab oma kollase kortsus uäo kipra, nagu tahaks ta midagi
paluda ja ulatab oma kõdunenud käe hulga pabcrilehetestega läbi wärawa aida.
Euue tui Reet teelda wõib, uu Peeter wärawa juurde jooksnud
ja hüüab:
„Kas sa, wõllanägu, koristad ennast siit silmapilk, sina kuiwauud
siõrgnsilk? Ma olcu sulle juba heila iltclnnd, et sina ja sinu terwe
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suguselts oma walega enne Mõllas Vöils rippuda, kui et ma sulle selle
eest punast kopikatgi annaksin. Kas saad? Wõi. . ."
„Iwake aega! ilus käharpää!" meelitab naene, oina narisewa häälega
„Hale kullake, mist armas lapseke rinnale, ets ole see nii?"
„Kasi, mana kurtsnäg», oma sein keelega \" sõimab Peeter edasi.
„Meie ei taha sinu kuradi walest midagi kuulda. Kas lähed? Oot', ma
tahan sulle jalad alla teha! — Hohe! M u r i ! M u r i ! " Ta pistab uimetissõrmc kõutsis suhu, ning hele wile tuleb kuuldawale.
Ülewalt puuaia puult kargab üks must koer üle laia kraami õue;
jookseb mööda kapsaid ja salatid, oawarwade alt läbi tuui oma peremehe
juurde, ajab tema najale püsti, lipntab saba ja raputab ennast, nii et
wesi igale poole pritsib.
„Soo, M u r i ! Wõta, nõid kinni, wõta l " ütleb Peeter ja ajab
koera wana naese pääle. Peeter leab küll, et M u r i ei hammusta, aga
oma hiremil hammastega, mis tardetawamad wälja näewad, kui uad on,
on ta juba mõnegi mehe isa õuest wälja ajanud. M u r i silmab naist,
kargab tema kallale ja näitab hambaid; aga — Junial teab, kas sääl
ka õiget asja oli, hätiselt tõmbab ta saba jalge wahele, hakkab kartlik
kuli kiunuma ja tuleb esiti tasa, siis täies jooksus tagasi. Viaeue, kes
oma mustade, läikiwate silmadega ühte joont tema õtsa oli mahtinud,
kuni ta jooksu pistis, maatab «üüd hirmitades Peetri õtsa, pöörab ümber
ja kõneleb äraminnes mõne sõna habemesse, millest üksgi inimene aru ei saa.
4.
Peeter on juba weerand tundi sees; Reet ei ole sinna ühes läinud;
süda on tal liig waewatud ja raske. Saune tädi oli kõige parem inimene
ilmas; Reedale oli ta nagn ema - - ehk see tal küll weel rohkem meele
järele oli, kui rahwas arwas, et Reedate tema noorem õde olewat. Jah,
Saline tädi oli armas ja hää, aga Reedate ei ole tast ometi mitte selget
aru saanud. Wäga oli Saune tädi, see oli üleüldse tuttaw; aga tuttaw
oli ka, et tädi jutluse ajal igakord magama jäi, ja siis norskas, nagn
mõni anrumasin. Õpetaja oli tema norskamisega nii ära harjunud, et
jutlus kudagi minna ci tahtnud, kui ta kord ei norsauud. Tädi jutustas, poisid olewat teda tema noorel põhwel ja pärastgi weel ihust ja
hiugest püüduud, iga sõrme kohta oleks temal tosin mehi olnud, tui ta
neid aga oleks tahtnud. Ja Jaan ütlcs, tui tädi seda ütleb, siis peab
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fee tõsi olema. Aga kes teda õige tahtnud oli, seda ei ütelnud ta
kunagi. Tädi ei sallinud uoori tüdrukuid, kellel armukesed oliwad, ja
uaisi ei tahtnud ta silma otsasgi näha.
Kui aga mõni waene mees ära suri, siis oli temal kaastuudmus,
ja ta tegi lesele ja lastele hääd, niipalju kui ta aga wõis. Tädi oli
tõepoolest natukene nagu mõistatuse moodi. „Et teda ennast weel mehele
minemise häda waewab, ei wõi sii sl kudagi tõsi olla," arwab Reet;
„aga peaks Peeter ometi, kes oma isa pärast halwa nime all on, mitte
seda rumalat tempu tegema, et ta meie wahest tädile kõneleks — see
oleks halb!"
„Halb? — Jah, ei, jah, ei," loeb Reet ja murtud ligistri oksalt
lennawad lehed maha „Jah, ei, jah, ei, jah, ei, jah!" Mis jah . . . ?
Kas tal hästi läheb? Ta ei tea enam, mis jah ja ei tähendama pidiwad. — Ennäe! Just tee kohal kahe kirsipuu wahel ripub suur inetu
hämblik wõrgu küljes.
Hämblik hommikul
Toob kurbtust ja muret sull'!
Reedate on täna hommiku juba palju hämblikka näinud, aga see siin
on ometi liig suur ja inetu. Jookse! Tema ei usu sarnast asja. Peeter
sõimab ja naerab ikka sarnaste rumaluste üle. Aga Sanne tädi oli juba
kolme aasta eest ette kuulutanud, et Buweli majas teegi ära sureb, sest
et peremees nahkhiire kanade kuurist leidnud — ja eunäe, minewa laupäew
suri ema ära. Et tähtesid ja etteuägemisi olemas on, ei wõi Reet
maleks ajada, kui ka Peeter selle üle naerab. Libahuntide, nõidade ja
punase torni jutud, jäägu need nüüd pääle, aga mõndagi sünnib, millest
inimese mõistus aru ei saa, ja Sanne tädi ütleb, kui etteknulutamistest
ja etteuägemistest jutt on: „Ühel on ime tegemise, teisel ettekuulutamise
and." See seisab Piiblis, ja selle wasta ci wõi waielda.
Äiii iseenesega kõneldes on Reet suure küüni juurde jõudnud, mis
paremal pool elnmaja on.
Ta tahab just madalat lauda ust lahti wõtta, kui ta tunneb
näha ta ei saa — et keegi pahemalt poolt küüni tulles temale ligineb.
Nuttu pöörab ta ümber, ja tema wastu on selle naese teraw süsimust
silm, kelle Peeter weerand tunni eest minema tihutannd.
Reet kahwatab ära, sest naesel on sarnane nägu, mille eest lapsed
jooksma panewad; aga ülewal niidu pääl näeb ta päewilist Knellest
heinatööl, ja ta ütleb nii wabalt, kui ta wõib: „Hc... mis te tahate?"
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„Hale kullake, suurt midagi, ilus laps," meelitab naene; „aga siua
seda enam; eks ole?"
„Kas te ei ole kuuluud, et te ära Peate minema?" ütleb Reet ja
lööb silmad maha
„Küll ep kuuluud, keua laps; aga ma teadsin wäga hästi, et sa
mind kuulda tahad; muidu ma oleksiu ära läiuud. Ets ole?"
„See ei ole tõsi!" ütleb Reet; „ma ei taha teie walest midagi
tunlda. Heila õhtu ou teile minu — mees üteluud, et teie teistest inimestest niisama wähe teate, tui köstri lehm pühapäewast."
„Pea kinni, pea kinni, ilus laps," hir>uitab naene; „kuningas
Taawet wõib sinn mees olla; kui musuga kuri ei ole tädi, tui ta
passib kiuga."
Reeda põsed läksiwad nii punaseks, nagu ta kaelarätik. Häbi pärast
poeb ta ruttu talli, wiskab ukse enese taga kinni ja lükkab riimi ette.
Ukse pihta koputatakse.
Reet ei taha midagi enam kuulda, see oli päris kuradi wärk. Kuidas
wõis tuliluõõras naesterahnms midagi uciusõlest ja kingast teada, ja
kuidas wõis ta ometi teada, et Peeter mitte tema mees ei olnud? Kas
see naene tõesti peaks teadma, kas ta Peetrit enesele saab wõi mitte?. . .
Koputa pääle; ma sinuga tegemist ei tee. Peeter naeraks mind
tublisti wälja.
Reet ehmatab ära; wiinapuu lehtede wahel wäikese lauda akuakese
ees tuleb naese pää jälle nähtawale. Tema kutsub sõrmega enese juurde.
Muud ei ole, temal ou mõni sala wägi sees, wägi, mis külge tõmbab
nagu magnet. Reet tunneb seda. Siin laudas ou pime, üksgi ei kuule
sest midagi. J a see ou ju ainult nali, muud midagi; tal ei ole ju
tarwis uskuda, mis naene talle ütleb. Tema müüb tikka, lõnga ja paela.
Reet wõib natuke lõuga osta ja sääl juures ka »nõuda küsida. Lauda
sein ou ju wahel; sääl ei wõinud ju naene temale midagi teha. J a
Peeter ütles jn ka: „Ega kull ei hammusta."
J a ennäe, ilus talu tüdrnk seisab lahtise aknakese all pimedas laudas. Ühes käes 011 tal raha; teme käsi, see wäriseb mustlase naese
tollaste näppude wahel. Reedate tuulab ettekuulutaja sõnu, ta süda
peksab nii kõwasti, et seda üsna kuulda wõiks Häkitselt läheb ta kahwatuks kui surnu; aga ta naerab ometi; see naer peab uskmata naer
olema. J a naene? Äiaene naerab ka, kui ta tänades ära läheb. Aga
tema naer on tädisew ja kare.
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5.
Peeter istus itta weel köögis. Kui sa Reeda kombel ühe silmaga
läbi wõtmeaugu oleksid wahtinud, kuidas Peeter ja Jaanist ouu — Sauue
tädi ei olnud näha — mõlemil sawist piip suus, ahju ees istusiwad,
siis oleksid sa wõrdlemise abil otsusele jõudnud, kuidas Reedal suur õigus
oli, et sinisilmine walgepää ütlemata ilus ja onu ütlemata inetu ou.
Inetu oli ta, teisiti ei wõinud Reet seda uimctada, aga sääl juures läbi
hää. N i i kõyu kui ta oli, uii hää oli ta, ja uii pikk kui ta oli, uii
auus oli ta. Juba kümmekord oli ta ütelnud, ta ei mõistwat, kus õde
jääwat; ta olewat ju lubanud Pea tulla. Ja kes teab, kui mitu korda
ta juba tares Reeta otsimas oli käiuud; sest Peeter, kes uii lahke oli
olnud ja kiuga kodu toonud, pidi ometi tassikese kohlui ühes jooma ja
kanikukese wõileiba kõrwa wõtma.
Reet ei saanud küllalt ruttu ära jooksta. Enne weel, kui ta suure
wärawa ette jõudis, hõikas teda onu köögiukse päält, tulgu ruttu sisse,
ueil olewat wõõras, kes tassikese kohwi ühes pidawat jooma.
Reet peab sisse minema. Onu pika
rõõmujoou, kui Reet sisse astub. Temal
mõte pääst läbi käinud. Aga õde Saune!
onu. . . Ja Reet oli weel õige noor. . .

hää näo pääl ou uagu hele
on juba sagedasti iseäraline
. . . Ja ta oli tema lihane
Saad aru?

„Oh sa ime, mis ilus, kena perenaene Reet oleks!" mõtleb Peeter.
Kui usiuasti ta kohwi paja üles oli pannud! Kui ta wett suurest
katlast, mis tulel oli, tiuatauuu kallas, siis oleks ta häämeelega teise
ümargust käewart näpistanud, aga ouu oma pika uäoga istus just tema
wasta. Waata, kui uobe ta o l i ! J a kui tore l Walge laudliua pani ta
laua pääle, siis üks, kaks, kolm — piima, leiba ja wõid. Heldele, sellest
ei oluud temal tüll, et ta oma M ü r i d silitab, kes oma pää tema põlwe
pääle paneb. . .
„ M i s ma ütelda tahtsin, peremees," lausub Peeter, nagu ärkaks
ta uuest üles; „mina olen kuuluud, et teie wauast!, tui te alles lossis
täisite, kärblaste ja sääskede suminat üsna kunstlikult olete järele mõistuud teha; tüll see oli nali."
„Oh tühja, mis sest uüüd tõueleda," kogeldab Iaau patsa suitsupilwa enese ette puhudes. „See ei ole ju kõne wäärt."
„No-oh, see oluud ju üliloomulik," wastab Peeter.
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„ M a annaksin neljandiku tubakat selle eest, kui ma seda ka
kuulda saaksin."
Jaan tõmbab käteqa üle põlwede, wahib üksisilmi tulle ja ütleb
alandlikult: „ A h , uoorel põlwel . . . aga nüüd . . . nüüd DU see mul
juba ära uuuuud."
„Seda ma ei nsu. Nõid ei unusta oma kunsti niipea. M i s sa
arwad, Reet?"
Reet läheb punaseks ja ütleb tasa: „Seda ma ka ei usu."
Ära punastades näeb Reet weel ilusam wälja.
kord," palub Peeter.

„Katsuge ometi

Iaau ei tea, mis teha . . . ja uaeratab — aga tui see Peetrile, kes
uii sõbralik oli, ualja teeb, siis. . . Ta tahab tatsuda, aga Peeter ei
tohi pahaks pauna, kui tutt hästi korda ei lähe.
„Ei sugugi!"
Jaan mehike tõuseb pikkamisi üles, paneb piibu laua pääle, läheb
oma pika küüraka seljaga akna alla, silitab järele mõteldes juukseid, p\>
gistab pöidla ja unuetsisõrme kokku, nagu tahaks ninatubakat wõtta,
köhatab paar korda, ütleb weel kord, et tal tükk tõesti meelest ära on
läinud, ja kui Peeter „noh, katsuge ometi ära!" üteluud on, tõmbab ta
pöidlaga aknaruutu mööda üles ja alla, kõigile poole, edasi ja tagasi,
ja — tüll ime, kui loomulik see sumisemine ja põrisemine oli. Just
nagu teudaks akua ees kord mõni õrilane, teine lord jälle mõni kärblane,

mõni mesilane wõi mõni sääst.
Kui sa terawasti kuulanud ja waadanud oleksid, siis oleks sa weel
rohkem kuuluud ja näinud.
Waewalt ou I a a u selja toa poole pöörnud, kui Peetril ilus Reedato juba käes uu, ja - tui palju ta ka wasta puikleb — kui Iaau
parajasti uii teeb, nagu tahaks ta kärblast kinni tabada ja see jälle
lahti pääseb, siis on Peeter tõe poolest juba kolm kärblast tüdruku tasa
põrisejalt suult ära wõtnud. Tema oskas oma kunsti weel paremini
tui Jaan.
M i s tuhat! Tüdruk on korraga üsna tõsine. Peeter ei saa aru,
mikspärast; aga kui ta onult Reeta tähelepauucs tema mustjatesse silmadesse waatab ja sääl uagu pisaraid nägema arwab, näeb ta liig hilja,
et Jaan, kes oma kärblast kuni peeglini taga ajas, mõlemate tegemist
korraga näinud on.
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Nagu wälk laseb Peeter Reeda lahti ja kargab tema juurest ära.
Iaau tuuneb küll seljas ja ka mujal pahemas käewarres uagu krambi
olewat, aga ta ou liig hää ja isegi ära kohkuuud, nii et ta mustagi
sellest ei lausu, mis ta uäinud ou. Aga põrifemine ei tee temale enam
nalja, ta jääb wait. Peeter tänab teda lahke sõnaga tema ilusa mängu
eest ja hää Jaan wastab:
„Ei ole midagi tänada, see oli hääst meelest."
Peeter oli sellepärast tuluud, et otsekohe Reeta enesele küsida,
aga missuguse tembu oli ta nüüd ära teiuud. Mis Jaanist onu nüüd
temast arwas! Kudas nüüd kosjanõuu ära kõueleda l Reedaks ou häbi
pärast põlle silmade ees hoidnud ja köögist wälja jooksnud. Iaau ou oma
piibu jälle põlema pannud ja ahju ette istunud. Peeter wõtab südant
ja tahab parajasti oma asja ette tuua, kui — ta tahtis just pääle hakata
— ülewalt trepi uks lahti läheb ja Sanne tädi pikkamisi kööki astub.
Natukene kannatust nüüd! Isegi Jaanil läks tükk aega tarwis,
enne kui ta sellest kohmetusest toibus, mis temale õe wäljanägemisest tuli.
Kadunud wanaema mõrsjakleit, pea kaheksakümne aastane perekonna omandus, rohelisest riidest lühikese ja sügawalt wäljalõigatud jatikescga oli
temal lõhnakesel nagu kott seljas. Kõweras pääs oli temal kõige
uuem tanu, punaste ja tollaste lintidega ehitud. Diamantidega kannistatud kaelaehe, mille eest Braam kord 100 taalrit oli pakkunud, rippus
tal rinna pääl. Wend ei saanud aru, mis fee toredus pidi täheudama,
aga seda ei olnud tarwisgi. Kui Sanne Peetrit wiisakalt ja kombepäraliselt terwitanud oli, sosistas ta wennale midagi kõrwa sisse, ja
Jaanist mees sai nüüd asjast a r u ; sest ta nikutas kuus, seitse korda üts
teise järele pääga, tõusis üles ja läks köögist ära.
Peeter oli üles tõusnud, kui neitsi sisse astus. M u r i näitas hambaid; aga Peeter lausus „ w a i t ! " Murite ja „tere hommikut!" Sanne
neitsile. Siis hoidis ta mütsi suu ees. Kas ta kartlik oli, wõi ei jõudnud ta naeru tagasi hoida?
Ei, kartlik ta ei
„Kas olete hästi
mardades. „ M a pidin
pääle öösise sõidu weel

olnud.
maganud, neitsi Gustermann?" küsis Peeter kumometi tuulama ja waatama tulema, kas kõik
prisked ja terwed on."

Peeter oli walges tõe poolest õige ilus poiss, palju ilusam lähedalt kui kaugelt.
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„ M i s ma nüüd, Müller, ütlenia pean, on kordasid, kus inimene
silma kinni ei saa, kni ta ka häämeelega magada tahaks," wastas tädi
kergelt wastu kummardades. „Teie olete täua öösi wäga sõbralik olnud
— ma ei oleks seda uskuuud, sest. . ."
„ M a teau, neitsi, et teie järgesti minu fugukouuaga pahane olete
olnud," ütles Peeter, tuna tädi Jaani asemele ahju ette istus; „aga
ma loodan, et teie heila õhtnst saadik mitte enam wana naeste lori minu
isa kohta ei usu."
„ E i , seda ma ei teel" pomises Sanne. „ I l m a s kõneldakse ja
laimatakse palju; aga teie ja teie isa kohta ometi ei ole ma õieti mil»
lasgi. . ." Ta waikis ja wahtis tulle.
Peeter rõõmustas, et ta sarnast juttu kuulda sai. Tädil ei oluud
siis mitte euam halba arwamist, mida ta nii wäga kartnud o l i ; tema
wõis uüüd oma eesmärgile lähemale astuda.
Peeter waatas ümberringi, ette ja taha ja nägi kinga koera täp«
pade wahel, kellele see rõõmu tegi, et teda hästi pehmeks wõis teha.
Ühe joonega oli Peeter jalanõuu M u r i käest ära tõmmanud, ja tuua ta
tattikistnd kiuga kõrgel hoidis, heitis ta pilgu Sanne neitsi pääle, millest
uagu lugeda wõis: Küll halb l
„Kas sa näe, minu kiug, . . Noh, sest ei ole midagi," ütles tädi,
ehk ta küll ettetähendusi uskus.
Ja ometi oli see paha. Aga Peeter ei wõiuud sinna midagi parata.
Murike sai jalaga ühe wopsu — waene loomake!
„Täna hommiku," ütles Peeter, „olen ma juba wara kinga otsimas käinud . . . aga otsekohe ütelda, king on õieti wõti olnud, mis
mulle siin ukse on awanud. Waadake, neitsi, mina — armastan, et kas
mine wõi hulluks!"
Taewale! Juba käes. Waual ueitfil hüppas süda sees, et kas
wõi lõhki.
„Kui ma Reeta aasta eest esimest korda siin külas nägin," kõneles
Peeter raske südamega edasi ja lõi kingaga wasta lauda, „siis ütlesin
ma iseenesele: See peab ta olema, see ja ei muu keegi."
Neitsi ehmatas nii kangesti ära, nagn oleks ta libahunti näinud.
Ta kummardas, waatas kamina sisse ja astus jalaga tulle, et süed ja
puutükid lendasiwad.
„See oli sel korral, kui ma õpetaja juures neiusõlgesid sidusin,"
jutustas Peeter edasi, „siis oleu ma temaga esimest kurda kokku puutu«
10
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uud ja kõnelnud. Sõua andis sõna ja meie olime »arsti hnäd tuttawad
ja ajasime juttu, kuni õpetaja läwe pääle tuli, kellele temal paar worsti
wiia vli, ja tema pistis miucma. Waadake, Sauue neitsi, tänini ei ole
ma julgeuiid awaldusega teie ette astuda, sest et teie шііш isa ... . teie
teate, mis ma arwan. . . Aga sellel salaja wantsemisel peab ta lõpp
tulema, ja et teie heila õhtu, tui ma teid eht wahest oma tembutegemisega
ehmatanud oleu, kahtlemata meie wahet teada olete saaliud, siis — "
Edasi aga ei saaund Peeter; sest tui ta parajasti kiuga tallaga
wasta lauda lüües oma uüimast sõua tiuuitada tahtis ja Muri üles
hüppas kiuga tabama, targas ka Sauue tädi uagu waablase pistel ülesse.
Tema raputas ja rebis oma ilusat kleiti ja karjus heleda häälega: „Appi,
appi! Miua põleu! Aidake, aidake !/'
Sauue neitsi tahab tuld kleidi otsast käega ära kustutada, põletab
aga oma sõrmed ära ja karjub weel löwemini. Peeter kargab temale
appi, aga Sauue tahab teda peaaegu ära tallata ja jookseb uagu meeletu
tare mööda edasi. Muri jookseb kõwasti haukudes neitsil järel ega ei
tuule oma peremehe kutsumist.
Kanad tares leuuawad kaagutades laiali. Tuwid, kes wärawa
pääl oliwad, leuuamad oma tuuri ja sead jookseluad laudast õue pääle.
Muri ja ketikoer märatsemad, »ii et isegi peremees Janu omast uuest
ärkab. —
Janu oli parajasti suure wirsihi all ja waatas puua põselist wilja,
mis heila alles priskelt ja täierammuliselt läbi lehtede paistis, täua aga
pöidla jäiliiise augu oli saauud, õrilase söödud. Iaau oli söödiku looma
pääle pahaue. Ta ei teadnud isegi, kudas see tuli, wirsihi päält tuliioad
tema mõtted Reeda pääle, Reeda päält õe Sauue pääle, Sauue päält
Peetri pääle ja Peetri päält wauaema mõrsjakleidi pääle.
Sel silmapilgul kuuleb ta oma õe, kauade ja sigade kisa õues.
Ta waatab ümberriugi. Öde Sauue seisab taema poole tõstetud kätega
laewu juures ja karjub, et tinudgi halastama oletsimad pidauud.
Jaan armas, õde tahab kaewu tarata, tema tahtis teda keelda ja
ruttas kiiresti tema poole, s. o. tema sundis oma jalgu saruasele käigule,
et ta just miie miuuti sees laewu juurde oleks saauud. Waheajal oli
Peeter põlema neitsi juurde jõuduud, ja euuäe, tema, kes terioe õnnetuse
saatja, oli esimene, kes paugi täie mett põlcmate riiete pääle kallas ja
haukuma koera kõrloale lükkas. Sauue neitsi ei teadnud, tas ta teda
needma ehk tänama pidi; sest uüüd — Jaanist mend sai parajasti, käed
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püksitaskus, kohale ja küsis, kas käed ka walutawad, kas ta ka aidata
»võib, kudas õnnetus tulnud — tuli Peeter, kes kärmesti majasse rutauud, ühes Reedaga jälle tagasi, mähkis tublisti ärapõleuud sõrniede ümber
puulvilla ja kui nüüd tädi walu pärast karjuma hakkas, oli jälle seesama
Peeter, kes temale kardtoobist, mis taewu>raketc pääl oli, juua andis.
Ja, ja, uüüd ta teadis, et „»vaenlane", kes nagu planeet kulllutauud
oli, teda „kaitseb", et ta teda tõesti, aga lisua teisel kombel kui tema
arwanud „põlema on pannud"; ta teadis ühtlasi, et see »vaenlane, kes
tema asemel ta last armastas, teuia »vasta ka hää oli; sest ta wõttis
tema oma käte »vahele, tui ta uimaselt maha kukkuda tahtis, ja »viis
tema Reeda abil sisse.
Et sõrmed üsua haledasti ära »oõilvad põleda, kui ueid ette»oaata°
maialt tulle' pistetakse, seda sai näituseks Muri ka »vähe tuuda; sest kui
ta ueid kolme — Jaanist mees taga järel — läbi »värawa nägi mrnewat,
napsas ta kärblast, kes just tema kohalt üle pirises ja lõi pää »vasta
»väralvaposti ära.
6.
Enne kui Peeter koju pöörab, läheb ta »veel kord aeda.
Kui sa mitte »vaadata ei »või, kudas ilus talutüdruk oiua priskete,
ümmarguste põskedega sirge kaharpää poisi õlal toeb ja kudas tema
mustad silmad pikkade risisete alt tema otsa »uaatalvad; kui sa mitte
»vaadata ei »või, kudas »valge kaharpää tüdruku käekest, Ulis sugugi uii
jäme ei ole, kui siua ar»vad, ou»a korbases peos hoiab ja õrnalt pigistab, kudas ta »vahel oma punaste huultega tema »valget otsaesist puudutab:
kui sa seda »vaadata ei »või, siis tee nii uagu M u r i , kes tiuuiste silmadega oma isanda jalgade ees laamad. Aga kuulata »võid sa seda ometi.
Peeter Müller ütleb Reedale: „Arwates läheb tüll asi hästi.
Sõnadega ja põhjustega ei oleks ma millasgi midagi korda saatnud; aga
Jumal õnnistagu minu halbu teesid, punast torni ja tulekahju tädi köögis.
M a ütleu, Reedale, tädi ütleb j a h ; sest kui ma talle hääd tmvckssaamist
ja hääd päema soolvisin, tänas ta »väga sõbralikult ja ütles, kui ta »lulle
jälle kord midagi hääd teha wõiks, siis. . ."
Rüüd peab Peeter minema. M i s »veel? Kas ettekuulutused iga
kord »valed uu? Kas Peeter ueid sugugi ei usu? . . . Muidugi usub
ta neid, kallike. Kas sa tead, »nillas? Kui sa tarwa päält »välja »võid
rehkendada, et ta täide läheb. Äiäituseks usub ta seda, et ta homme
lo*
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B.-sse läheb Reeda ema jutule, ja seda, et Reeda tenia kalliks kaasakeseks
peab saama, kui elu jätkub, ja et ta temale waidlemata kümme musu
anuab, kui tema talle ühe auuad.
J a Reedate teeb seda tõesti, ning Muri ei wõi oma isanda õtsa
wahtimasa \ätta ja ta tõuseb üles, sest Peeter lööb sõrmedega laksu ja
ütleb: „Tule, Murite, tule!" J a Muri läheb oina peremehele järele ja
kargab rõõmsalt laksulööjate käte järele üles, kuni mõlemad puuaia Puude
wahele ära on kadunud.
J a Reet? Tema seisab weel üksi wärawa juures ja wahib pirn*
aeda ja kui ta Peetrist midagi enam ei uäe, siis paistab temale põõsa
tagant jälle nagu mustlase uaese inetu nägu ja jälle kuuleb ta nagu
tema sõnu:
„Sügise andisid saad sa näha ja talwe külma tunda ja kewade
lillede lõhna uuesti maitsta; aga enne kui uus sügise tuleb ja kaksteistkümnes kuu sinu kaheksateistkiunueudast aastast lõpule jõuab, langed sa
surma kätte, nagu wiljakõrs langeb lõikaja sirbi kätte." Rumalus!
Peeter naeraks selle üle, kui ta teaks, et wanamoor niiwiisi ette kuulutanud oli. J a ometi — tema silmadesse tnngiwad pisarad. Peeter oli
üteluud, ta pidada tema kalliks kaasakeseks saama, kui talle elu jätkub,
ja Reet õhkab ja kõueleb iseeneses: „Küll, Peeter, küll — kui mul
elu jätkub."
7.

Kui Reedal elu jätkub.
Nüüd on lehekuu. Talw on külm olnud. Reet on sügise andisid
näinud ja talwe külma tundnud, aga kewade on tulnud, ja sooja ja kasu
on ta toonud, wilja ou ta kõrrele ajauud ja puuaia õitsma pannud.

Kui sa Reeta Kuuingausselt otsid, siis otsid sa teda asjata; sa
pead kaks tundi edasi minema.
Juba wiiest kuust saadik ei ole ta enam Sanne tädi ja Jaanist
onu juures. Aegamööda oli ta kangesti kojn igatsema hakanud — nii
kangesti, et Jaanist onu ühel külmal jõulukuu päewal hobuse wankri ette
panema ja tema V.-sse toitma pidi. Sannel oliwad pisarad silmis olnud,
kui ta Reedale lahkumiseks musu andis. Heldetel kas ta ei oluud kõik
teinud, mis wõis, et Reedakest rahuliseks ja õnnelikuks teha? Peetri
pääleajamise ja palumise pääle oli ta wiimaks ütelnud: „Kui see nüüd
teisiti sugugi olla ci wõi, siis Jumala nimel."
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Aga jahsõna oli waewalt üteldud, kui Sanne tädi teda juba kibedasti kahetses; sest sellest silmapilgust saadik oli uagu kõik rõõm ja õun
Kuuiugausselt lahkunud. Reet läks päew päewalt wagusemaks ja souakehwemaks. Tema hele naermine ei helisenud majas enam kellukese kombel,
kuida see enne olnud; kõik tema rõõmsad laulud oliwad wait jäauud.
Isegi kui Peeter tuli, ei läinud tema tõsine nägu rõõmsamaks, ja ta oli
nii iseäralik, et Sanne üliwäga imestas; tema oleks Reeda asemel koguni
teine olnud. J a kuidas waene lapseke kahwatuks läks ja silmanähtawalt
õtsa lõppes! Igaüks, kes teda nägi, kahetses teda. Aga mitte ainult
Reet, ka Jaan oli weel wagusemaks läinud ja oli nagu näha haiglane.
Terwed õhtud wõis ta uagu mõni kuju kamina ääres istuda ja tulle
wahtida, ja kui Sanne teda fhotoladi, mida ta üliwäga armastas, jooma

kutsus, siis jõi ta küll — sagedasti neli, wiis tassi — aga rõõmsast
meelest ei ühtigi l
Sanne tädil oli warsti aru käes, et must ronk üle maja oli tenna»
und, ja peagi pärast seda, kui Peeter jah>sõua oli saanud, tundis ta
selgesti, et ta esiteks nõrkuse, siis armastus« pärast Reeda wasta kurja
wõrku oli sattunud. Tema endine arwamine wõttis jälle maad. Peeter,
kes nad kõik ära oli nõidunud, oli kahtlemata kuradi palgaliue. Wäljawaht I ä r t oli ju ka näinud, et Peeter minewa aasta soola sõnniku asemel
taimekeste juurte pääle oli pannud . . . soola! — et ta puid piimasarnase »vedelikuga pesnud . . . puid pesnud I — ja et ta weewliõitsmeid
wiina-kobarate pääle riputanud. Häbi! Missugune inimene on sarnastest
kuradi tempudest enne kuuluud? Tõsi tüll, bürgermeister sai omast aiast
rohkem marju, kui teised külarahwas ; aga palju ei puuduuud ka, et tema
nooreni tütreke spargli tüki pärast, mis talle kurku kinni jäi, ära oleks
läkastanud. Kas see ei olnud selge tunnistus, et Peeter kuradiga üheuduses oli? J a et Peeter niisama nagu isagi libahundiks käib, seda oli
I ä r t ka ütelnud.
„Ma ei karda küll kedagi," oli ta ütelnud, „aga kui tema mulle
õhtu pimedas wasta tuleb, panen nia käe mõõga külge ja löön risti ette."
Mis muud, uii ta oli, Peeter oli terwe maja ära nõidunud, ja tädi
arwas oma kohuseks, Reeta ja Kuuingausse kurja küüsist päästa.
Reet nuttis, kui Sanne tädi Peetrit maha jätma sundis. Tädi tahtis
weel mõnusat uõiarohtu, mida talle Iärt oli õpetanud, libahundi 8u<
ningausselt ärapeletamiseks appi wõtta. Reet nuttis ega ei ütelnud
midagi. Seda imet! Ühel päewal oli Reet Peetriga kõnelnud, ta oli
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mehele wist tüll kõik ära ütelnud, mis ta teadis, ehk ta küll kodu sellest
midagi ei lausunud. Reet oli selle päewa õhtul nagu poolsuruud laudil
maas, ja — wanne oli majast lahkunud.
Jaan läks nüüd küll natukene jälle elawamaks, aga Reet jäi mu»
relikuks ja kahwatuks. Saune päris temalt sagedasti, kas ta mõnikord
ka tunda, et temale nagu suur kass selga kargab. . . „ E i tunne." —
„Esimeste käppadega siia, just kurgu külge. . . ?" — „ E i tuuue!" —
„Külma wärin seljas, nagu jookseks suur wihmauss selga mööda alla.. . ?"
— Ei sedagi ta ei olnud kunagi tundnud. — „ J a ööseti luupaeuajat ka
mitte, kui sul pahem kõrw padja pääl on?" — „ E i ole!" I g a küsimuse
pääle wastas t« ei. Õpetajaga kõneleda, ei, seda ta ei tahtnud, ja tohtrit
tuua, sellest ei olnud juttugi. T a l ei olnud jn midagi wiga. Kuula,
ta laulis juba. Waata, ta läks töösse. Aga kauaks — laul jäi warsti
wait ja töö ei tahtnud kudagi edasi minna Reet läks järgesti weidramaks. Kui ta juttu ajas, siis kõneles ta ainult oina emast ja isamajast.
Tädile ajas tüdruk wiimaks üsna hirmu pääle, ta soowis lõppeks isegi,
et Jaan hobuse ette paneks» ja Reeda B.-sse wiiks.
8.

J a nüüd on lehekuu warane ilus pühapäewa hommik. Kui sa üle
Reini tammi lähed ja küla lähedale tuled, mille taga Kuningausse on,
siis jääd sa muidugi silmapilguks seisma ja waatad ümberringi wäljasid
ja küla, nii rahuline ja armas on sääl. Kõrtsi ja pagaririnaja wahel
pöörab tee Reini tammist allapoole ja läheb kiwerdi-kõwerdi läbi õpetaja
põllu õpetaja majast mööda pärna-metsa poole, tust külakiriku toru üle
paistab. Uus tahwelkiwi katus hiilgas armsasti hommikuse päikese paistel,
ja ülewalt, natukene kaugemalt, on weel teine, wäiksem torn suure ristiga näha.
Pahemal ja paremal pool, igal pool majade wahel näed sa rohelisi wiljaloäljasid ja toredaid niitnsid. Kiriknmõisa aial on hall püstacd
ees. Üle aia aga wõib näha, kuidas täied sireli^õied ja walged koeras'
õispuud noorte lehtede wahel naeratawad, ja — ei tea, kas fee neist
õitest tuleb, wõi lõmmpuu õitest pagarimaja kõrwalt wõi ehk jälle pär*
uadest ülewal — hääd lõhna tunned sa, magusat ja armast, nii et sa
nina kaugemale õhku sirutad ja pikalt hinge tõmmates teda sisse imed.
Terwe tunni oleksid sa häämeelega siin ja rõõmustaksid kõigest sellest ilust,
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hingnksid seda palfamilõhua ja kuulaksid ööpikut ja lauluräästast, kes lõhmuse põõsas laulawad, hoiumitu kellade pühalikku heli ja wirkade mesi«
laste sumisemist.
Aga nüüd paucb siud midagi muud tähele paucma. Tammi pääl
kaugel tõuseb wäike tolmusiilw üles. Üks иоог uaesterahwas tuleb ruttu
lähemale. Tema riided ja kiugad on üsna tolmuga. Aegajalt pühib
ta taskurätikuga nagu, sest higi jookseb tal otsaesist mööda maha. J u
ta kaugelt ja kibedasti on tulnud, et tal uii wara juba uii soe ou.
Kust ta tuleb ja kes ta o u . . . ? Ehk ou ta Kuuiugaussc Reet. . . ?
Reet tejib isegi, et ta ära ou kahwatanud ja lõppenud, et ta eudiscst
Reedast ainult weel wari ou. Ta tunneb, et tal jõud otsas ou ja hiug
peaaegu liuni jääb, ja et ta ruttu ei saa käia; aga ta tahab ruttu edasi.
Ta tahab paigale saada, cuuc tui talle kirikulised wastatuleioad. N.
tohter ci oleks uskuuud, et tiisikus iuimeue ka weel Ülikaugele miuua
jõuab. Reet ei mõista seda isegi. Juba kella kolme ajal ou ta tasa,
üsna tasa, üles tõusnud; sest ta tahab Peetrit weel kord näha saada ja
lillesid, mis tema talle kiuliuud ja tuwisid, euue kui ta surema peab. . .
Surema! Oh Jumal, kuidas see sõna talle südamesse lõikab I Ta rutad
edasi kuni kõrtsi jnnrde. Säält peab ta kõrwale poorina. Lillesid, niis
õpetaja aiast üle aia »oälja oliwad kasunud, ei näe ta; aga ta tunneb
nende hääd lõhna. . . Tõsi küll — kewade lillede lõhna pidi ta maitsta
saama; aga enne kui uus sügise tuleb ja tema kaheksateistkümncndama elu»
aasta kaksteistkümnes tun õtsa saab. . . Ta pühib higi õtsa eest.
Rüüd jääb ta seisma. Terawasti waatab ta õpetaja maja akente
poole; neil oliwad kardinad ees. Ruttu poeb ta läbi wärawa õue, siis
aia tagaut sireli ja teiste põõsaste alt läbi ja waatab läbi puude seda
rada ja kohta, kus ta kord esimest korda walge taharpääga nciusõlgcde
juures juttu oli westuud.
Häkitselt hakkawad tal kõik liikmed wärisema. Ülewalt kiwi triiphouue wäikesest uksest tuleb üts meesterahwas wälja. Roor mees ajab
triiphoone aknad lahti, waatab paremale ja pahemale poole, üles ja maha,
peenra poole, kus kasud weel õige wäikesed ou. Erk must koer lakub ta
kätt ja mees silub koeral pääd.
Rüüd tuleb ta rada mööda alla . . . otsekohe Reeda poole . . .
läheb põõsast mööda, ja põõsas kahiseb, ja põõsa tagant on kaebaw hääl
kuulda: „Peeter, Peeter!"
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Peeter kohkub ja jääb seisma. Jumaluke! kas fee inimesekuju ära
kahwalauud näoga ja aukus silmadega Reet on? Kas see tõesti tema
kallike on? Temap ta on; Reet, kes Peetri maha on jatuud, ja waata,
nüüd sirutab ta oma wärisewa käe tema poole ja sosistab weel kord:
„Oh Peeter, mu Peeter!"
Peeter ei ole mitte enam tema Peeter, külm talw on tema südame
ära jäätanud, aga ta tuleb siisgi lähemale ja kui ta haukujale koerale
„wait!" ou ütelnud, küsib ta uii külmalt ja rahuliselt, kui ta iganes
wõib: „Kust sa siis tuled, Reet? S a oled haige, ma näen seda su uäost.
Mis sa teed suu aias nii wara?"
Wiiloitades waatab Reet tema õtsa, aga kõneleda ta ei jaksa. Rinnus
oli tal raske, süda lõi kartlikult! Koik ou ta tahtuud temale ütelda,
kõik, mida ta temale enne mitte ütelda ei wõinud. Ta ou temale jutustada tahtnud, et ta temale soua tagasi on andnud sellepärast, et ta
tundnud on, et ta millasgi tema omaks ei saa. Naesest on ta tahtnud
jutustada, kes talle ta surmapäewa ette kuulutanud, hirmust, mis teda
sellest ajast saadik waewab, ehk ta küll naese juttu ei usu, pikaldasest jõuu
kadumisest ja paljudest uneta öödest. — Koik, kõik tahtis ta temale jutustada; sest nüüd ei naera Peeter ebausu üle, kül ta teda näeb ja nüüd
ei ole ta ka Reeda pääle pahane, oma Reedakese pääle, kes närtsib
nagu lilleke.
Aga nüüd, kus Peeter pääle hakkab ja tema käest küsib, nüüd ei
jaksa ta temale ühtegi wastust auda. Sügaw, kaua kestaw ohkamine
tuleb tema rinnnst; jogi pisaraid woolab ta mustadest silmadest, ja Peeter
wõtab ta käest kinni, sest ta waarub ja ähwardab kukkuda.
Peeter on tugew mees. See oleks tal tühi asi kummagi käega ühekorraga sada uaela laua pääle tõsta, ja kui ta kätt löönud oleks, kannaks
ta Reeda nagu lapse mäugiasja Kuningaussele; aga nüüd, mis wõis ta
nüüd teha? Neil ei olnud üheteisega enam mingit tegemist, selle eest oli
wana Sanne muret pidauud, kes muidugi „ e i " lausus, kui Reet „ j a h "
ütles, kes nii palju alatumaid juttnsid Peetri kohta külas laiali oli
laotanud, w'a kuradi ebausklik naine l Tasa, Peeter, sa ei tohi wanduda.
E i tohi, armas, fuur Jumal, fee on tõsi; aga kui sa seda lori, mis küla
mööda ümber jooksis, oleksid kuuluud, kui sa tema südame tuksnmist
oleksid kuuluud ja teaksid, mis talle sell talwel Reet haiget ou teinud,
siis saaksid sa tema wihast Sanne wasta aru ja siis saaks sull selgeks,
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et tcmn ja Reeda wahet mingit sõprust ei tohi oNa ja et ta teda kudagi
läbi küla kauda ei wõi.
Mis siis teha? Reet kukub talle kaeulasse. Kui õrualt ja kurwalt
ühtlasi ta tema silma waatab, kui kõwasti ta tema kätt omas hoiab...!
Aga, mis säält saab? armu ilutsus ou otsas, täiesti otsas! J a kui tema
Reedale ütleb, uagu ei tunneks ta mitte midagi. „Reet sa oled wäsinud
ja haige; ma wiin su 3tete juurde õpetaja kööki," wäriseb Reet ja
ikutab: „Ära wii, Peeter, ära wii!"
Peeter waatab korra üles. Ta kuuleb hobuse jala astumist aia
ääres tee pääl, ja aia tagant näeb ta ratsamehe pääd. Ratsamees ou
Peetrit ja Peetri kaenlas Reeta ka näinud, ja Peeter on Aarie, Reedakese
wenna ära tundnud. Peeter tõmbab õtsa kipra ja ütleb:
„Tule, Reet, sa pead minema; su weud on praegu mööda sõitnud,
ta otsib wist küll sind. Mis ta arwab, kui ta siud siit minu juurest leiab!"
Aga Reet kisub Peetrile weel lähemale. Ta ei wõi, ei, ta ei
taha koju. J a ennäe wärawa ees on Muri ja haugub wõõra pääle.
Wõõras ou Aarie, suur, tugew mees. Aarie märg hobune on aia kulles,
ja tema ise hoiab ärakooritud pajuwitsa ähwardades käes.
Ta tahaks teada saada, Ulis Peeter pühapäewa hommikul tema
õega sääl teeb ?
Ei midagi.
J a mis õde siia otsib?
Seda wõib ta õe enese käest küsida.
Kas ta ei näe, et ta haige on.
Seda näeb isegi päris pime.
Aga kas Peeter sellest aru ei saa, et ema kodus surmahirmul ou;
kas fee häbiasi ei ole, puruhaiget tüdrukut kaks tundi haigemajast kaugele
awateleda.
„Awateleda!" hüüab Peeter ja astub Annele lähemale.
Tugew Aarie tõmmab pää õlade wahele ja ütleb sõbralikult:
„Tule Reedate, tule ära koju!"
Aga Reet ei suuda Peetrist lahkuda: paluwalt tulewad tema
huultelt sõuad: „Oh, lase mind Peetri juurde jääda, weel kord pean
ma temaga kõnelema."
Aarie ema ja Sanne tädi oliwad ühe ema lapsed, sellesama, kelle
käest Sanne oraatliraamatukese oli saanud. Sellepärast ei olnud ime,
et Aariel külmawärin üle selja jooksis, kui Peeter talle terawalt silma
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waatas. Sanne tädi oli pääle sette ka kirjutanud. Reeda haigus ei
olewat muud midagi, kui et Peetri libahunt teda waewawat. Et Peetri
libahunt tema täna sängist wälja ajanud ja siia wedanud, oli selge tõde.
Tema külas oli ueil ka sarnane asjatu poiss, kes libahunti teha
wõis, fee oli Annus Wälk. Sagedasti oli Karl Holts näinud, kudas
ta kui surnud heinte sees oli ja kuda siis üks wäikene loomakeue ta suust
wälja on roninud, uii wäikene kui nööpnõela pää, ja see loom jooksis
ära kaugemale ja läks järgcsti suuremaks ja suuremaks. Kas ta mõni
uss wõi kurat oli, seda ei saanud palja silmaga uäha, aga seda teadis
ta, et ta libahuudi sarnane oli just nagu suust kukkunud, ja et ta inimesi
hirmutas ja waewas. Kui ta kurja ära oli teinud, tuli ta sedasama
teed mööda tagasi, läks wäiksemaks ja ikka wäiksemaks ja rouis jälle
Wälgule suhu ja mees ärkas üles ja tundis enese wäsinud ja haige olewat. Kord oli Karl Holts seda nalja teinud ja hingetu keha tükk maad
edasi teise heinahuniku õtsa wedanud. Küll oli aga siis müra, kui loomate tagasi tuli ja oma eluaset, kust ta wälja oli läinud, eest ei leidnud.
Ta läks rahutuks ja hakkas möörgama, uii et terwe Betüwc maa wärises,
ja kui ta mitte ruttu Wälku jälle wana koha pääle ei oleks pannud,
oleks küsitaw küll olnud, kas libahuut mitte tema ja terwe maa õuuetuks
ei oleks teinud ja kas Wälk ilmasgi weel elusse oleks tõusnud.
Saruaste mõtetega oli Aarie kodust oma õde Kuuiugaussele otsima
tulnud. Mis imet, et ta teda nüüd kuradi küüsist, kust ta teda leidis,
lahti püüdis päästa?" Ta oleks kartlik olnud, kui ta taganenud oleks,
sellepärast hüüdis ta wihaselt: „Sina lased minu õe lahti, e h k . . . ! "
Ta wõtab Reeda käest kiuni ja lööb Peetrile pajuwitsaga näkku.
„Aarie, jäta mind; ma ei wõi, ma ei taha !" kaebab Reet. J a
Peeter ei tunne kõike seda walu, mis ta omas südames kandnnd, mitte
enam. Ta on kuulnud, et Reet teda weel armastab; fee läheb talle
südamesse, ja ta ei ole küll mitte õige raja pääl, aga ta usub nüüd
üsna kindlasti, et Reeda fngulaste ebausu wõim tema südant haawanud
ja tema põsed kahwatuks on teinud.
„Ei. Reet jääb siia, kui ta ise mitte ära ei taha minna!"
Aarie hüüab põlewate silmadega : „Siis, kurat, seda m tahan näha!"
Ta tõmmab kura käega noore hobuse ohelikku. Hobune, kelle pääle
Muri järgesti haugub, ajab pää selga ja taganeb tagasi. Aarie tabab
weel kord õe kätt.
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Peeter hoiab käe nagu kilbi oina wärisewa Reedakese ette ja taganeb
temaga sammu tagasi.
Aarie tõmmab ohelikku kõwemiui ja püüab neile järele minua.
Noor hobune ajab pää weel rohkem selga ja ennäe, wäljasid
läheb üks rihmake lahti, wäljad libisewad niaha ja Aarie kukub otseti.
Hobuue tuuueb, et ta waba on, kargab sinna ja tänna, jookseb
wärawast wälja teed mööda üles tammi poole Aarie tõuseb waududes
üles ja jookseb põgenejale hobnsele järele; sest ta on tema piirimehe
Kncllese käest laenanud.
Kõrtsist ja pagarimajast ruttawad inimesed tammi pääle ja katsu«
wad hobust kiuui wõtta. Aga kuhu ou tüll Peeter Reedaga jääuud? —
*
Meie läheme külateed mööda alla, pärnamctsast, kirikust ja surnu«
aiast mööda finii pika tnrtohwliwälja lõpuni, astume ettewaatlikult kraawi
kallast mööda, läheme puumast läbi ja saame selle majasse, kus Peetri
isa elab.
Heledal päikese paistel, mis armsasti toakesesse paistab, istuwad
Reet ja Peeter waua Mülleri laua ääres. Reet ou kaks tassi rõõska
piiua ära joouud ja Peetri palumise pääle ou ta ka kanikukesc wõileiba
wõtnud. Ta istub waua Mülleri lceutoolis, ja Peeter ou temale ühe
padja selja taha panuud; sest enne kui ta teda Kuuiugausse wiia wõib,
peab ta natukeue hingata saama. Ta oli wäga wäsinud ja roiduuud. —
Reedakeue magab. Peeter wahib tema õtsa. Waene laps! Ta on
temale kõik, kõik ütelnud! Ka seda, et homme tema sündimisepäew on,
ja et ta nüüd hirmu pärast surra tahab.
Ta magab. Waeue laps! Oleks ta ometi ennem rääkinud!
Kahtlemata oleks Peeter temal kõik need inetud petiskujud pääst wälja
ajauud. Aga hirm, mis tal seitse kuud riuuus häwitauud, on sääl oma
laastamise tööd teinud, ja — hele päikesekiir Mülleri toakeses ei suut»
nud tumedaid aimdusi enam naeratades ära peletada. Küll on ta aru
saanud, mis talle Peeter ja waua Müller ütlesiwad, et Üks, Üksainukene
olemas on, kes inimese eluea ja tema surmatunni määrab. Tõsi, aga
et ettekuulutajaid olemas ou, seda hirmu ei jaksauud enam üksgi inimene
tema südamest wäljakistuda, ja weel, e t . . . Aga pikkamisi on temal
silmad kinni langenud, kuui ta magama jäi. J a Müller ja Peeter,
nemad ei kõnele enam edasi, waid raputawad pääd. Waene laps,
waeue Reedate.
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9.
Nüüd tuleb öösine osa, õige pimcdns. ©ccjsiiun siühapäew on,
õhtune aeg, kell on natukene üle üheteistkümne. Wäga pime ei oleks —
sest noor kuu on — aga wihma sadab natukene, tuuliue ei ole ometi
suurt mitte. Muud midagi ei ole näha, kui mustjad puud ja majad,
mis kohmetu halli taewa all weel mustemad näitawad.
Siit ja säält paistab tulete majade aknatest, ja kui sa maha lvaatad,
siis silmad sa sääl ka mõnikord tulekesi õhkulvat, jaaniussikesed, kes
märjas rohus hiilgalvad.
Meie oleme tee pääl, mis Kuningausfest mööda küla ning tammi
pääle läheb. Pahemat kätt pajude lähedal on purded ja kui sa säält
üle lähed, oled sa kitsa teeraja pääl, mis kraawiäärt mööda lepawõsastiku
ja tubakapõllu wahelt läbi täib ja kõige lähem tee tülatiigile on.
Praegu on neli meest ilma latriteta purdest üle läinud. Esimesel
on nagu teiwas, teisel ja kolmandamal sõnnikuhark käes. Rohkem sa ei
seleta. Teeraja lõpul jääwad nad seisma.
„Sander, edasi! Meie ei saa kuigi palju edasi," ütleb teine mees
tasase häälega; see hääl ei ole wist kellegi muu kui Reeda wenna
Aarie oma.
„Mina eesotsas enam ei käi," sosistab Sander, kes päemaline
Kuningaussel oli. Weel tartlikunrnlt ja tasasemalt lisab ta juurde:
„Sääl taga nägin ma midagi."
„Kus?"
„Sääl taga, kus õige pime on."
„Ei, fee ei ole wõimalik," ütleb käriseja häälega wiimane mees;
meil 011 palju weel edasi minna, kuni kirikuaiani. Sander edasi 1"
„Mitte millegi hinna eest!" kostab Sander; sest tal on higi otsa
ees, et küll ilm sugugi soe ei ole. „Aarie, mine sina nüüd kord ette!"
„Aga see oleks ju niisama hää, kui meie pimeda enestele juhiks
wötaksime; ma ei tunne ju siin teed nutte sugugi."
„Kõige parem oleks, kui meie jälle ümber pööraksime," ütles nummer
kolmas, kõige pikem nelja hulgas, tasa ja pikkamisi; „Sander on nagu
natukene hirmul, j a . . . pime on, nagu hauas."
„Tühi lori, edasi!" pomiseb Aarie. „Kas teie siis tahate, et minu
õde, waene laps, weel kauem kuradi küünte wahel ägab?"
J a Sanderile: „Kasi taha, kartlik lambapää! Järi, tule sina siia!"

157
I ä r t tegi palju ühe taalxl eest; aga ette milma . . . hm l
„Kui seda bürgermeister teada saaks, ajaks ta mind peagi minema,"
ütleb ta. „Bürgermeister ei nsugi libahuntisid. Küllap ma siit juba
kommandeerin."
Aarie käib nüüd ees. Wäljawaht I ä r t kommandeerib nagu mõni
kapral: „Pahemale l Nüüd paremat edasi! Silmad lahti l Paremal
pool soo. Nüüd kallast mood« üles!"
Nii lähemad nad reastikku edasi, mees mehes kinni.
Sander on nüüd wiimane. Ta rehkendab just seda järele, kumb
kardetawam on, kas weel edasi minna wõi sala putku panna, kui ta hirmu
pärast manduma hakkab, sest üks märg lepaoks, mille I ä r t kõrma on
lükanud, lööb talle just näkku. Taewake, kuda see ära hirmutas!
Kümme minutit pärast seda oliwad kolm esimest meest kartohwli
wälja ääres koolimaja ja kiriku mahel, selle teerajakese lähedal, millest
täna hommiku Peeter ja Reet üle oliwad läinud.
Kuhu Sander oli jäänud, ei teadnud nad. Nad on midagi näinud. . . Tuli teine kirikuaia nurga tagant. I ä r t paneb käe mõõga
külge ja pomiseb midagi babeme sisse. Pikk pöörab pää teise tulge.
Suur Jumal! see oli mõni põlewate silmadega nõid. Pikk andis nõuu
koju minna ja looma rahule jätta. Aga esimesel wäriseb ihu wiha
pärast. Sääl see kurat ou, kes tema waest õde niikaua piiuauud on.
Sääl ta ronib sala läbi kartohwli tee poole. „Tõmmame kinni! Edasi!"
sosistab Aarie; aga. . . sell silmapilgul tunneb ta, et tema kuube kis»
takse ja tema kõrma sosistab wäriseja hääl: „Aarie, Aarie, lähme ära,
ma palun sind!"
Hele wile on kaugelt kuulda, ja ülemalt kirikuaia tagant kostab
mile teist korda.
Ennäe, kaks meest, teine pikk, teine mõõk käes, jookfewad ülepää
kaela seda teed mööda tagasi, mida mööda nad tulnud on. Üks jääb ja
tormab edasi. Kramplikult hoiab ta sõnnikuhargi puust mart kinni. Kaks
sammu meel edasi. Sõunikuhark lendab läbi õhu, ja kuula! Raudsed
arud uuriwad mustale kuradile kehasse.
Uuesti kuulub mile kiriku pool, ja kaebam hulumine kostab kraami«
äärselt teerajalt masta.
*
Oma maja ukse ees seisab Peeter Müller. Tema kuuleb küll üht
iseäralikku kisa; aga ta wilistab ometi weel kord, ja jälle sõrmega, ja
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wasta tõstab nagu kiriku seht. Tume Hulumine tuleb puuaiale ikka
lähemale, aga ta jääb seda wäärt tasasemaks, mida lähemale ta tuleb.
„Kas M u r i . . . ?" mõtleb Peeter. J a läheb õue ja hüüab: „Muri,
Muri, tule!"
Muri hulub natukene tõwemini. Koer ei karga mitte nagu muidu
alati oma peremehele wasta; ta ronib waewaga edasi ja kukub iga silmapilk küljeli. Waeue loom!
Wihma käes, mis jämedamaks läheb, ei uäe fa midagi; aga sees
toas ou walge. Sääl seisawad waua Müller ja Peeter tooli ääres, ja
tooli pääl on endine rõõmulik koerake kolm sügaloat haawa kehas. Isa
Müller, kes iga kord uõuu auda wõib, sest et ta uoorest saadik seda
teadis, et mõistlikud raamatud ka talupojale hääd ou ja oma teaduse»
himule ehk wahest suurelt osalt oma halwa nime wõlgu ou, Müller oli
teinud, mis ta wõis, ja tõmbab nüüd rätikn, mille ta waese looma
ümber on mähkinud, weel uatukene tõwemini kinni. Waene Muri I
10.
Öusiue mäng ei ole weel otsas. Reeda on juba hommiku poolel
Peeter Kuningansse wiinud. Enne kui ta sinna sai, oli ta wäsimusest
ära nõrgestanud, nii et ta Kuuiugaussele teadmata jõudis. Sauue tädi
kiljatas ehmatusest, kui ta Reeta uägi, kelle uägu kui suruul walge oli.
Peetrit kartis ta, nii et ta tema eest ära keldrisse jooksis, uksele riimi
ette lükkas ega eune wälja ei tulnud, kui talle tiunitati, et „libahunt"
juba ammugi ära ou läiuud. Kui Aaric, kes hobuse ometi jälle kinni
oli püüdnud, õue sõitis, istusiwad Saune tädi, Jaan ja Sander köögis
ja pidasiwad toos aru, mis teha tuleb.
Kui Saune tädi oma Reeta mitte hällist saadik nii üliwäga ei oleks
armastanud, ei oleks ta ilmasgi haiget tüdrukut oma endisesse ärklituppa
wiia ja oma sängi panna lubanud. Üksgi hing ei wõinud talle pahaks
pauna, et ta Reeta sõrme utsagagi ei puudutanud.
№&b oli turi jälle majas. Mis teha? Tohtrit... ? Mis tohtrit!
See wõis tüll wedelikku kirjutada ja elusoout katsuda, aga saruastest
asjadest ei teaduud ta midagi. Wäljawaht J ä r i pidi pääle Iumalateeuistust tulema; tema teadis sest asjast. J a Iärt on tulnud, ja Sauue
tädiga, Iaaui ja Annega on ta kaua aega aru pidanud ja selle tagajärg
oli — libahundi jaht. Meie teame, kudas see korda läks.
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Sauile tädi ei tea seda weel mitte; sest mehed ei ole weel tagasi
tulnud, ehk küll juba õige hilja on. Seltsiks on ta päewilife Nölle —
mehe nagu tammepuu — enese junrde lööki wõtnud; sest uskuda ei
wõinud ju . . . Reedaga Ühe katuse all I . . .
Reet ou säugis ja magad, Kella kahest saadik lõuna ajal on ta
maganud. Sagedasti uais, nagu oleks ta ülewal, ja siis rääkis ta kõik'
sugu imeasju läbisegamini, ta ajas silmad mõnikord sioolestsaadik lahti,
ja wiskas ennast rahntnlt wahel parema, wahel pahema külje pääle, uii
et üsna hirmu pääle ajas.
Just selsamal ajal, kni külast weider hulumine kuuldub, silub Reet
oma kahwatanud nägu kuiwa käega. Pikkamisi tõstab ta oma pää üles
ja tõuseb istukile. Ta arwab, et ta wäga kaua maganud on, temal on,
nagu oleks wähemalt kaks päewa mõõda sest ajast, tui ema talle wiimast
korda hääd õõd on soowinud. — Pää on tal uimane! . . .
Kui ilus oli lilleaias! Tuid llokkisiwad tal pää päält teri, ja
Peeter. . .
Häkitselt ehmatab ta kangesti ära, tõmbab kardinast kinni ja kisub
ta lahti. . . Jumal, kus ta ou. . .?
J a -- nüüd ta teab; ta teab jälle kõik. Ta ei ole mitte wanemate majas, waid Kuuiugausfel, oma wanas ärtlitoateses. . . Täna
hommiku on ta Peetrit näinuo; ta oli tema juures ja tema on üteluud,
et see tõsi ei ole, mis »oana naene lausunud. . . Ei see ole ka tõsi!
Kui see tõsi oleks, siis peaks ta weel täna surema, sel, selsamal õöl.
Ei, see ei wõi tõsi olla! Sureja jalad lähewad külmaks, ja tema, tema
on palaw tni tuli. Ta tahab Peetri nõuu järele rõõmus olla ja uskuda,
et Jumal, ja Jumal Ütsi. . . Jah, waata, ta on rahulik, ei ole sugugi
enam hirmul. — Ta tafyab weel natukene magada.
P u ! Teki wiskab ta kõrwale.

•
Nii, pää sängi äärelana pääl, näeb ta aknast wähe walgust. Silmad
ajab ta pärani lahti. Ta tahab üles jääda; sest surm tuleb nagu waras öõõsel. Hu ! öösel ! — Walwama pead sa ja palnma !
Paluma, jah! paluma!
Ща — oh sa Jumal! uüüd tunneb ta weidrat, imelikku külma
jalgades. Ta tõmbab teki jälle pääle; aga külma tunneb ta ikka weel,
kõige rohkem jalgades. „Ema! Peeter!" hüüab ta. „Kui see ometi
tõsi on! Suremal Appi, inimesed!" Kni kena on tal, tni imelik kenal
Kui pimedaks läheb tammer, hirmus pimedaks. E i ! ei! ei l ta ei taha

160
weel surra; ta on ju weel noor. „Ema! Peeter! — Peeter! ema!"
hüüab ta waljumini. Surmahirmus kargab ta sängist wälja ja rutab
akna juurde. . . „Õhku! õhku! õhku!"
Nõrk laps! Ta jõud on õtsa saanud, sääl ta on akna all maas,
pää tooli pääl nagu surnud. Waene Reedate!
J a — kui kaua ta sääl maas on, seda ta ei tea. Sellest kärast,
kui libahuudi tagaajajad tagasi tuliwad, ei kuule ta midagi. Wihmast,
mis rabisedes akna ruutude wasta sadab, ei tea ta midagi. Ta ei näe
seda, kudas kuu weel kord pilwede alt wälja tuleb ja kambrikest walgustab. Esimene kukelaul ei tungi tema kõrwa. Ta ei näe hommiku
ümarikku; sest ta on ikka weel sääl nii wagane kui surnud. J a lindude
laulu põõsastes ja tuide kuristamist akna ees, kas ta kuuleb seda? Jah,
waata, wäheue naeratamine on tema sun ümber. Mustad filmaripsmed
tõusewad, wajuwad ja tõusewad jälle. Lindude laulu ja kuristamist,
uüüd kuuleb ta seda; aga ta ei tea esiotsa mitte, tust see tuleb. . .
Nüüd awab ta wiimaks oma mustad silmad ja waatab imestades ümber»
ringi. Sügaw ohkamine tuleb ta rinnust. Ta nutab. Kas rõõmu pärast?
Jah, tema kaheksateisttümueuda aasta wiimne öö on mööda ja ta on
alles elus. Oh sa armas, hää ja suur Jumal! Ta pää ou segane, kõik
tema liikmed on wäsinud; aga — ta elab l — Naese sõuad on waled
olnud. Ta siaueb kae rinna pääle ja kuuleb oma südant lööwat. Oh
sa armas, suur Jumal, just seitse kuud ou ta surmahirmu oma põues
kandnud. Aga uüüd. . .
Ta tõuseb üles ja astub akna äärde. Wäljas on õhk selge ja
puhas l Ta lükkab atua lahti. Hulk wärsket magusat lehekuu õhku
woolab sisse ja annab tema rõhutud rindu jõudu. Oma üheksateistkümneltdamat sündimisepäewa on ta terwitanud. J a lillekesi haisutab ta, just nagu
aasta eest, ja tuisid näeb ta ja puid ja lehti ja selget sinist taewast. J a
tema hambad langewad kokku ja pisarad tulewad tal jälle silmi, wärisewad, täuulikud pisarad. . . Jumal on tema kannatamist kuulnud, teda
peab ta tänama.

Aga tasa, ehk küll päikesekiir õige sõbralikult tema üheksateistkümnendama
aasta esimesel päewal paistab, ei saa sest ometi rõõmulist sündimisepäewa.
Kui tauakestaw kange torm noore puukese sirge tüwi maani on
painutauud, siis ei wõi üksainuke annas lehekuu päikese kiir talle tema
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endist jõudu kudagi jälle kätte auda. — Aga küla ja selle ümberkaudsuse
pääle on walguse kiir paistnud, walgus, nagu päikese enese walgus.
S i i n ja igal pool, wäljal, küünis, kolde ääres, töötoas, igal pool
jutustatakse imeasja Reedast, Peetrist ja Murist — waesest libahundist —,
Jaanist peremehest, kes kardetawal silmapilgul masinale tagasisõitmiseks
tublisti auru ou andnud ja ühes oma terwe pika kehaga weekraawi on
kukkunud, wäljawahist Jardist, kes bürgermeistri käest tublisti tõrelda on
saanud ja pääle selle kasu, otsekohe loomatohtrit M u r i juurde wiia ja
poetamise tulud kanda . . . ehk . . . „minema — marsh!"
Nad on koos juttu westnud ja naernud. Isegi päewiline Sander,
kes öösel hirmu pärast peaaegu palawiku oleks saanud, on selle üle naer»
uud, et inimesed nii rumalad on ja mustlase naese ettekuulutusi ning
libahuntisid nsuwad. Jah, uad ou lobisenud ja naernud ja selle üle
rõõmustanud, et üks wõõras mees, Aarie V.-st, seda rumalat tempu on
teinud. Nad tahawad teda ka soowitada, kui neil tulewikus kord jälle
mõni libahunt surmata on. Peetril tahawad nad aga kätt pigistada;
siis saab ta näha, et nemad mitte nii rumalad ei ole nagu teised, kes
niisuguseid lapse-jutukesi usuwad. Kui palju neist mõnel naerjal pähä oli
jäänud, selle järele ei hakka me küsima, niisama ka mitte selle järele, kas
neil mitte jälle selsamal õhtul tondi-lugusid jutustada ei olnud, lugusid,
mida nad ei uskunud, mis aga isa ehk ema wõi mõni teine ise oma
silmaga oli näinud. Meie küsime aiuult, kas päikene isegi siis weel mitte
rõõmsalt Kuningausse ärklituppa paista ei tahtnud, kui tohter, kes nüüd
haiguse Põhjust teadis, haigewoodi ääres Reedakesele hääd lootust oli
audnud. Päikese walgus paistis naeratades Reedakese kahwatanud näo
pääle, ja waikne naeratamine lehwis hää lapse huulte ümber. J a teise
walguse kiir, mis küla oli walgustanud, ta näis ütlewat, et see weel
ammugi tarkus ei ole, kui rohkem ustakse, kui teised mõistlikud iuimesed
usuwad, ja et pimedas tabades hirmus kõrwale wõib tabada.

Lõpetuseks peame nüüd weel talupoja wankrisse astuma.
läinud suwi on soe, hää suwi olnud.

Mööda-

Et küll juba septembrikuu poolest saadik mööda ou, maantee, mis
külast, kus Reeda ema elab, punase torni kaudu tammi pääle läheb, on
weel kõloa ja kuiw. Redelitega wanker, mille ees kaks kärsitut noort
il
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fyobuft on, weereb porisedes fawimaad mööda edasi, nii et pinn mõni
weerand tund kuulda on.
Taga otsas istub Sanne tädi Reeda ema kõrwal. Kui sa neid
mõlemid üheteisega wõrdled, siis on see sul iseenesest selge, et Leme oma
noores-eas igale noorele poisile silma paistis, kuua õde (L5rnrne... Needa
ema on weel üsna kena inimene, ja kui sa terawasti w.iatad, nõid sa
näha, et nad ühte moodi on, nagu oleks Reet tema suust kukkunud.
Keskel istub Reet ühe noore mehe kõrwal; nad Ijoiawao üksteise
käest kinni, mille üle Sanne tädi terwe aja iseeneses pahane on. Sääl
istub Reedakene, arwas ja priske, nagu aasta eest. Te:m ilusaid, pee»
nikesi riideid meie ei hakka kirjeldama; pääasi aga, kehw! s ei paista säält
mitte wälja, ja tema n«eratawal näul ei ole ka enam kehwus! Kui hirm,
mis tenia elujõudu näris, müüda oli, siis oli ta weel kolm nädalat
haiglane, aga siis on ta pitkamisi jälle endise jnme lätte saanud. Kui
Peeter oma armsa Reedakese õtsa »vaatab, siis ei wõi ta wankri põrutamisest hoolimata teda ligi tõmbrnnata jätta, nii et Sanne tädi taga i isas
pahameele pärast peaaegu nutab; sest et ta küll oma oraakliraamatukese
ja kõik oma planeedid õpetajale on andnud ja uskuda tahab, et etteluulutused patt ja wale on, arwab ta ometi, et wiiekümne aastaga kõik loo»
tused weel mitte otsas ei ole, kui aga — paras mees tuleks.
Wautri eesotsas istub pikk mees küüratu seljaga, ta !,omb aga ос;е
kindla käega; tema kõrwal istnb wana mees, must locr süles, kes tema
kätt järjesti lakub. Täies kraawis weereb wanker kõrkjatega kaetud soost
müüda, kus puuane torn on olnnd. Sanne tädi tõmbab, ehk ta küll la
punase torni lugusid patuks ja walets peab, kõwera pää ometi natukene
õlade wahele. Jaan hoiab hobuseid kraawi äärest õige kaugel, sest kraa«
ivlsid kardab ta nüüd hirmus. Kuna hobused tiies traawis üles tammi
pääle joutscwad, waatab Peeter taha Sanne õtsa ja näitab kelmika siln'a
pilgutamisega tema kingade pääle. Sanne naerab pool pahaselt, ja Leene
ja Reet ja Peeter naerawad kah.
Wanker poriseb üle kõrge tanuni, ja tolmu keerleb hobuste kupjade
ja wankri rataste alt nii palju üles, et täis õunapuu mõlem^^ pool tee
kõrwal waelvalt näha wõib. Wahtu tuleb hobustel rihmade kohal tublisti nähtawale.
Jaanil peab nälg suur olema, et ta nii pagana moodi ajab. Aga
wõta l Kõrtsi ja pagarimaja wahel olewa käänaku päält ei saa ta enam
edasi; puust hobuste jõim on risti tee pääl ees. Ei tea ütelda, tui
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palju noori Poissa ja tüdrukuid sääl on Reeda wendade ja õdede kõrwal,
kes ees ära oliwad sõitnud.
Kaks tulist uoort meest hoiawad hobnsed kinni, sest need wahiwad
natukene aralt suure lipu poole, mida kolmas käes hoiab.
Teisiti ei saa, Reet ja Peeter peawad wankrist maha astuma. Molnnatele antakse lillekimp, milles astrisid, roosisid ja heliotroopisid on.
Peeter saab sigari üsna kodumaa kaswust, ja päälegi mi suure, nagu pool
käewart. Kirjud paelad ou tema ümber mähitud; sest Reet on kasulapsena
Jaanist onu ja Sannest tädi käest kaasawaraks tubaka - istanduse saannd,
kus Peeter nüüd peremeheks peab hakkama.
Tammi papa Gruwe astub ette klaasi punase wiinaga noore paari
terwiseks tõstes, keda V.-s esiteks bürgermeister ja siis õpetaja õnnistanud
on, just nagu seadus seda nõuab.
J a nüüd lähewad nad, Peeter ja Reet noorerahwa keskel, kõige ees
suur lipp ja Harmonik, „ueitsikrantsi" lauldes ja „hussaa!" ja „hurraa!"
hõisates teed mööda alla, nii et Jaanil mehel tööd on, hobuseid kallaku
tee pääl kinni hoida.
Natukene kaugemal, kus tee jälle laiemaks läheb, ajab Jaan noorest
rahwast mööda. Muri kargab wana Mülleri põlwe päält wankrisse ja
säält tee pääle maha, mi et ta peaaegu ratta alla oleks läinud. Wäike
libahunt kolme palja kohaga külje pääl tahab ometi parem oma peremehe
lähedal olla. Jaan rõõmustab, et koer wankrist ära läks, sest „ilus koer
ci ole ta ju ometi mitte."
Talupoja wanker kaob silmist. Edasi liigub küla poole pulmarong.
Harmonika mängib „neitsikrantsi", sest see on ainukene laul, mida pats
Hein mängida oskab. Üksgi ei näe pisara, mis Reeda mustast silmast
Peetri käe pääle kukub, käe pääle, mis tema eluteed ebausust puhastama
saab, nagu ta lillepeenraid umbrohust puhastab. Rong läheb edasi koolimajast mööda, kus hää seeme ikka kõige paremat maad leiab, kirikust ja
kirikuaiast mööda, ja ikka edasi kuni Kuuiugaussele.
Sääl on lauad juba kaetud, sääl on pulmakooki, liha, worsti, leiba,
wõid, junstu, mett ja mõndagi muud hääd asja. Wärawa juures seisab
Põlluwahi I ä r t uniwormis. Muri on esimene, kelle ees ta kübara maha
wõtab, sest Muri jookseb lipu ees kõige enne õue.
J a rõõmus meel walitseb Kuniugaussel kuni pimeda ööni. Jaan
teeb omalt kohalt kah, mis ta wõib. Sellest hommikust saadik, kui ta
peegli ees kärblast püüdis, oli ta maha teinud, mitte ühtegi kärblast enam
11*
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püüda; aga nüüd Needa pulmapäewal, kus noor rahwas talle pääle ajas,
nüüd tahab ta ometi kord weel katsuda. Oma noores eas oskas ta seda
palju paremini, aga . . . noh, ta tahab katsuda, ja — akna all poriseb
ja sumiseb jälle; aga peegli alla ta ei läinud, sest taha selja näha ou

uhkuse asi.
Isegi Sauue tädi rõõmustab. Jah, on weider ikka tüll, pulma
pidada Kuningaussel — tema riigis, teise pulma! . . . Tasa, ma teadsin
juba, et sa uaerda tahad waua ebauskliku, mchehimulisc ueitsi üle; aga
— kui su süda hää on, siis oled sa ka kaastundlik tema wasta, seda ma
tean. Sanne on ka noor olnud, ja — teda on pimedaid teesid mööda
weetud ja ebaust ou tema noore, wastunwtliku südame ees wale peegli
hoidnud. Kas siis igawese lootmise ja ilmasgi kättesaamise juures ime
ou, tui elu häda ilmale toob ja mõistus kahzu saab ja umbusaldus [fidame täidab? Mis kujutus teha wõib, seda oleme meie Reedakescst uäiund. — J a Saune ou rõõmus. No jah, Needake oli jn tema pailaps.
Kas ta aga wiimasel ajal üsua mõistlikuks ou läiuud, seda ma kindlasti
ei tea. Ta pomiseb: „Reedate saab õnnelikuks, tema pulmapäewal on
ilm ilus."
Reet on täna üliõnnelik. Natuke kurwastab teda küll, et tema kõige
wanem wend Aarie üsna Ütsi B.-sse on jäänud. Sest ajast saadik, kui
ta libahundi nii wahwalt ära wõitis, ei ole ta oma jalaga ilmasgi cuam
külasse tulnud. Aarie on teda tüll natukene kurwastanud; aga ta tunneb
enese ometi nii õnneliku olewat, kui oleks ta taewas. Peeter uimetab
teda oma armsaks naeseks ja lubab teda kaitsta terwe eluaja, ya see
ei ole wale, tema õnnetus ou talle ja teistele õpetuseks olnud.
Õhtul ou Peeter ja Reet natukeseks ajaks pulma mürast seltsis aida
läinud, mida täiskuu hõbedase walgusega armsasti walgustab. Nad fcisa»
tawad lillepeenra ääres, ja Reet näitab armusosina wahel selle koha pääle,
kus kollane mustlase naene on seisnud, ja Peeter uopib kõige ilusama
„kuninga Taaweti" neiusõlgede põõsast ja ütleb iseeneses: „Ma soowiksin,
et see mees, kelle uime see lill kauuab, jälle ülestõuseks, liug käes ja lingu
pääl westi kiwi, ja et ta ebausu kuradil sellega pää lõhki lööks!" Ütles
ja pani selle lillekese Reeda riuda.
Tõllinud J. I.

lillis« soo.
Üle lagendiku lendas wana kaaren.
Kaarna meel käis fcakõrwa poole, mis ta kord paremal ajal mere

ääres liiwa alla oli ära peitnud. Nüüd oli juba sügise hilja, ja söögikraam kippus uapiks jääma.
Kni fa üht kaarnat näed — ütleb isa Vrehm — siis waata ainult
ümber, ja kohe uäed sa ka teist.
Seekord oleksid sa aga silmad pääst wälja wõiund wahtida,
wana kaaren oli üksinda. Jõudsasti- libises tema läbi niiske ja paksu
õhu edasi, otse õhtu poole. Waitne rahu igal pool. Üksues tema süsimustade tümade mnhinat oli kuulda.
Äga lennu Pääl waatas ta teraselt alla maa pääle, ja wanal linnul
läks meel pahaseks.
Aasta aasta järele läksiwad sääl all rohilised ja kollased jooned
ikka laiemaks ja nende arm ikka suuremaks. Ühe tüki teise järel kisknsiwad nad lagendikust enese kätte. Siis tetkisiwad sinna Maitsed majakesed.
Nende punased katnsed paistsiwad juba kaugelt silma, ja madalatest
korstnatest tõusimad paksud turblasuitsu sambad taema poole — igal
Pool iuimcsed ja nende töö!
Noorest east oli temal weel meeles — seda mõis juba mõni hää
talw olla — et siin mahti ja maad küllalt oli tublile kaaruale ja tema
perele: lai, otsata lagendik, noori jäneseid ja maitseid lindusid küllalt, all
mere ääres anisid, pesades ilusad suured munad — kõiki küllalt ja päälegi maiusasju, kuidas kellegi süda ial kutsub.
Nüüd aga seisis siin talu talu kõrlval, kullakarma kollased põllud
ja rohilised heinamaad, ja toit oli nõuda kasinaks jäänud, et juba mana

166
auuwäärt kaareugi ühe ainsa tühja tühja seakõrlua pärast mitu peni«
koormat lendama pidi.
Inimesed! — Jah, inimesed! — Meie wana lind tundis neid!
Ta oli inimeste seas üleskaswanud ja pnälcgi wecl kõige peene'
mate seas. Sunrcs mõisas, koguni linna lähedal oli tema oma lapseja noorepõlwe ära elanud.
Aga igakord kui ta nüüd üle selle mõisa lendas, tõusis ta kõrgesse
taewa alla, et teda mitte ära ei tuntaks. Sest kui ta all aias üht
uaestcrahwast nägi, siis arwas ta, et see noor»preili pidi olema, kel itta
Prantsuse moodi juuksed riisi jahudega walgeks oliwad tehtud: aga see
oli noore<preili tütar lumi^walge juukstega ja lescuaese tanuga!
Kas ta käsi nende peenikeste inimeste juures ka hästi täis, küsid
sa? — Noh — nii, nii — kuidas nüüd keegi just arwab. Sööti oli
üleliia ja õppida kah, aga ometi oli see ikka wangipõlw. Esiotsa ei
saanud ta mitte ära lennata, sest et pahem tiiw lühikeseks oli lõigatud,
pärast poole jäi ta «рагоіе сГЬошіеиг'і» (crnusõirn) paale, nagu wana
hcrra ütles.
J a seda auusõua oli ta ühel õuuelikul, mahedal kewadisel hommiknl
murduud — kui noor läikiw must kaarna emake üle aia oli lennanud.
Hiljem— wõis mõni Ща talw edasi olla — tuli ta mõisa õue tagasi.
Aga wõõrad poisikesed wiskasiwad teda kiwidcga; wana-hcrra ja noor»
preili ci olnud mitte kodus.
„Nad on wist liunas," mõtles kaaren ja tnli шопе aja pärast
jälle tagasi! Aga teda wõeti otse nõndasama wastu.
Selle üle läks wa auuwäärt lind — sest waheajal oli ta tõesti
wauaks jäänud — pahaseks, ja nüüd lendas ta kõrges üle mõisa õue
edasi. Ta ei tahtnud enam inimestega tegemist teha, wana-herra ja
noor-preili wõisiwad tema järel wahtida, niikaua kui uad tahtsiwad — ja
seda uad ka tcgiwad, uskus ta kiudlasti.
Kõik aga, mis õpitud, uuustas ta ära, ülihästi rasked Prantsnsc
keeli sõnad, mis ta sakste toas uoore-prcili käest oli pidanud õppiuia, tui
ka kergemad aga mõnusamad sõuad, mis talle iseenesest peretoas meele
oliwad jäänud.
Aiuult kaks sõua endise aja kahekesiscst tarkusest ei kadunud temal
pääst. Kui ta hääs tujus oli, ütles ta: «Bon jour, Madame» (tere,
proua). Kui ta aga wihasets sai, kisendas ta: „Kurat wõtku sind!"
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N»bedasti libises ta läbi uiiske ja paksu õhu. Kaugelt wõis ta
juba uäl a, kuidas wahutawad walged laened wastu mere kallast tormasiwad.
häkitselt jäi ta laia musta kohta all mcm Pääl terasemalt wah°
tima. See oli turbla soo.
'Zalub seisiwad riugis kinkude otsas; madala lagendiku pääl aga
ei oll ud inimese jälgegi; ainult mõni turbla hunnik nähti soo ääres,
mustl-d kingukesed ja läikiwad weelombid nende wahel.
Вой jour, Madame!» ütles loana kaaren ja hakkas turbla soo
ümber teerutama. Maakoht oli temal nõnda meelt mööda ja lahke, et
ta wiimaks tasa ühe puujuure pääle keset sood maha laskis.
Paik oli umbes niisama nagu wenial ajal, üksik ja waikne.
Siin ja sääl, kus maapind wähe kuiwem, kaswasiwad mõned
lugased ja lühikene kanarpik. Muidu oli ümberringi peenikest mädane»
und mulda ja weelompisid näha; hallid puujuured, mis mõnes kohas
wälja paistsiwad, oliwad nagu wõrt läbi punutud.
Waua kaaren mõistis, mis ta nägi. Siin oliwad kord puud
seisnud — fee oli aga enne teda olnud.
Mets oli kadunud, oksad, lehed — tõik oli kadunud. Ainult
juured oliwad jäänud; all mesises maapõhjas oliwad nad üksteisest
läbi kaswanud.
Aga rohkem ei wõinud asi enam teisemaks miuua. Nõuda pidi
tõik jääma ja kõik, mis weel üle jäänud, pidiwad inimesed jätma, nagu ta oli!
Wana lind ajas sirgu. Talud oliwad kaugel eemal; sii« keset
määratumat sood oli ta julge. Mõnda, mis wauast ajast üle oli jäänud,
Pidiwad nad siisgi rahule jätma! Ta silitas läikiwaid muste sulgi ja
ütles mitu korda: «Lou jour, Madame! — B011 jour, Madame !>
Aga korraga tuliwad lähemast talust mitu meest hobuse ja waukriga.
Kaks wäikest poisikest jooksiwad taga järel. Nad sõitsiwad kõwerat teed
mööda, mis tiukude wahelt läbi käis, õtse soo pääle.
„Warsti nad jääwad seisma" — mõtles kaaren.
Aga nad tuliwad ikka lähemale; rahutumalt pööras waua liud
pääd sinna ja tänna. See oli ometi imelik, kui kaugele need iuimcsed
julgesiwad tulla l
Wiimati jäiwad nad seisma. Mehed wõtsiwad kirmed ja labidad
katte. Kaaren pani tähele, et nad üht suurt, rasket puujuurt katsusiwad
ülesse kangutada.
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„Küll nad warsti ära wäsiwad ja järele jätawad," wõttes kaaren.
Aga nad ei wäsinud mitte ära. Nad raiusiwad kirwestega — terawawaid ei olnud kaaren ialgi näinud —, nad kaewasiwad ja kiskusiwad jn
kaalusiwad, ja wiimaks läks neil korda rasket kändu küliti ajada, nõnda
et juured püsti tõusiwad.
Wäikeste! poisijõmpsikatel oli kraawi kaewamisest wcelowpide wahel
himu täis. „Waata, mis suur wares sääl on," — ütles teine.
Nad korjasiwad tiwisid ja läksiwad salaja mätaste wahel edasi.
Aga kaaren nägi neid. 3 a oli weel pahematgi näinud!
Ka siin wäljas turbla soo pääl ei wõinud see, mis wana, rahul
ega julge olla. Nüüd ta oli näinud, et ka hallid puujuured, mis weel
wanemad oliwad, kui kõige wanem kaaren ja nõnda kõwasti sügawasse soosse
kaswanud — et ka ueed terawale kirmele wastu ei jõudnud panna.
Kui kurjad poisid nõnda lähedale oliwad jõudnud, et wisata ulatasiwad, laotas ta tugewad tiiwad laiali ja läks lendu.
Kui ta aga üles tõusis ja mehi rasket tööd tegema nägi ja siis
rumalate poiste pääle wähä waatas, kes kummasgi käes kiwi hoidsiwad ja
temale järele wahtisiwad, sääl sai waua auuwäärt linnu süda täis.
Nagu kull laskis ta poiste pääle maha, lõi ueile suure tümadega
mööda silmi ja kisendas kurja häälega: „Kurat wõtku sind!!"
Poisid hakkasimad kisendama ja lasksiwad kõhuli. Kui nad natukese
aja pärast jälle üles waadata julgesiwad, oli kõik wagane, ja midagi ci
olnud näha; — ainult kaugel lendas üks üksik, must liud õhtu poole!
Aga kui uad juba meheks oliwad kaswanud, kuui oma surma tnnnini
uskusiwad nad kindlasti, et nad turbla soos tõesti wanapaganat näinud
oliwad, tulised silmad pääs.
J a siisgi oli fee paljalt üks õiglane wana kaaren, kes õhtn poole
lendas ja seakõrwa wälja kaapida tahtis, mis ta mere ääre ära oli peitnud.
Norra tirjamchc Alctfander L. K i е 11 а и Ь ' i järele К.

К.

Mltllll Juunid' ju (auu.
Sini suurt liigu meie efituauemab faunast ou pidanud, sest auuad
„Waua Kannel" mitluesugust tunnistust Kui õpetaja Hurt oma wana»
wara uksed saab lahti teinud, küll te siis näete, et ju aastasadadest
saadik eestlaste tähtsam kodutohter saun on olnud. Aga ka need wanawara riismed, mis praegu igaühe käes ju lugeda, ei saa saunast mööda.
1. Pange selle poolest wanu kõnekäändusid tähele, mis meie suus
weel tänapäew elawad. Nende seas on mõistatusi: üts saun, neli nurka,
iga nurga all raudlati; üks saun, sada akent; üts saun, sada läwe —
mis see on? Pea liig kõrgele julgeb sauna mõistatus oma silma tõsta,
kui kästakse mõistatada: üks sau», sada lippu — mis see ou? Need mõistatused näitawad siis, et saun eestlastel üks kattis ja käsuline asi on
maailmas. Wanade mõistusõnade seas saunast on aga ka mitmed sarnasõnad, mis suurel selgusel küsitawat asja waimu ette toowad: ta sai
täna hää sauna; ma tahau sulle hää sauna anda; mis sa sannad? naene
läks sauna, wiidi sauna; ma olen teda tublisti sauuanud. Weel on
nende seas õtse mõistusõnu, mis sauna kallistust rahwa meelest ülesse
tunnistawad: tuul kosutab kaua poja, wihaleht lapse noore.
2. Suur Toll ja saun. Eestlastel ou kaks eepost, Kalewipoeg ja
Suur-Tõll. Loodame, et Suure-Tõllule ka üks Kreutzwald edaspidi
ärkab. Ta oli ju Saaremaal weel tugewam mees, kui Kalewipoeg Suurel
maal. Ta pistis 40 sõjameest tasku ja 20 wöörihma wahele ja jooksis
mõne silmapilguga Tõlliste mõisast Sõrlve säärele waenlaste wastu.
Selle mehe kõige tähtsamad tööd ou lugujutu järele ehitused, uimelt
kirikute ehitused. Aga enne ristiusu tulemist Saaremaale arwab lugujutt
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Tõllu kõige tähtsamaks tööks, et ta esimese sauna Saaremaale on ehita»
nud. Wana jutt ise jagab ennast kahte jakku: 1) mis Toll enne sauua
ehitamist ou teinud, ja 2) kuis Toll pärast fauna ehitamist on elanud.
Kui rahwa esiiuehed Kihelkonnal Tammiku peresse killa-päewaks oliwad
kokku tuluud nõuu pidama waenlaste wastu, siis saadeti Tõllu appi
paluma; aga Toll kostis: „Viiua tahan täna õhtu Hiiumaale sauna
minna, homme õhtu olen ma aga Tammikul, siis saame näha, mis tuleb
ette wõtta." Pääle sauna heitis tema ikka magama, ja siis ei julgenud
teda keegi naljalt äratada. Tema armastas wäga saunas wihtlemise aga
üksnes Leigeril Hiiumaal oli sel ajal saun. Pärast Sõrwe sõda aga ehitas
Suur'Toll Handln walda ise omale sauna, kus ta oma keha nii sagedasti
hautamas käis, kui süda ial kutsus. Suure-Tõllu naeue Piiret õppis mehe
käest, missugused kerisekiwid kõige paremat, rohkemat ja puhtamat leili
annawad. Tõllu uaene korjas üle Saaremaa kõik kõlbawad sauna kerise'
kiwid Handln kokku, ja siis tegi Suur.Tõll ueist fauna. Kes seda kerisekiwi näha tahab, mis Piireta põlle paelad katki kiskus, mingu Kõiguste
mõifa karjamaale teda waatama, ta ulatab puude ladwa kõrguseni. SuurToll käis nüüd sagedasti saunas ning saatis oma pere ka sinna. Ning
saun oli neile ihuterwise poolest suureks kosutuseks.
Suure-Tõllu lugu õpetab siis, et Toll ihuterwise pärast sauna
loaga kalliks asjaks on arwanud, ning et Saare rahwas Tõllust saadik
igaüks oma õue sauna on ehitanud. Sest seda wist see ütlemine tähendab,
et Tõllu sauua kerise-kiwid igalt poolt üle Saaremaa kogutud oliwad.
Aga muust sauna kasust ei kõnele Suur-Tõll mitte sõna.
Üsna teine lugu on sauna-asi Kalewipoja lugulaulus. S i i t kuuleme, et saun pea iga tähtsama elusammu alustajaks oli uiug täis
uöidufe mägesid arwati olewat.
3. Kalewipoja laul ja saun. Pulmal kõneles mõrsja peigmehega
sanna seest, sääl oli ta elamise koht:
„Linda hüüdis sauuastana,
Ebemesta heitis keelta."
Kui Liudal pärast Kalewi surma suured surmad kätte tuliwad uiug pesa»
muna sündimas oli, siis ta käskis Kalewi kodus „ W i r u talus" sauua kütta:
„Küla eided tutwad sauua,
Orjad kandwad kaewust wetta,"
ja ta ise waeuekcnc:
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„Sadu kord käis sauna wahet."
Esimene mure pärast lapse süudimist oli teda sauna wiia:
„Ema, hella eidekene,
Wiis mind warem wihtlcmaie,"
ütles Kalewi wanem wend. Kui laps kiuste karjus, siis parandati seda
wiga wihaga, ning „harjakse wõtmine" saunas on ju tänapäew weel
rahwa seas pruugiks. Seepärast Kalewipoeg oma lapsepõlwest laulis:
„Ema andis lanlba lausujale,
Kirju warsi wihtlejale,
Teise harjakse wõttijale."
Aga kõige imelisem asi on see, et
„wiheldi": Laul V i l l . , 500. Kui
ja isa hobust sõjale walmistas, mis
„Weli »vihtles

Kalew pärast liisuheitmist kuningaks
ema walget särki waatis sõjamehele
siis weli ise tegi?
ahju pealta,"

ning Kõiwa jõe kaldal, kuna kõik Kalewi ja Kalew kõik oli ära uneta»
nud, seisis sauna-ast tal weel ikka sugu meeles, sest ta elas „tuule
toetusel" ning „wihmukest wihtlemise!." Aga uagu ju lausuja last
sauuas wihtlemise! ruttn jõudis waigistada, nõnda kuuleme, et nõidadel
ja sortsidel sannad oliwad; nõia wihtadega jõudsiwad nemad õtse imet
teha. Peipsi sorts oskas „wihtlemise! wiha wõtta, wäetid lapsi waigistada, wihtlemise! nuttu wõtta"; nõia wihtel mõistis tema Iaani-öösel
õnnelillesid wõimustada, et nende wägi mõõga pääle hakkas; ta oli oma
pojad wihmasajn lvihtlemisel nii tugewaks teiuud, et uad surmahoopi ei
kartnud. Salatarkusi ja ussisõuu metsas kuulis Kalew Maana targa
wanamoor! laulwat:
„Tule wiga wihtlemaie,
Haawafida arstimaic,
Hambawigu rawitsema,
Puretamist parandama."
Alutaguse sorts tegi enesele toreda uue maja ning „wihtelauad
Wahterast«." Siis kuuleme, et inimestel ja sortsidel mõlematel saunad
wäga tarwiliseks asjaks arwati ihu poolest, ning et tal ühtlasi waimline
jõud oli, mis kisa ja kiusu wõttis.
Aga ka põrgu Lita, juudaliste ema, käis T o r i l wihtlemas, ning
kui Sarwik pikast räudamisest roidunud o l i :
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„ S i i s ep eite Sarwituda
Hõbekambril parssideNa
Widewikul wihtleuiaies,
Aineid külgi audumaies."
Siis Toonelas oli sanna rõõmu üksnes peremehel weel. Muud
kui seda ci julge Eesti „Wana Kandle" luule mitte taewalifeft faunast
kõnelda, et sääl tüll taewa Taadi talu on. Ometi ütles waua Kalew
„Tehke toad tuule pääle,
Elud ilma ääre pääle,
Saunad pilwe serwa pääle,
Wihtelawad wihma alla."
Aga kõrgemale ei pidauud sa uu mitte saama. — Jälle üsua teiue
lagu faunaga on meie muinasjuttudes. Sääl tõstetakse saun otsekohe
luuleilu fisfe
4. S a u n j a e n n e m u i s t s e d j u t u d. Et fauu ja luule kokku
sünniwad, seda tunnistab Saare-taadi tamm. Tema riismetest sai kehwa
mehe sauu, kas elamiseks wõi wihtlemisea, on ütlemata, aga et luuleks,
ou öeldud. Sueudid püüawad wägisi fala-fauua laudile oma lapsi
wihtlema wiia.
Otsekohe särawa luuleilu sisse tõstetakse saun kuuwalgel wihllejate
ueitsite loos. Siiu uägi luuraja, mis kellegi sureliku silm euue ei olnud
uäillud. Puulatwade wahel seisiwad ehalarwa tuldlawad, hõbewihad ja
hõbedast weeämbrid lawalaudidc pääl walmis, täiskuu audis paistes
walgust, ning lehtede kahinal tuliwad Marueide tütred wihtlema. Nagn
Ilmaneitsi oma sõrmusega X . Kalewi laulus wist muud ei täheuda, kui
wikerkaari oma ütlemata luuleilus, Saare-taadi tamm ehk wihma pilwi,
mida päike maha raius, ise raiudes kaswades, nagu Ilmarise sepikoda
X I I . laulus sepa-töö luuleilu sisse tõstab, nõuda tõstetakse siiu saun
luuleilu sisse.
Üksainus täieline nähtus meie „Wana Kandle" ajast uu weel
tänapäew meie silma ees, need on meie pulma-kombed. Kui uüüd sauu
eestlaste silmas uii imeline asi on, nagu kuulsime, siis peaks see küll üks
ilma ime olema, kui sauu pulmal peaks kütmata jääma. Saaremaal
kütetatse pulmal, pruudi pulmal, sauna, ning pruudi pulmaistc nimi on
otsekohe sauna-rahwas. Suurel maal antakse kõige wähemalt kas kerisel
külmalt wõi sõnaga wihta, ja linutamisel on wiht mõrsja tooli all.
See saun ei wõi mitte ihu puhastamist tähendada, sest iga pulmaline ja
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mõrsja on ju pulma tulles сшіе seda saunas täinud. See saun on
otsegu mõrsja naeseks Vihtlemine, nagu iialewpoeg kuningaks wiheldi, ta
täheudab: Teie saate meilt nii puhta tüdruku naeseks, uagu puuri-liuuu.
5. K a s t õ e s t i s a u n n i i s u u r e l u g u p i d a m i s e w ä ä r t
o u ? Kui meie kõik „Waua Kandle" ebausud kõrwale jätame, siis jääb
see ometi täiesti tõeks ja seisma, et neil mitte palju paiseid mähkida ei
ole, kes igal nädalal saunas käiwad. See, mis Kalewi laul VIII,
740—777 hallita weest lanlab, on iga hallika-wee kohta tänapäew weel
tõsi, aga ilma ebausuta. Nõuda ou kõik, mis „Wana Kannel" saunast
laulab, üsna õige ja tõsi, muud kui ebausu pääle tuleb kriips tõmmata.
Tänapäew, ning just meie ajal, on saun üle maailma kuulsaks saanud.
Ta on meie lõige parem kodutohter, ning kui eestlased siin meie põhjapoolsel külmal maal mitte hoolega enam ei taha saunas käia, siis jääwad
nad kiiresti kiduraks. Seepärast kütte sauna igal nädalal ning ajage tõik
oma pere sisse, muidu tuleb Suur-Tõll Saaremaalt ja Leiger Hiiumaalt
teile kerisetiwide poolest õpetust andma, mis põllepaelad ära katkestab.
11. K.

Üht ja teist Setudest.
Mul oli kord kange nõu Eesti kirjameheks hakata. Ettewalmistused oliwad pea korras: tindipott oli juba ostetud ja kuldäärtega nimekaartid: «N. N. kirjanik» oliwad tellitud; muud
kõrwaasjad, nii õigekirjutuse seaduste tundmise, kirjandusega
tutwustamise une. — need annab Jumal omakstelc ju magades.
Sääl äpardas asi korraga; ma ci tea õige isegi, mis põhjuseks
oli, kas see, et mustast tindist liig palju musti mõtteid nägin
tõusma ja musti jälgi järele jääma, wõi see, et luuletamise aeg
— kewadine wetetõusu aeg — juba mõõda oli (Eesti kirjanik
on nimelt ikka ühtlasi ka luuletaja) ja riimitabclit, mille abil ehk
salmisid oleks wõinud taguda, omanikkudelt laenata ei saanud.
Jätsin siis kirjanduse wankri teiste eestwedada ja tagant
tõugata ja otsisin muud tööd. Eesti kirjanikul on ju ilm lahti
ees, tema on kõigeks sünnis, olgu panga juhatajaks wõi heeringa
kauplejaks, kullakaevajaks wõi wäljarändamise asjaajajaks. Mina
hakkasin kaupmeheks. Ega see raske ole! Kui ostad, aja mokad
pikaks ja paku kolmas osa hinnast; kui müüd, pöörita silmi
taewa poole ja küsi kolmekordne hind, siis pane juurde ja jäta
maha õige hinnani — ostjaid tuleb sul siis kui rahet ja raba, ja
igaüks kiidab, et ta kaupmeest tüssanud. Kui eestlane kaupmeest
tüssata ei saa, siis ei osta ta temalt sugugi, kaupmees on siis liig
tinge mees.
Oma kaubareisidel — ostsin just wanu leeme kulpisid,
moest läinud kuubesid ja muid kasulikka asju — (wanu
hobuseid pakuti mulle ka 2 - 3 rubla tükk, aga ei olnud tel lingid
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ühes, millega nad raudtee jaama oleksin saanud) — oma kaubareisidel, ütlen ma, juhtusin ka maale, kus Pitseri päälinnaks ja
Pihkwa Peterburist suuremaks peetakse, sain Setu-wellede juurde
mi Lihawõtte ümber. Üht ja teist, mis reisil koti soppi heitsin,
wõtan nüüd wälja ja panen siin, must walge pääl, nähtawale.
Waatame kõige päält, kust Setu ära tunneme. Siin näitab
riie weel mehe wälja, nii kni sõna mõtte näitajaks olla. Tuleb
haridus, siis aitab riie meest peita ja sõna mõtet.
Kõige lihtsam riide mood on muidugi see, kus riiet sugugi
ei ole, siis tuleb puuleht põlleks ette, ja Euroopa rahwastel on
kõigewähemaa särk seljas. (Igaüks teab ju wist, et wähä haritud ja wäga haritud rahwastel mõlemil wähe riiet on; kes seda
ei tea, see mingu kuhugi kõrgesti haritud tantsu-saali ja waadaku,
palju ta sääl paljast liha näha saab). Aga kuhu ma jäin ?
Noortel Setudel on ainult särk, Setu keeli hamõ, riideks ja mitte
paljalt lastel, waid noormees sai (wähemalt aasta 30-ne eest weel)
püksid ehk kaaaga' alles 20—2õ-ma eluaasta wahel. Niikaua sai
sest küll, et hamõ üle põlwede ulatus ja säält jala-räti' kätte sai.
Kas see mood Setu maale ehk Saksa maa endiste üliõplaste käest
tulnud, kes oma pika magadiskuue all ka puksa ilmaasjata uhkuseks pidanud, ei tea ma ütelda. Selle üle wõiks ehk mõni õpetlane uurimise Kirjutada. Püksid on kas takused — walged, ehk
linased — sinise triibulised. Jalawarjuks on töö aegu arwapätenia
(riidepastlad) ehk witsu', sagedamini tswvica, toorest ehk pargitud
nahast pastlad. Need samad jala warjud on naesterahwaste!. Uuemal ajal hakkawad nad kaduma, pidudel ei ole neid pea sugugi
näha, mehed hakkawad pikki säärtega saapaid kandma, naesed
poolsaapaid. Aga weel mõne kümne aasta eest oliwad nahksaapad
nii aruldased, et mees teisele paar päewa tegi ja selle eest saapad
laenuks sai, kui kosja-teele läks, ja nüüdgi ei näe sa saapais
naesterahwast kiriku-teel, waid üksinda kirikus. Wanemad inimesed ei ole muidugi niisuguste uuendustega rahul, ja iseenesest
mõista olla wana usku pulmad palju Iustilisemad olnud, olgugi
et sääl niinewiisulased tuba tallanud.
Sukad, kapuda' on meestel ja naestel isesugused, eri kirjalega; pääle sukkade on meestel sääre katteks jala-räti', talwel
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wülagu, naestel razu\ see on neljakandiline riidetükk, mis nööridega ümber sääre seotakse.
Põlw rabwast tagasi oli meestel ja naestel übesuguno
päälisriie: rästik, ballist, peaaegu walgest tussist, ilusasti kaunistatud pääle õmmeldud wärwiliste paeltega. Seda riiet hakkasiwad
mehed põlgama, ja ta asemele wõeti kampson ehk poohärrki, pikk
kuub, sameti paelad pääl, wööga ümber keha kinnitatud.
Talwel ei ole muud muutust, kui et poolesärgi asemel
ärmäk kantakse, wäga lai ja ruumikas ülikuub, nii et kasukas
ilusasti ta alla mahub; ärmäk tõmmatakse wöörätiga kinni.
Pääs on Setudel niisamasugune wildist kaal), kui ta Tartu
ümber kantakse; wanast oli n^id keegi Haanja mees wanutanud,
nüüd tuuakse nad poest. Palto leinab, kui see wiltkübar, olnud
pithoa-a haab, mille ilu suur hulk preesisid ja wastlaid üldndanud.
Talwel näed ka rebase-nahast mütsisid, suurte kõrwadega: lutüküpär; ta wõiks suuruse järel arwata seesama olla, millest rahwalaul pajatab: kübar pääs kui kiriku kella. Suwel oliwad oma
tehtud õlekübarad moodis, nüüd on neid aga wähe näha.
Setu poisid lähewad aga aegamööda ka saksaks käest ja
hakkawad oma rahwariiet põlgama; asemele Umgiwad, kuidas ju
öeldud, säärtega saapad ja lühikene kuub, pindzdk.
Naeste hamS (kirjakeeli: särk) on weel ilusamini kirjutatud,
kui poivm-hamõ; õla pääl on tal kirjad, käsivarrel, käiste otsas
ka kas kõrt, ehk triibulised käde-mu joone'. Напші oliwad enne
käised kaks kord nii pikad kui käsiwars, nüüd kantakse lühikesed
käised. Hämo pääle tõmmatakse rüüd ehk särk. See oli enne
walge; kes uhkust taga ajas, see wärwis ta ära, nimelt nii, et ta
riidetüki raba lompi roostesse heitis, see oli siis rossega painet ja
irärffa Шов. Nüüdsel ajal on muidugi poe wärwid raba lombilt
wärwi õiguse wõtnud. Sellel riidetükil on pikad käised, aga et
nad hamÖ käiste iludust kadedalt warjawad, siis on nad ametist
aetud ja seotakse wöö alla wangi; käele tehtakse riide sisse
auus auk.
Nimetasin ju, et naestel ja meestel mõlemil räpik pruugitavval oli, meestel ta kadus, naestel on ta nüüdgi weel moodis.
Pääs on naestel linik, pikk käterätik, kirjutatud otstega; ta
seotakse üle otsaesise päärwöõga kiuni, ja otsad ripuwaU üle selja
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ning pandakse ka wöö alla kinni. Liniku pääl on rätik; see
seotakse mõnikord õige kunstlikult sarw'iga üle otsaesise ja kukla
taha kinni. Naeste juuksed on kahte palmikusse punutud, need
ei tohi aga liniku alt wälja paista. Tüdrukutel on üks ainukene
palmik, ja seda wõib igamehele näidata; tüdrukud käiwad sagedasti palja pääga — langenud lapsed kaotawad selle õiguse —,
pidudel seowad nad enestele waniku õtsa ette ja selle üle rätiku.
Juuksetesse punutakse kõiksugu siidi paelu — mida enam neid,
seda ilusam.
loll oli ennewanast tundmata, selle eest pandi wöö wahele
kaks kirjutatud otstega käterätikut (woorasf) rippuma, teine teisele poole.
Ilusam ja kallim naesterahwa ehetest on rinna ehe; säält
paistab kõige päält silma sõlg, selgest hõbedast, mõnikord rublat
wiiskümmend kallis. Ümber kaela ripuwad kõiksugused helme'
ja sõra' ja fsiipuska' ja keed jne., kõik selgest hõbedast; nende
küljes on raha' ja ршдпШа*' да гииЫі' ja wõrroga ruuhli', nii et
mõni rubla kahesaja eest kaelas kannab. Muidugi ei jõua waesemad tüdrukud enestele niisugust ehet muretseda ja laenawad ta
töö ja maksu eest teistelt rikkamatelt, kui kuhugile pidule, kas
pulma ehk kirmaze pääle, tarwis minna, ja sääl on igalühel rind
hõbedas. —
#
Arwan, et ehk nüüd Setu welje ära tunned, kui sa teda
näed; kui sa aga selgesti ei tea, siis küsi otsekohe: «Olot sa Setu
poolt ?» Setu weli ei wihasta, kui sa teda Setuks nimetad, olgu
küll, et «Setu» wähe kui sõimusõna olla. «Sõimu sõna to iks urn,
a me ezi ka nii kõnelam /» Mõni jälle ei armasta ometi seda nimetust ja ütleb, kui ta Setust räägib: «To om me rahhwa jaost, to
kondas me keelt». Suguwennad eestlased annawad nendele Setu
ehk Setukene J i:.. ks, wenelased — полув рецъ. Kas nendel ni
medel ikka v eidikene sõimu lõhna juures on olnud, wõi on see aja
jooksul tuliud, eitea ma ütetda; aga eks rahwa nimedega sünni
sagedasti nii: Wenelane sõimab eestlast 'iyxiia'ks; kadakasaks
kärsutab nina, kui sa teda eestlaseks nimetad, ja eestlane tõreleb
teist: sa ajad ju pääle kui Wenelane, sa elad kui saks; ja nüüd
kuuk me ühtelugu «sälu-sakstest». Eestlase nimi on Setu suus:
Ma imees ehk tsuhhna ehk eestlane, Eesti keel — Maa keel.
12
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Setude päätöö on, niisama kui muudelgi eestlastel, põlluharimine ; see näikse aga madalamal järjel olewat, kui Eestis.
Ka käsitööd ei näi, iseäranis meeste seas, sugugi õitswat. Puunõuud ja anumad, mis nägiu, on kaunis jäme töö, ja kui suurt
ime näidati mulle kaanega õllekannu, mis keegi mees Wiljandi
poolt ühes oli toonud. Naesed on näputöö pääle osawamad, iseäranis koawad nad ilusaid kangaid; ka on neil kõiksuguseid
wäljaõmmeldud wõi kirjutatud asju ja mitmetsugu wöösid; nende
kirju ei jõua ära arwatagi Sääl on: päästläze haud ja härä sl/m,
wertsidega wöö ja plokiline wöö, lilla langusiga ja пеШ-haroga,
oh kelate lawakidiga tettü, patju lawakidiga tettü, lawu jalaline, poolliuhhka kirja, ristiline, tsäuguline, hõnguline jne.
Külad on wäga üks teise ligidal, majad suurelt jaolt korstnaga ja laud-põrandaga; ka lillesid on sees näha, kardinaid akante
ees ja laudlinasid laua pääl. Muidugi on ka suitsu majasid. Majad,
hooned oliwad õige puhtad; kas nad ikka nii on, ei tea ma kinnitada, see oli pühade aeg, kui ma Setu poole juhtusin, ja siis
käsitakse ja koristatakse wiimane kui urgas puhtaks, ka seinad
pestakse ära, pühäze ehk Issanda kojo ümber pandakse tuli-uus,
wäga ilusasti kojutud piihii.ie-nitt, ja õhtul pistetakse ta ette küünal põlema.
Kes rikkam on, joob pühade aegu (saliи (чаи), mõni kas
wõi kohwigi, ehk kuidas seda jooki peab nimetama. Saarlane
andis talle nimeks kohwi-leeni ja kurtis paljalt, et sel saksa-supil
oad liig kõwaks jäänud. Ka söögi ja joogi eest muretseb igamees
jõudu mööda, ja mõne rikkama Lihawõttest wõib niisama ütelda,
kui muistsest pulmast: esi mait painunud söökide all lauad, siis
pingid.
Rääkisin pühadest, kujudest ja küünla põlema panemisest;
Pihkwa eestlased on ju, nii kui teada, Wene-Õigetusku ja on ikka
Wene mõju kaswatuse all olnud. Wenestatud ei ole nad mitte,
nii kui sagedasti arwatakse, kui Setudest jutt on — nad on niisama
wähe wenestatud, kui Eesti talupoeg saksastatud on. Mõnes
külas olla Wene keel walitsema hakanud, selle eest on aga nii
ja nii mitu wenelast Setuks muutunud. «Winne tiitriga' panduni
Setu rÕihva' pääle, saa ei mulda mihele», see ehk seletab ka oma
kohalt seda muutumist. Wene keelt kõnelewad mõned säälsed me-
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hed (sääised piiri-wenelased mõistawad oma poolt ka weidikese
Setu keelt), naestel on Wene keele tundmisega halb asi: Mõista
ei me Winne keelt. Sellepärast on kurb asi, et kiriku-keel Wene
keel on. Mu küsimise pääle, mis nad siis õige kirikus teewad,
kui jumalateenistusest aru ei saa, kosteti: «Jb- hää, keä Winne
keelt teed, to mõist, meä papp lukee, a me lööm ristilceim, nii kumardam, a sis, ku tulee ikäw, sis puitu suikwa, nii magaze».
Et
kirikus magamist ka siin ette tuleb, seda nägin oma silmaga ja
iseäranis kuulsin seda kõrwaga ja imetlesin ainult, et püsti jala
pääl ka tukkuda wõib. Teiste usutunnistuste kirikutes on asi
sellepoolest palju hõlpsam. Ärkamine olla mõnikord wähe järsk,
iseäranis kui keegi oma magawale naabrile nipsu nina külge laseb
ehk põlewa küünla nina alla pistab. Noortel tüdrukutel juhtuda
sagedasti, et neilt nii uni põletatakse.
Oli keele poolest kirikus häda, niisama halb on asi koolis.
Koolisid on wäga wähe, ja kooli sündmust ei ole. Koolmeistrid
on wenelased, ja wähemalt hakatuses ei saa lapsed keelega sugugi
toime. Keegi isa hädaldas, koolipoiss ei mõistwat koolmeistri,
koolmeister koolipoisi keelt: «No limma ku ts ika ja lammas, töne
rähk, töne määtj, mõista i üts toee keelt». Kooli tarkust on siis ka
wäga wähe, kirjutamine pea täini tundmata, lugeda mõistab mõni
noorem mees — ja see Wene keeli. Ewangeliumi-usku Eesti asunikkusid, keda ka siia palju walgub, imetletakse sagedasti, et neil
niisugused salakunstid käes: «No umma ku papp, no mõistwa
kirotaki.»
Mõni Setu on ometi parema hariduse saanud ja talupoja
seisusest lahkunudgi: on Petseri kloostris Setu sugu munkasid, on
Pihkwas ja ümberkaudu kauplejaid jne. Welikija Lüki linna
kloostri ülem — отецъ Аркадій — on ka Setu mees, ja ta wennad
on praegu weel jõukad talupojad.
Et koolihariduse puudusel ka kiriklik haridus liig kaugele
ei wõi jõudnud olla, on mõista. Ülemal kuulsime, kuidas naene
oma jumalateenistust kirjeldas. Suure-reede ööl oli Tailowa kirik
(Petseri ligidal) tühjaks warastatud. Keegi Setu arwas, wargad
olla wäga õige aja wälja mõistnud walida, sest Kristus olla ju
nüüd surnud ja ei wõiwat teada, kes kiriku ära lõhkus.
12*

180
Wene kiriku kombetest on mõni enam rahwa omaks saanud,
mõni wähem. Õige pruugitaw ja tuttaw on risti löömine. Enamasti igal hommikul ja õhtul kumardab Setu pühade piltide ees,
heidab ristisid ette ja loeb palweid, kui ta mõnda mõistab; niisama teeb ta enne ja pärast söömist; see on ka jumalateenistuse
pää-osa. Tuleb Setu wõõraste talusse, siis kumardab ta enne pühapildi poole nurgas, siis alles terwitab ta.
Paastu-aega peetakse kõwasti. Ma elasin passtu-ajal Setu
talus ja pillasin süües wähe piima leiwa pääle. Perenaene lõikas
warsti leiwast selle tüki wälja, kuhu piima pääle oli läinud.
Teised kiriklikud kombed on rahwale wõõramaks jäänud,
nii näituseks suuandmine Lihawõtte hommikul. Ma olin Lihawõte jumalateenistuseks Tailowa kirikus. Wenelased andsiwad
üksteisele kolm korda suud, Setude seast nägin paljalt paar meest
ühtteist suudlewat, aga ka enam huulte otsast ja ainult üks kord.
Naestele ei andnud mehed sugugi suud, niisama wähe naesed
meestele. Kui küsisin, miks nad selles asjas nii tagasihoidlikud
on, öeldi: «Ah, see om siine Winne mood!» Wist on suuandmine,
wähemalt teiste ees, eestlase iseloomu wasta. Eks Eestisgi juhtu
Õige-usu kirikutes, et mõrsja pärast laulatust peigmehele suud
häbeneb anda. Ja mäletan, et kusgil lahkumise kohal, kus iseäranis naesterahwad suuandmisega otsale ei tahtnud jõuda, keegi
eestlane pahandas: «Mis pagana noolimine see olgu!»
Niisama on Lihawõtte terwitus: Христосъ воскресе 1 (Kristus
on ülestõusnud) rahwale kaunis wõõras. Istusin söömalaual, mees
tuleb sisse, lööb ristitähe ette, siis sõnab: «Tere! Христосъ во
скресе ja jakku leiiba /» Pererahwa wastus oli: «Tere ! Во истину
воскресе ja jakku tar'bist*. Kui mehelt küsisin, miks ta mõne
terwituse oma keeli ütleb, teise Wene keeli, oli wastus jälle:
*Äk, see om siine Winne moodh
Lihawõtte jumalateenistus on wene-õigeusulistel, nii kui
teada, öösel. Mina olin seks ajaks Tailowa kirikusse juhtunud.
Juba õhtul hakkas rahwast kõigest küljest kokku woolama. Keskööni loeti piiblist ette, siis algas päris jumalateenistus, mille üks
osa ka ringkäik ümber kiriku on. See oli õige iseäraline waatepilt: Wäikene kirik kesk pimedat surnuaeda. Ühe korraga
lähewad kiriku uksed lahti, walguse laened woolawad pimedusesse.
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Sajanded inimesed astuwad wälja — kõik welges riides — igalühel põlew küünal käes, eesotsas käiwad preester, köster une.,
kantakse pühasid kujusid, kurbline laul tõuseb taewa poole. Aga
kurbtus muutub pea rõõmuks, hõiskawad hääled kuulutawad
ilmale: Kristus elab, Kristus on ülestõusnud, ta on tõesti ülestõusnud. Hommikul kell 3—5 oli teine jumalateenistus. Rahwast
ikka weel murdu kirikus; wist oliwad aga kõik oma inimesed
ja preestrile tuntud, muidu ei tea ma ütelda, miks jumalateenistuse aegu preester just minu juurde mehe saatis, kes õige ametliselt uurima hakkas, kes, kust ma olla, kuna, kuidas, kuhu?
Kui kirik hakkas wälja tulema, tõiwad inimesed kõiksuguseid
roogasid kirikusse: wõid, mune, juustu ime. ja paniwad need
ühe kõrwaaltari pääle, kus preester neid õnnistas.
Tailowa kirik on, kuida öeldud, kesk surnuaeda. Kes wärawast sisse astub, wõtab sügawa auukartusega mütsi pääst, ja
kiriku ees ei ole walju kõnelemist kuulda, ei ole ka mehi näha,
kel piip ehk pabeross hammaste wahel tolgendab, ja käsi püksi
taskus on. Ma saadaksin meie kirikute eest häämeelega mõne
isanda siia õppima, kuidas pühakoja ümbruses öldakse ja käidakse.
Pärast jumalateenistust hakkab surnuaed elawaks minema:
iga haua juures näed inimesi, kes omakseid m al ostawad. Mõni
on hauakünka üle kumardanud ja nutab ja kaebab läbilõikawa
häälega, miks ta isa, ema wõi muu omane talt lahkunud. See
mood ei näita aga mitte üleüldine olewat, sest paljud waatasiwad
wõõristades haletsejate pääle. Pea aga ei ole ühtegi kurtmist
enam kuulda; munad, juustud toodakse wälja, laud — haud —
kaetakse, ja isu on kõigil hää. Heldelt jagatakse ka santidele ja
kerjustele, keda siia suurel hulgal kokku on kogunud, igal ühel
pütid, kotid, anumad ühes, kuhu anded pistawad.
Lihawõtte teisel pühal on suureni hulk Setu rahwast Petseris.
Sel päewal kantakse nimelt pühasid kujusid ümber kloostri. Ka
kaugemalt — Pihkwa, Nowgorodi, Peterburi kubermangust —
tuleb inimesi; weel enam aga olla rahwast koos Taewaminemise
pühal; siis wiidakse üks imetegew kuju ja muid piltisid Petserist
Pihkwa. Aga ega selgi päewal rahwast puudust ei olnud, see
oli niisugune tõukamine ja tungimine, et sel wenelasel wäga õigus
oli, kes küljekondid ära käskis lugeda. Mui ei olnud muud wiga,

182
kui et pääliskuue nööpidest ilma jäin, kahju tasumiseks oli aga
sellesama wõrra nööbi aukusid juurde tulnud. Iseäranis kange
tungimine oli püha piltide ümber. Igaüks tahtis nad enese üle
kanda lasta ehk wähemalt nende ligi saada. Kloostri kiriku ees,
kust ringikäik pidi algama, oli rahwas pikas reas ennast ülesse
seadnud ja ootas, kuna piltide alt läbi saaks minna. Korda alal
hoidma oli küll suur hulk mõõgamehi ilmunud — mõni neist
näis paljalt selle päewa tarwis politseimehe ameti saanud olewat
— aga kõik nende agarus, kõik mutsud ja hoobid niihästi Wenelaste küljekontide wahele kui Setude kuklasse, ei mõjunud ühtegi.
Suur-neljapäew ja Suur-reede ei näi just wäga kallid pühad
olewat; põllul tehti tööd, ja Petseris olla koguni hob usete laatgi
olnud; selle eest seisab aga töö terwe Lihawõtte nädal.
Waatame natuke, kuidas Setu maal Lihawõtet pühitsetakse.
Lihawõtte laupäewal ehk alles esimesel pühal tulewad küla
noored mehed kokku ja seawad kiigu, hällü, üles. Kiik jääb
Nelipühini, siis wõetakse ta maha. Wanad mehed, piibud suus,
waatawad päält ja arwustawad; arwustuse lõpp on muidugi see,
et kui nemad weel kiiku seadnud, siis asi palju ladusamini käinud, siis kiik palju kõwem olnud: «Sändze hällü jo tuul puhh ära!-»
Olgu nüüd kiik, mis ta on, aga pea on naesed, neiud pääl — ja
Lihawõtte wõetakse lauluga wastu: «.Ammu su oodim, katva Jcaiim».
Üks eestlaulja algab ja laulab rea ära, ju wiimse sõnaga laulawad teised ühes ja kordawad rea, selle ajaga seab eestlaulja uue
walmis. Et külad õige teineteise ligidal on, siis kaikub laul
mõnikord kolmest neljast kohast kätte. Poisid on hakatusel ka
kiige ümber tegewusel, waatawad, kas uus riistapuu tubli, kas
piidad peawad, kas nõdrimed ei nõtku, on koguni nii wiisakadgi,
et naeste laulusõnu kiige liikumisest: tkõrgeellc, kaugeelle* aitawad
tõeks teha ja kõigest jõust hoogu järele annawad. Pea puhub
aga tuul teisest küljest ja nimelt nii, et poisid, mehed ühes
puhub ka kõrtsi poole ehk muna-wceritmele.
Lihawõtteks muretseb enesele igaüks hää hulga wärwitud
ja kirjusid mune, neid kingitakse teineteisele, neid wõidetakse
teineteiselt. Petseris oli teise püha hommikul turupäälne noori
mehi täis, ka Setusid, kes kokku oliwad tulnud munne tildcmma,
see on mune otstega kokku lööma. Ülemal nimetatud muna-

183
veeriMs on ümargune, tasandatud koht, liiw pääl, ääre pääl künkakene, kus munad weerema pandakse. Kelle muna teise omale
külge lööb, saab selle. Mängiks toob igaüks osawõtja wiis muna
ühes, on need talt wõidetud, saab ta poole kopika eest uue muna
osta. Kaha jagatakse osawõtjate wahel. Mängi hakatuses paneb
igaüks osawõtja muna kübara sisse, keegi wõtab nad wälja ja
määrab sellega mängijate järje ja korra.
Kes Setu elust ühekorraga õige palju tahab näha, see tulgu
nende Jcirmasrlo ehk nende pulmale. Nelipühade aegu näed
mõlemaid. Siis on pulmi (polma\ hähä', saja'), siis kirmaseid.
Mind paluti titticidic pühi aegu tagasi tulla: «#/> teem sul ivana
usshu saja', Itüä saja'». Nelipühi teisel päewal on Petseri ligidal
kinnas, kohnandamal — Kitse kõrtsis. Pääle selle on kirmaseid:
Lihawõtte kohnandamal pühal Lindora kõrtsis (wersta kolm Wastselinna raudtee jaamast), pühapäewal pärast Lihawõtet Kitse kõrtsis,
lehekuu esimesel päewal Liiwa kõrtsis, lehekuu kaheksandamal
Paatskowkas. Muudest kirmastest ei ole ma kuulnud. (Dr. M.
Weske, Verhandlungen der Gel. Estn. Gesellschaft VIII, 4 räägib
Meeksi küla kirmasest).
Lindora kirmas, kuhu minagi juhtusin, on kõikidest kõige
wäiksem. Sinna tuleb pääle Setude ka weel maamehi, eestlazi;
need ei ole aga mitte just kõige armsamad wõõrad. Setud on
rahuarmastajad ja ei otsi riidu, таатіЫ pidada aga teibasõja
pidu tarwilisemaks osaks ja tawaliseks lõpuks. Wenelasi Lindora
kirmasele ei tule; teistel neid on, aga tantsud ja mängud on
neil ja Setudel lahutatud.
Arwata kella kahe ümber hakkas rahwast Lindora kõrtsi
juurde igast küljest kokku woolama, mõni tuli jala, mõni hobusega, kõik uutes piduriietes. Pea oli kõrtsiesine täis naesterahwaid,
kõrts täis meesterahwaid. Naesed esialgul kõrtsi minna ei julgenud — pärast nägin mõnda ka sääl —, kõik seisiwad ühes hulgas,
ühed waatawad maha ja ei tõsta silmigi, teised sosistawad naabrinaesele midagi kõrwa. Wahete wahel tuleb üks ja teine poiss,
kingib oma kallile, kaunile muna ehk pakub talle õlut, teeb ka
teist wiisi naestele julgust: «Ljcwm kar''(/ämma, kae ujus, ku lamba'
smewa utelt /» Wiimati wõtab üks südame rindu ja purjutab
tantsu platsi poole, kõik hulk ujub talle järele. Pillimees on
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weel kõrtsi leti ees pilli timmimas, aga naestel ei ole esialgul
teda tarwisgi; üks wõtab teise käest kinni, kõik seawad ennast
suurde ringi üles, pöör, ringtants peab algama. Koik waatawad
ootes, lootes iibe wanema naesterabwa, eestlaulja pääle. See
muidugi tingib wasta: «Mälehtö i sõnnu; hütt noore' laid ira, olõ i
hei ih ime., suure palumise järele ajab ta aga wiimati laulu õtsa
üles. Laul lauldakse ja korratakse niisama, kui ülemal kiigulaulust kuulsime.
Laulu kõlades astub osawõtjate seast üks paar, käsi käes
wälja; (külades, kus wähem osawõtjaad, astub ka üksainus
tantsija ette); pool jookstes, pool käies sammuwad nad pahemalt
poolelt paremale poole, ja kui nad wanale kohale tagazi jõudnud
ning teiste ritta tagasi astunud, astub teine paar, pahemat kätt
neist, ette ja jookseb niisama, kui esimenegi, oma korra ära. Nii
käib kord mitu woori ümber, sest laulul ei puudu sõnu — pool
tundi saab laulik wõtta, enne kui ta otsale jõuab; ei puudu taJ.
ka mõnu, sest laulu lõpul hakkawad mitmed naesed laulja õtsa
kinni, miks ta noortele tüdrukutele mehele minemise ära täitwat
(laulu sisu oli nimelt tüdrukpõlwe kiitus, abielu raskus). Ei tahaks
just tunnistada, et sel laulul juba enne niisugune paha mõju
olnud; nägin wäga mitu linikukandjat, kes weel «teismetest wälja
ei olnud jõudnud» ja wist kuue- ja seitsmeteistkünmendama
aasta wahet käisiwad. Wiimaks on pillimees oma pilli korda,
saanud, ja et ka tarwiline osa julgust pikakaelalisest on wõetud,
tuleb ta hüpates ja kepsu lüües naeste ette ja paneb ermitli
(lõõtsapilli) hüüdma, ise jalaga kangesti takti lüües. Pea tuleb
talle kiik, wiiul, appi — ja kelle jalg sääl enam paigal wõib seista!
Et pillidest jutt on, lisan weel wähe juurde: Torupill on
siin, nagu mujalgi, kadunud, noorem rahwas ei ole mõni temast
kuulnudgi. Kandle, wähemalt wanamoodi kandle aeg on ka arwatud, siit ja säält leiad sa ta weel wana risu seast, keeled ära
katkestatud päält, lüüa ei mõista teda nüüdsel ajal pea keegi;
wõib olla, et ehk teistes külades mõni meister on, kümne küla
pääle Petseri ligikonnas ei ole ma kedagi leidnud.
Lõõtsapilli järele algab uus tants: wastaäzine tants; neli paari
(naesterahwaid) wõtawad temast osa; ta tuletab francaiset meelde
ja on ehk otsekohe francaise, paljalt küla mundris. Ta ei näi

I

•

185
mitte wäga meeldiwat, sest korra kahe järele pandakse ta kõrwale,
algab teistmoodi tants. Kolm, neli (kuni kaheksa) naesterahwast
astuwad ette; kord jooksewad nad lühikeste sammudega üks teise
järel ringi, kord panewad käe puusa ja keerawad jalga kepsutades
teine teise ümber, kord tantsiwad üksteisele wastu ja läbisegamini.
Kõige selle aja on nägu neil tõsine, silmad ei waata mujale, kui
õtse ette maha, ei poolt sõna räägita. Tantsu lõpuks kumardab
igaüks pillimehe ees wäga sügawasti, mõni heldem otsib sõle alt
kirju muna wälja ja laseb selle pillimehele tasku libiseda. Kui
pillimees arwab, et muusika tarwitajad liig kitsed on ja küllalt
mune wälja ei too, siis manitseb heldusele, ähwardab ära minna
kõige pilliga — tantsigu nad siis Tsängu Paatsa (Прасковья)
wile järel wõi Puustuse Ока (Агафья) hääle järel — jätab mõni
kord kas kesk tantsu pillilöömiso katki; aga see on kõik enam
nalja pärast, ja kabohõgo kiidawad pääle kaubagi: *Kae, kon om
hull tsura/»
Mehi nägin ainult korda kaks ühes tantsiwat ja seekord ka
ainult, et sahale näidata, Jcu me pool kar'atas. Üks mees tantsis
kahe naesterahwaga, kord ka mees ja naene ühes teise paariga
— aga millalgi ei hakka mees naese ümbert kinni, igaüks tantsib
iseenesele, üks ei puudu teist.
Tantsu aegu tuleb üks ja teine Setu juttu puhuma ja saksalt küsima, kas ta maailmas mujal weel sänest illo näinud, kui
siin Setu pool; ega nii ilusaid tantsusid ja laulusid teistel küll
ei olla! «Ja kae, sab, manage rõiiwa' me kabÕhÕsü um, wallge',
iloza iverewä paela', siidi', kae mändze' sola' — halli uma, wiiskümment гииЫі —, mändze tsäpuska' helme', sõra' ku käa, sis hei ii
kuulus. Maamehed, ristiteele', saawad laitust, neil olla liig kurwad mustad riided
Jutu lõpp on tawaliseata küsimine, kas saks siinsele rahwale
wäikest rõõmu ei tahaks teha, armsa mälestuse eest muretseda:
«Л, saks, osta mina, osta sorokowka wiina!» Kui saks mõnikord
nagu wastu paneb ja kange karskuse mees on, siis hakkab Setu
wellel tuul ehk ka teisest küljest pulmuni: «A kas sa ka õiige
»ас* oiÕt? Kuh um pass?%
On arwata kella kuueni nii lusti peetud ja aega wiidetud,
siis hakkab rahwas koju poole liikuma; naesterahwad on pea
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kadunud, meesterahwad hiljemalt kella üheksa ümber, siis jääb
paljalt mõui õige ^vaimustatud topsi sõber kõrtsi pingi aluseid
uurima.
Setu pulmale ma ei ole juhtunud, neid Lihawõtte aegu ei
peeta, waid enamasti Nelipühi ümber. Kuulu järele sain neist üht
ja teist teada, ärgu aga keegi mõnda täielikku kirjeldust oodaku.
Kui mõrsja pool suure' г ііпа' juuakse, see on kosja kaup
tehtakse (umbes nädal enne pulmi), siis jääb peidmees kodu.
Kosjale sõidawad — muidugi kahe hobusega ja kellad, kuljused
pnäl — peiu isa, ema, wennad, mõnikord ka risti-isa. Pruut
tuuakse wälja tulewate sugulaste nähtawale: «Põlake nüüd, kus
weel põlgamise aeg, ärge pärast enam põlake!» Ka pärast kosja
wõib mõrsja weel taganeda, peab aga kingitused tagasi
saatma ja kosja-wiinad (mõnikord toopi 15) maksma; muud trahwi
ei ole. Peid maksku aga weel rublat 25, kui taganeda tahab.
«Poisil on ju wõimalik walida ja otsida, tüdruk oodaku, kuni
keegi tuleb.» On kaup kõwa, annab mõrsja oma tulewale hõimule kingitusi: wöõsid, kindaid ime. Peiu kingitus — suur siidirätik, walged kindad punaste suudega, triibuline käterätik —
seotakse wööga kokku ja heidetakse peiu emale üle õla: «Wii
to Jcoto pini Jcaitsjale!»
On mure' viina' joodud, lähewad mõrsja ja peid pulmalisi
kokku kutsuma, igaüks omapoolseid. Peiul on üks iveli pahemal,
teine paremal pool, kui tuppa astub, õlade külge on mõrsja kingitud siidirätik seotud (ka wendadel on niisugused rätikud).
Piitsa külge on ta wööga käteräti kinnitanud, ja kui kutsub ehk
räägib, piilub ta piitsa tagant ja liigutab seda näo ees, et mõrsjast laisk naene ei saaks.
Mõrsjat saadawad neli poäruslcat. Pääs on mõrsjal Jciihär,
raske lambanahast müts, kardadega ehitud; selle all on juuksed
lahti; kukla seotakse nööriga neljakanti kokkupandud rätik (nööri
otsad käiwad üle otsaesise), üle õla on kaal' heidetud, lai punase
triibuline lina. (Ka saatjatel on laial' üle õla). Astub mõrsja
tuppa, kumardab ta sügawasti (mõrzia kumardas jallgu) ja algab
haledat laulu:
Kaal' wõta paalt, Jcumakene!
Kal'g от ela kaali all,

187
Wilets om mul tverewä all.
Mui om ola ohka#e,
Mui om piht peenükcne.
Perenaesel läheb süda haledaks, tuleb, wõtab mõrsjal kaali päält,
annab kingitusi, nii palju, kui jõud lubab.
Pulmad algawad ühtlasi mõrsja ja peiu pool. Saja (peiupoolsed pulmalised) hakkawad mõrsja poole minema. Ühes läheb
kõik, mis mehe nime kannab, naestest ainult 4—8 kaasikut, peiu
ristiema, wennanaene ja mõni muu ligidalt sugulane. Enne
äraminekut seab peiu ema peiule liniku üle õla ja rinna (tuleb
saja tagasi, wõetakse linik jälle ära).
Mõrsja toogu sajale jälle kingitusi wälja: igale meesterahwaale
sidugu kaks wööd risti üle rinna (peiule seob mõrsja ema), igale
naesterahwale heitku õla pääle wöö ja linik.
On öö mõrsja pool ära elatud, lähewad kõik pulmalised
peiu kodu tagasi. Äraminekul lõikab mõrsja isa mõrsja pää
pääl pätsi leiba pooleks: üks pool jääb kodu. teine antakse
mõrsjale ühes.
Pulmal istub esimese laua aegu peid küll ka lauas, aga ei
söö (kindad on tal kõik selle aja käes). Mõrsja ei näita ennast sugugi,
waid kurdab ja haletseb kusgil kõrwakambris. Pärast esimest
lauda antakse noorepaarile aidas süüa, ja teise laua aegu ilmub
siis ka mõrsja pulmalisto ette.
Üks pulmakomme on ka, et mõrsjal kaal üle pää tõmmatakse; liosilazõ weli päästab ta selle alt, Lozilazõ imä küpara alt
ja seab talle liniku, abielu naeste pääkatte ja tundemärgi, ümber.
Muidugi on weel kõiksuguseid pulmakombeid, ja igalühel on
oma pikk laul juures, aga neid ei jõudnud kõiki kirja pista,
olgu see kirjameeste asjaks; muidu wõtan nende leiwa käest ära.
Pajatan weel sõna kaks ühest kombest, mis Eesti rahwa
kallal sööb, ja mis siin weel suures auus on; see on öösine
ümberhulkumine. Algab soem aeg, siis kehwad noored tüdrukud
külgustesse, aitadesse, kuuridesse, et maja rahu ei eksitaks, ja
ootawad siin, iseäranis pühapäewa ja esmaspäewa öösel — poissa.
Koik sünnib wanemate teadmisega ja lubamisega, need asja halwaks ei pea. «Peab tänama, kui keegi tuleb; kus sa selle häbiga
lähed, kui tütart põlatakse!» Ja nii halb asi ka ei ole, kui seda
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ehk arwata wõiks; ropuma patu eest hoiab juba see, et tüdrukud
pea kunagi üksinda ei ole, ja ka poisid karja kaupa käiwad ja
ühel ööl kas wõi mitu talu läbi hulguwad. Tabaram on asi,
kui tüdruk üksinda mõnda poissi hakkab wastu wõtma; siis on
ta kas ümborkaudiste poiste patulambaks, wõi ta arwab loota
wõiwat, et poiss ta kosib; see sünnib ka enamasti, olgu küll, et
pulmad ja warraa mõnikord ühte ei taha hakata.
Sobil apsi siinpool just enam ei ole, kui mujal Eestis.
Muidugi on niisugustel waatabatel ja katsujatel tee silmapilk
kinni, kui tüdruk mehele saab, ja abielu rikkumine peetakse
suureks patuks.
See oli, mis nii kaudu minnes Setu pool nägin ja tähele
panin. Oli ehk weel mõnda, aga olgu see teiseks korraks jutu
jätkuks: ega see targasti tee, kes ühekorraga suu tühjaks kõneleb.
0. K.

Eesti kirjanduse hommikul.
Nagu lapsepõlw wähe juhtumisi meie mälestusesse kinnitab,
need juhtumised aga meie südamele kalliks jääwad ja meie
pärastpoolee elu kohta eestähendawaks saawad, niisama on lugu
meie kirjanduse eluhommikuga. Eesti kirjanduse esimesed eod
kaowad minewiku udusse ära. Wäikeste, õrnade kastetilkade
sarnased on aastasadade rasked tormid nad ära puhunud, ja ka
uuema aja elaw uurimise waim ei ole jõudnud neid surmarahust
äratada. Mis mina siisgi «riismcid riisusin, jälgilt kokku koristasin» wanade kirjakogude wiludalt warj nit neist kastetilkadest,
seda pakun alamal teaduse himulistele selle lootusega, et need
neile armsad, nagu noorusaja esimesed mälestuse õilmed meil
kallid on. Kuid seda pean kohe ette ütlema, et meie kirjanduse
esimestelt jälgedelt keegi kastetuga õrnust ärgu otsigu, waid
kurwa aja kurwe mälestuse märkisid.
I.
Kõige wanem Eesti keele mälestuse märk.
Eesti kirjandus ei ulata kaugele. Ka pärast Georg Mülleri
jutluste wäljaandmist ei alga tema waremalt kui aastal 1600.
Haritud rahwaste kirjawara loos ei ole see aga koguni weel mitte
nimetamise wääriline. Ka Soome-Ugri soo kirjanduse liigis ei
seisa Eesti kirjandus kaugelt mitte eesotsas. See auu jääb Permalastele, kelle kirjamälestnsed 14. aastasaja sisse ulatawad, kuna
esimene Soome trükitud raamat, piiskopi Mikael Agrikola Abc-
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kiria, 1542 ilmus. Mullu kewadest saadik on meil aga wõimalik
Eesti keele jälgede kaudu lahedasti niisama kaugele tagasi astuda,
kui Soome kirjanduse algus ulatab. Kewadel 1893 leidis nimelt
Tallinna linnaarhiwar Gottfried von Hansen Tallinna raatusemajast kirjatüki, mille wanaduse tema paberi ja kirjutamise wiisi
poolest 10. aastasajade määras, mis sisu pärast ka wäga wõimalik
ja tõe karwa on. Kirjatükk ise käib sõna sõnalt ja täht tähelt nõnda:
„Keß wälk ist tunnistap, ninck ep woy se teox teha se umnip
1 W.
Keß Unrechti kaiwap se maxap nuchtuß —
— —
1 W.
Keß Roiwi wise uchest teisest wottap teh pehl ellick kirko
ellick toa seest иг, aßi miß kuß tlbbo wert on se maksap — 4 0 W.
Kuß ux aßi üx kõrt leppitut on see ep pehe üheste kaywatut sauna, keß se wasta tep se uiacksap — — — — —
1 W.
Ioxsep ux sullana temma Perremehe jurest erre enne ko tenima ast
loeljaß on sieß kaddup temma palck keick sest nuchtlußest nuchtlusest sap
se Issandt nx kolmaß oßa nick üx oßa se kirck uiuck kolmaß oßa se keß
(соггідігі: aus keuuel) kaiwap.
Keiß teise pehl wallestap uiuck ep woip sedda tedde sahte sel ohu
witzet selka pehl."
Nagu terane lugeja kobe tunneb, on need nuhtluse määrused
wana « L i i w i t a l u r a h w a õ i g u s e » osad Eesti keelses ümberpanekus. Albumi kolmaudamas wihus tulewal aastal ilmub selle
«õiguse» kohta pikem uurimise töö. Kunas see «õigus» on üles
kirjutatud ja kes selle seaduse andja on, selle kohta lähewad
õpetatud meeste arwamised alles lahku. Wastu waidlemata tõsi
aga on, et «õigus» ordu Walitsuse ajal juba maksma on pandud.
Niisama kerge mõista on, mis tarwis see Eesti keelde ümber on
pandud, nimelt Eesti soost kohtumõistjatele ehk «õiguse leidjatele». Ekslik on see arwamine, nagu oleks meie rahwas sakslaste siiatulemisega kohe wabaduse kaotanud. Kui ka politiline
oma woli käest wõeti, siis jäi neil esiotsa siisgi täieline priius
iseenese ja oma waranduse üle. Isegi maa omanduse õigus ei
kadunud. Kui wabad mehed nad maksiwad nuhtluse korral raha
ja wõtsiwad osa kohtumõistmistest. Weel Russow teab oma
ajast kõneleda, et wanad, auusad talupojad «wana kombe järele
õigust pidiwad leidma ja kurjategija üle otsust tegema». Nõndasama kuuleme 1014 ja 1017, et talupojad kohtutes otsust mõist-
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siwad, mida Saksa soost mõisnikud aga täitma pidiwad. Saksa
kohtumõistjal ei olnud Eesti keelseid nuhtluse paragrahwisid
tarwis, otsuse tegemise juures ei olnud õiguse järele temal sugugi
kaasa rääkida. Eesti tõlge on siis waidlemata Eesti wanemate
(seniores terrae) hääks walmistatud, et neil otsuse andmise korral
kindel juhtnöör ees oleks.
Kui meie aga nuhtluse paragrahwide sisu pääle waatame,
siis ei taha nad 17. aastasajasse mitte sündida, waid juhatawad
meid hoopis warema aja poole. Nimelt wiies nuhtluse määrus:
„Ioxsep ux sullana temma perremehe jurest erre" j . п. е. näitad meile
selgesti, et tõlge ühel ajal on walmistatud, kus talupojal alles
prii woli oli, minna, kuhu tahtis, kaupa teha, kellega leppis, ja
teenistusest lahkuda, kui enam ei meeldinud, ilma et raskemat
nuhtlust karta oli, kui et oma palga kaotas. See õigus hakkas
pärast suurt Eesti mässu 1343 kitsamaks minema. Talupoeg ei
tohtinud maatüki päält, mis temale teenistuse eest anti, mitte
ära minna ega oma tööjõudu wõõrale palgata. Tegi tema seda
siisgi, siis pidi teda mõisaherra nõudmise pääle keelmata wälja
antama, mille tagajärg see oli, et talupojad s a l a j a põgenema
hakkasiwad ja mõisnikud eneste keskel lepinguid tegiwad, et nad
wõõraid orje enese juures ei pea. Sellest kõigest ei leia meie
Eesti keelses tõlkes märkigi, ja meie oleme sunnitud, tõlke sündimise ajaks 15. aastataja esimest poolt määrama, kui meie ka
mitte tähendamata ei wõi jätta, et tõlge linnades ka kauem wõis
makswaks jääda, kus ärajooksnud talupojad warju leidsiwad ja
kodaniku õiguse osaliseks wõisiwad saada. Linnades kestis muidugi ka kohtumõistmises wana wabam wiis kauem, nagu Tallinnas, kus 1513 Tallinna saadikud mõisnikkude ees uhkusega
kiidawad, et nende linnas «waese ja rikka, kõrge ja alama üle
igaühe nõudmise pääle ühetaoliselt õigust mõistetawat, kus wõõral
rahwal waba woli olla tulla ja minna, ja kus talupoegi ei ial
mitte ei olla kinni seotud ja wangi wiisil wälja antud, nagu mõisnikud nõuda». Ja et tõlke leiukoht meid ka just Tallinnasse
juhatab, siis on meie arwamine see, et tõlke walmistamise koht
Tallinna on ja ü m b e r k i r j u t a m i s e a j a k s k ü l l 16. a a s t a s a j a e s i m e n e p o o l pidada tuleb, mis ka G. v. Hansen paberi
ja kirjutamise wiisi najal kinnitab. Kes asja kohta pikemat
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seletust ihaldab, seda palun Eesti Õpetatud Seltsi kirjades,
Sitzungsbericht 1893 Ihk. 103—122, järele waadata päälkirja all:
«Zwei altestnische Schriftdenkmäler».
Rohkem tähelpanemist peaks kõige wancm Eesti keele
mälestuse märk grammatika ja kirjaviisi poolest nõudma. Aga
lootus ei lähe täide. Grammatika reeglitest ja kindlast kirjawiisist ei tea tõlkija lugu pidada. Tema kirjutab, kuidas just
juhtub ehk kuidas harjunud Saksa wiifl kätt juhib. Lühikeses
tükikeses kirjutab tema mõuda sõna kolmel wiisil, näituseks:
„maxap," „maksap," „macksap," ehk jälle kord „ej woy," siis jälle
„ep woip." Kuulmise tõttu tema mõni kord käib üsna siledat
rada, nagu „kuß tibbo," tunneb ootamata kombel Eesti osastawatgi
„seda," mis pärastpoole Eesti wanemas kirjanduses kaduma läks,
ja tarwitab õieti eitawat kõucwiisi „ep woy," kui ka paljalt ühe
korra. See kaalub ühe mehe juures palju, kes Eesti kirja ega
Eesti grammatikat näinud ei olnud, sest kumbatgi polnud tol ajal
olemasgi. Ka sõnade poolest ei tule temal puudu, üksnes paar
korda wõtab ta oma emakeele appi. Muidu käib keel ja kirjawiis Stahli omaga ühte, uus tunnistus, et Stahl mitte iseäralise
keele- ja kirjaviisi looja ei ole, nagu seni arwati, waid mõistlik
majapidaja, kes seda tänuga wastu wõttis ja tarwitas, mis eest leidis.
Lõppeks tähendame, et tõlke kõrget wanadust ka nuhtluste
määruse pehmus kinnitab. Isegi raske warguse eest trahwitakse
rahaga. Üksnes ^valetunnistuse eest antakse „witzel selka PeHl" —
ja sedagi wist üksnes sel pulmi, kui kohtualusel raha ei ole
maksta, sest esimene nuhtluse määrus lepib umbes sellesama süü
juures rahatrahviga: 1 walge (wäikene hõberaha). Ülepää torkab
üks meie rahwa põuepattudest walusosti silma. Terwe pool osa
nuhtluse paragrahvidest räägib w a l e t u u n i s t u s e s t , w а 1 e k a e b t u s e s t , w a l e t a m i s e s t , kõik süüd, mis meie päewil
weel meie rahwa elu sapiga ja mürgiga rikuwad, kus wend
wenda ajalehtedes, salakirjades, suusõna laimdustes kahtlaseks
püüab teha ja temale lõõga kaela keerutada. Ei oleks meil ega
wist kellegil auusal Eesti mehel palju selle wastu waidlemist, kui
wanast «Liiwi talurahwa õigusest» mõni punkt kui hirmukaja
hauast tõuseks ja wenna wiha külwajatele, wenna auu määrijatele,
k o d u m a a teotajatele, jälle oleksiwad „witzet selka pehl."
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II.

Esimene Eesti soost kirjamees.
Kima ülewal äratrükitud nuhtluse seaduse wõõras mees Eesti
keelde on ton kiirud, astume siin pinna pääle, mida Eesti käsi on
harinud ja Eesti silmawesi raskel ajal niisutanud. Kuna ülemal
wõõra seaduseandja raudne rusikas walitses, ilmub siin omase
mehe palaw süda, kes kodumaa kurwa käekäigu pärast leinas
sulab. See mees, esimene Eesti mees, kellest teame, kes sule on
katte wõtnud ja paberisse pannud, mis südant täitis ja meelt
liigutas, see mees on Puhja köster K a s u H a n s , nagu teised
teda nimetasiwad, ehk Я. K e s , nagu tema ise oma kirjale on
alla pannud. On Kasu Hansu järelejäänud kirjalikud mälestused ka wähemalt 150 aastat nooremad kui Tallinna nuhtluse
määrused, siisgi on nad meile armsamadgi kui wiimased. Esmalt
leiame siin selgeid jälgi, mil kirjutamise kunst meie rahwa seas
aset wõttis; teiseks astuwad siin esimest korda sündinud Eestlase
waimutööd silma ette, millest rahwusline keel ja mõtlemise wiis
wälja paistab ; kolmandaks on nad täiesti algupäralised ja osalt luulelised ; neljandaks kuju poolest täielisemad, sisu poolest ülemad.
Kasu Bansu sulest on meil kaks kirjatükki tuttawaks saanud, esmalt kiri, mis tema 14. webruaril 1706 Pärnu on saatnud
„km Hochwoblgelehrten Hhr Magister, Konik Könikson Wohlverordneten Pastori ju Kaweleeht," ja teiseks nutulaul, mis tema 1708
Tartu linna ärarikkumise üle teinud.
Esimene kiri juhtus mul jõulu-kuus 1893 «kolikambrid
koristelles, nurke läbi nuuskideles» Liiwi-maa konsistoriumi arhiwis
üsna kogemala näppu ja käib nõnda:
Jummalast Paljo Rahho n. Terwit.
Auwolit Kõrgest Opuu Herr Magister, niites Kerk Essaud.
Kuitao nüüd meije man Luggu om, sis ei tijä minna selle auwu<
likkulle Herr Magistrille middäki muud sest asjast kirjotada, kui et
Iummalalle ol ju tenno, et meil meije Wainlaisest ennämb suurd pelgo
mitte ei olle; <inge ennämb pelgo om neil meist, kui meil neist om, sest
et ka ne üllembä Wahuasse Tartuki linast püwwäwä ärra pacta, kui
ueile meye Pardist mahtu saab. Pale se sis anna minna selle auwo13
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Itflule Hhr Magistrile teda, et se pastor Oldenkop taht tullewal Redi!
tulla meije Rahwast lawwalc wõtma, Enge sest et meil Wina u. Obladit
es olle, es wõi ka mitte saija, sis ei wõi sedda nüüd sel Korral mitte
sündida; Enge nüüd olleme meije Nou» Kihlknnna Rahwaga piddänu,
et nemma wõis eggämeeß weidi rahha kukku pauna, et üts апскег Wina
woißi Peruust osta, uinck kui minna sedda rahha olle kokku sanu, sis
tahha minna, kui 1-1, tahhab, Peruutte ütte Wuormündriga minna, niuck
säält sis Wina nink Obladit osta, nink ehk Jummal »neile seni weel
parrembat aiga rahho polest annab, et sis Hhr Magister litten nteijega
jälle taggasi wõis tulla. Ent seni jätta minna sedda auwolikto Herr
Magistrit, se kige armsamba Jummala hole n. Kaitzmisse alla, mitmet
1000 Terwustega, u. jä ikkes se Hhr М. hä tahtja n.
ussutaw orri
Puhjalt den 14 Fehr 1706.

Н. К е S.

S. p. Anna ka teda, et Herr Magister tahhaß selle leutnant
Raldenstattille kirjotada, et ne Kerk Essanda Tallomihhe, peäß ommete
nüüd Te aigu mõnni Koorma Rüütlit u. aija saibit wälja weddada,
sest kik ne aija omma ärra pallutettu, essierraliktult Kerk Essauda ußaija
ümbrelt, Minna olle kül neid marja Puid tahtnu hoita, Ent se ei tahha
mitte awwitada, muud middäki sel hawal kui Iumnmlaga."
Kiri niisama ka nutulaul, mida nimetasime, on nukeliste
Gotlii tähtedega kirjutatud, üksnes siin ja sääl puuduwad ümargused Ladina tähed silma, nimelt Ladina keelest wõetud sõnades:
«Magister, Obladit, Wina, aneker» j . n. e. Seda ei tule imeks
panna. Wanemal ajal kirjutati harilikult niisama nagu trükiti
s. o. nurgeliste tähtedega Saksa eesmärgi tõttu Alles Bengt
Gottfried Forselius hakkas kirjutatud kirjas Ladina tähte tarwitama, kuna trükis Gotlii wiis tänini walitsejaks on jäänud. Mis
põhjal ja mis mõjul kirjutamises Ladina tähed wõimust saiwad,
ei tea meie ütelda. Mõned on arwanud, et Rootsi aegsed Rootsi
õpetajad Sakslaste kiuste Ladina tähte olla tarwitama hakanud
oma Rootsi emakeele eeskuju järel, aga see ei wõi õige olla,
tolleaegsed Rootsi kirjad, mis meile silma on sattunud, käiwad
ka kõik Gothi wiisi.
Oigestkirjutamises käib Kasu Hans Forseliuse - Hornung!
radasid. Üksnes paaris kohas wilksuwad Stahli kirjawiisi riismed,
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näituseks «ancker» ja „kaitzmisse." Pääsõnad kirjutab tema endist
wiisi weel suurte alustähtedega, kui ka mitte kindlalt. Keele
poolest on kiri laitmata ja wõiks meie aja kirjameestele eeskujuks
olla, kui paar pisukest eksitust maha arwame, mis Saksa keele
rehnungi pääle tulewad. Sest Saksa keelt näitab Kasu Hans
weidi oskawat. Kirja adress ja kuupäew on Saksa keeles
kirjutatud. Nõndasama teab tema kirjas Sakslaste eeskuju najal
wahet teha, kunas sõnu Ladina tähtedega tuleb kirjutada. Et
ta aga siisgi Eesti soost mees on, selle üle ei tohi silmapilk kahewahel olla, kui tema'nime ja tema puhast Eesti keelt meelde tuletame. Siisgi paistab Saksa ehk Rootsi mõju sellest selgesti wälja,
et tema haritud inimeste kombel enesele perekonna nime walib
ja Kasu Hansu, mis wahest tema kodupaika tähendas, Hans
Kes'iks muudab. Täht «e» sõnas «Kes» ei wõi meid segada,
sest et tolle aja kombel wõõra keele tõttu «e» täht niisama kõlas
nagu «ä». Tung perekonna nimesid wõtma on aga warakult
nende Eesti soost meeste rinnus ärganud, kes kuidagi kõrgema
haridusega kokku puutusiwad. Nõnda leiame ühes wanas Eesti
keelses wandes Rootsi aja algusest, et Reinu poeg Tõnis ennast
«Kerck» nimetab, kuna teda warem wististi Kärgi Tõniseks hüüti.
Sedasama nähtust paneme ka Georg Mülleri jutlustes tähele.
Kust aga Kasu Hans pärit, kunas ta sündinud, kus ta
koolis käinud, mis ajast pääle ta Puhjas köstri ametit on pidanud , kunas surm ta ära koristanud, selle üle ei tea meie
wähemat. Puhja kiriku raamatud waikiwad, Puhja rahwas Kasu
Hansu enam ei mäleta, mujalt ei tea meie otsida. Aga olgu pääle.
Mis tema kirjast wastu paistab ja mis nutulaulus kinnitust leiab,
on see, et tema oma ametis ustaw oli ja ka siis koha pääle jäi
ja kohut täitis, kus teised, kel ial wõimalik, sõja hirmu eest
kindlate wallide taga warju otsisiwad. Põgenejate seas oli ka
Puhja õpetaja mag. Konik Könikson, Rootsi mees, kes Pärnu oli
põgenenud. Kuidas Puhjas waheajal lood läinud, sellest annab
oma õpetajale koju jäänud köster aru. Nagu waikne noomiw
hääl heliseb meil kirjast wastu, et karjane oma karja raskel ajal
maha jätnud ja wõõrad hingekarjatsed hooletusesse jäetud karjatallesid peawad koguma; et kogudusel ka armulaua andidestgi
suur puudus ja köster peab awitama ja nõuu pidama, kus õpetaja
13*
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üksnes oma kallist elu katsub kaitsta. Lõbus ei olnud ju Puhjas
tol korral kellegi põlw. Wõõrad wäed on läbi käinud ja põletanud, mis mitte tulekindel ei olnud; talupojad on wõtnud, mis
wõtta oli. Isegi marjapuud on ära häwitatud. Köster on püüdnud hoida, mis jõudis. Aga palju see ei ole awitanud. Rootsi
wäe päälikut peaks õpetaja paluma. Tema sõna ehk maksaks
rohkem. Sellegipärast ei heida wahwa köster meelt ära. Lootusega tema waatab tulewa aja sisse. Saksenist ja Poolamaalt
tulewad kuninga Kaarli käest wõidusõnumcd. Kuura-maa langeb
täiesti Rootslaste kätte. Kartus waenlaste eest kaob. Waenlastel
olla «ennam b pelgo meist, kui meil neist om». Kasu Hans ootab
kindlasti, et ka kindel Tartu jälle Rootslaste katte langeb, et
«Jummal weel parrembat aiga rahho polest annab», ning et õpetaja pea tagasi wõib tulla.
Kui tühised kõik need ootused ja lootused on olnud, seda
näitab Kasu Hansu n u t u l a u l T a r t u l i n n a ä r a h ä w i t a m i se ü l e kaks aastat hiljem. Küll sundis raudne Kaarel XII.
Sakseni kuur würsti ja Poola kuninga Augusti rahu tegema, aga
wisam ja kardetawani waenlane, Peeter Suur, ei annud järele ja
sõda kestis edasi ja õnn hakkas Wenelaste poole kaaluma. Altranstädti rahuleping aga äratas esiotsa meie maal Rootsi meeleliste keskel walearwamisi, nagu oleks nüüd häda kõik möödas, >a
ajas nagu wärske tuul lootusepurjed laiali, et waenlaste wöimvrj
ka Tartus otsas. See oli aga õtse hukatuseks mitmele auusale
mehele, keda ka meie kirjanduse lugu tänuga mäletab, kui ka
wiimaks terwete Tartu linnale. Kas põhjusega ehk põhjata —ajalugu ei ole seda weel mitte selgeks jõudnud teha — hakkas
Tartu kommandant Naryshkin arwama, et linnarahwas mitte
üksnes südamega Rootslaste poole ei hoia — mida ju Rootsi
alamatele ei oleks wõinud süüks panna —, waid et nad ka Rootsi
so j a wäega salaja kirjasid wahetada ja Wene wäe liikumise üle
sõnumeid saata. Waljult hakati nüüd linnarahwa üle walwama,
kes ka mitte wälja alewitessegi ei tohtinud minna. Kes wähema
kahtluse alla langes, see pandi surmakohtu alla. Nii hukati 27.
juulil 1707 endine Puhja õpetaja ja Wastse Testamendi tõlkija
Adrian Verginius ühes köstri Erdmanniga awalikult ära. Kahtlus
kaswas. Linn wärises. Ja mitte ilmaasjata. 9. webruaril 1708
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kuulutasiwad õpetajad kantslite päält keiserlikku käsku, et kõik
rahwas Wene maale wangi wiiakse ja linna müürid maha kistakse
Nädala jooksul pidi rahwas oma waranduse ära müüma. 16.
webruaril käisiwad nad wiimast korda igaüks oma kirikus armulaual. 18. webruaril oli lahkumise tund käes. Küpse külma
ilmaga wenis õnnetumate hulk linna wärawast Wologda poole
wangi. Kes hääga ei lahkunud ehk wiiwitasiwad, neile tegiwad
sõjamehed jalad alla. Pääle selle lasti suurtükid wallide pääl
tühjaks, wahid lõhuti maha, linn pisteti põlema, sõjawägi pandi
teise paika korterisse.
Wangide seas oli üks pisukene Eesti poisikene, kes pärast
enesele nime wõttis «Raudiall», sest et tema, nagu tema poeg
Aleksander jutustab, wangi wiimise ajal rauus, « r a u d e a l l »
olnud. Pärast tulnud ta muu linnarahwaga Wologdast tagasi ja
pidanud eluotsani Tartus kalamehe ametit. Tema poega Aleksandrit
Raudialli arwati kaua esimeseks Eesti soost kirjameheks, kes mitmed
Wennaste koguduse waimulikud raamatud Eesti keelde on toimetanud. Nüüd on aga selgeks saanud, et seesama kurb lugu
Tartus, mis Aleksandri Raudial!! isale nime pani, meie Kasu
Hansule põhjust on annud, lauliku keelega ja kirjamehe sulega
linna ärarikkumist kodumaale kuulutada ja seega enesele auupärga punuda, mis küll kaua eksikombel wõõra mehe, Aleksandri
Raudialli pääs säras, mida meie aga nüüd täie õigusega Kasu
Hansu pähä tagasi paneme.
Kuidas eksitus wõis sündida?
Sellest, et Raudialli raamatud trüki läbi awaldati, kuna
Kasu Hansu nutulaulu pääle keegi ei mõtelnud, see on ei keegi
neist, kel jõudu ja mõju oleks olnud, temale teed tasandada
kaugematesse ringkondadesse. Rahwa seas on laul ise Wõru ja
Tartu pool laialt tuttawaks saanud. Kui ma kord ühe Wõru
mehele laulust mõned kohad ette ütlesin, sain wastuseks, et
temagi sarnast laulu oma kodupaigas kuulnud. Laulu käsikiri on aastasadade jooksul kadunud, aga õnnekaupa hoitakse
laulusõnu Tartu Jaani kirikumõisas alal. Sääl loeme nimelt
ühes wanas kirikuraamatus, mis oma algusega Rootsi ajasse
ulatab, kiriklikkude teaduste taga jäigmiselt: „Ao J 708 machte
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einer Kiißo Hanß, Küster zu Kawelecht oder Pohja Kirch folgendes
Klage-Lied über die Verstöhrung der Stad Dörpt" s. о.: «Aastal 1708
tegi üks mees Kasu Hans, Kawilda ehk Puhja kiriku köster,
järgmise kaebtuse laulu Tartu linna ärahävitamise üle». Selle
järele tulewad laulusõnad, 32 salmi. Mgtrd. R. Hasselblatt, kes
1890 Eesti Õpetatud Seltsis sellestsamast laulust rääkis (Sitzungsberichte 1890 Ihk. 32—34: Ein estnisches Klagelied aus Dorpat),
tunnistab, et selle käsikirja järel, mis tema Tartu raekohtu kirjakogus leidnud, laulul 36 salmi olla, aga meil ei ole mahti olnud,
asja säält pikemalt läbi waadata.
Laul, milles linn ise oma kurwa lugu jutustab ja iga salmi
lõpul ärdasti kaebab: „Oh, ma waene Tardo Liin," langeb
k o l m e jakku.
Esimeses osas, salm 1—8, kuulutab, kuidas linn ennemine jõukas, aga ka ülekohtune olnud. Õnneks wõime selle jao
muutmata lugejale ette seada. Sõnad käiwad nii:
1.
„ O h ! ma waene Tardo Liin:
Mes sündi nüüd siin minnoga
Perratu ma olle siin:
Kes wõib mo Pale kaeda?
Mo Pat mulle teggi sedda,
Et mull johtu ni suur Hedda,
Sedda pea nüüd tundma siin.
Oh! ma waene Tardo Liin.
2.
Mes mul olli enne waja?
Kui mul Käsi häste keuß:
Torre Koa, torre Maja,
Sure Aida, Wilja teuß,
Kalli Kooli, Kirriku;
Illusast kik ehhitu
Olli minno sißen siin:
Oh l ma waene Tardo Liin.
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3.
Ша olli wägga tullus Liin
Ülle kige Lifflande M a :
Kik ne Kalli Asju siin,
Minno sißen olliwa
Akkademi saeti,
Sure Kohto mõisteti,
Enne minno sißen siin
Oh l ma waene Tardo Liin.
4.
Wilja Kaup mull olli hä,
Rohke olli minno Mööt,
Woisi torrest ellada
Egga Meeß tei Patto Tööd
Rohkeste ma sisse sai,
Kahinast ma wälja möj,
Nappist mudi Ollu, Wiin
Oh l ma waene Tardo Liin.
5.
Kui Lada Päiwa olliwa,
S i s neid siin kül peeti,
Ma Rahwas kokko tullnva
Kaupa sisse weeti,
Et torre olli käwwa tääl
Mo egga Mehhel Turru pääl;
Ent keß om se nüüd ennam siin?
Oh! ma waene Tardo Liin.
<;.

Merre°Laiw eß olle mitt,
Mo al nätta eal tääl.
Eß holi ma sest middakit,
Kül Rahha todi Lawwa pääl.
Es wõi ma mitte kaldada,
Kül Rahha todi Latwata,

Õtse Koddo siße siin.
Oh! ma waene Tardo Liin.
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Ne Kõrgest Optu Prowesri,
Tudeutid Attademi pääl
Kui ka ue außa Aßesri
Ja kik ne Kohtu Keuja tääl
Ni mitto mõnda außat Meest.
Ne söwa ikkes Rahha eest,
Kohhald wäega kallist siin.
Oh! ma waeuc Tardo Liin.
8.

Oh! ma waene Tardo Liin
Ma kaiba omma KaNestust,
Armuta ma õlle siin,
Es tunne omma Õnnetust,
Kambri neile kallist mnisi
Wötti nida kui ma tusi
Rahha, neide Käest siin.
Oh! ma waene Tardo Liin,"
Теіпе ова ulatab 9 - 2 6

salmini ja seletab, kudae

linna-

rahwa patu pärast Jumala õige nuhtlus linna pääle tu1 md, nõnda
et kivvi ei jäetud kivvi pääle. Küll noominud õpetaj: d ja hüüdnud meeleparandamisele, aga see jäänud wiljata. 12. sa m jutustab:
„Pappi röökswa Kantsli pääl,
Et Hedda saab mul tnllema;
Ent panni sedda narnß tääl,
Es nakka joht waamb ollcma,
Pappi Röölmine töttcß sai
Hedda minno Kätte sai.
Hedda sundi minnu siin.
Oh! ma waene Tardo Liin."

13. salin räägib, kuidas Л епе vvägi liuna a>'a tulnud ja
linna laskma hakanud. Mis hirmu see linna rai wale toonud,
seletab 14. salm:
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„Tulli Tnrw mul lasti siße,
Tükki Mürrin «htg Pombi Hal,
Houi Rahwa ütteliße
Pörrnt, lei kik mahha tääl,
Rahwas pacsi Toomi Pääl,
Es lo'wwa Armo heuue sääl,
Nätß se olli hirmus; Piiu
Oh! ma waeue Tardo Liiu."
Linn langeb. Rootsi wägi taganeb Narwa poole.
„Linna-Rahwas jäiwa sija,
Oßast Koddauikko uiug Raat."

Rea aga tõusewaa kahtlased arwamised kodanikkude truuduse
kohta Wene komuiandandi südames. 20. salmis loeme:
„Mõnda Süüd ta neile Aud,
Tarto Radi Lülli Pand
Ißaud KroP uiug Moresin."
21. salmis leiame wangiwiimise põhjust:
„Kui Ta sedda kulda sai,
Et Rootße Pallaw Pale paist,
Sis; Ta Weuue Aliale weij,
Kik se Liwa Rahwast wäest
Ißauda uiug Enunauda,
Ülli hallest igkiwa,
Weuue liiale miuuen siiu.
Oh! lüa waeue Tardo Liiu."
22—26. salm räägiwad, mis tühjaks jäänud linnaga sündinud.
Kolmas jagu, 27—32. salm, on noomimine terwele maale,
iseäranis aga meie suurematele linnadele, et nad meelt pärand aksiwad ja mitte sarnast hukatust eneste pääle ei tõmbaks.
27.
„OH sa außa RaHloa-Suggu,
to mo Õtsa uaiwa tääl.
Pange Kirja minno Luggu,
Egga onuna Kele pääl,
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Mes mul Wenna Wihha tunuu,
Kui ma õlle hukka läunu,
Niug kui olli enne siin.
O h ! ma waene Tardo Liin.

28.
Kirjotage Aja, Kuud
Kun mul Otß om tulnu tääl,
Et se sierran tullew Suggu,
Woiß sest luggeda Kirja pääl:
Аппо Tuhhad seitse Sadda
Pale Kattesa sündi sedda;

Otse Margret Paimal siin
Sai ma hucka Tarto Liin.
29.
Kes mo Otsa kaeb pääl',
Pango sedda tähhele,
Iätko Kurjust mahha tääl,
Wötko Õppust heuuele,
Kängo ümbre Pattust hcnda,
Et ni sa ka mitte uida
Hukka otse minna siin.
Miuna waene Tarto Liin.

30.
Armas Ке аі, Решай, Riga
Wötke minnnft Õppust ka.
Ärge wütke mcs om liig,
Kige neide Asjuga,
Jätke mahha Kürgistust,
Ariuastage Allandust,
Ei sa telje hukka siin.
Kui ma waeue Tarto Liin.
31.
Om teid Iummal hoidnu weel,
Olgo se iks teije hool,
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Ußutaw kui teije ШгЛ,
Om omma Kuninga pool,
Ke omma noore Werrega»,
Nüüd teije eest om Sõdda man,

Et teije eß sa hukka siin.
Kni ma waene Tarto-Liin.
33.
Oh! olleß mul se õn weel,
Kui teil om, mo Welli nüüd,
Kittas; Jummalad mo Meel,
Ning ei tesi ennam Süüd,
Ent nüüd om möda Armo-Aig,
Seperrast jä ma õtse waik;
Kiwwi Unnik ma olle siin,
Oh! ma waene Tarto-Liin."

Armuaeg tuli küll pea tagasi, aga et linn «ennam süüd ei
tee», sellest meie ei kuule midagi. Sest nutulaulu järel on Jaani
koguduse õpetaja Johann Heinrich Grootjaan, kes laulu Jaani
kirikuraamatusse üles tähendanud ja kes kui ustaw hingekarjane
wangipõlwes oma karjaga rõõmu ja risti jagas, järgmised read
kirjutanud: «Aga et küll kõigewägewam ja halastaja Jumal
keiserliku majesteedi südant on liigutanud, et tema selle linna
rahwa 6 aastase wangipõlwe Ao 1714 Webruari kuus lahti
laskis, et tema jälle wõis oma kodupaika Tartu minna, siisgi
näeme, et tema jälle ometi oma wana patupärmi pääl wedeleb.
Nuhtlus ilma armu kaasaitamiseta ei paranda mitte». —
Nõnda on lugeja esimest Eesti mehe kunstlaulu tundma
õppinud. Ei wõi salata, et ta kuju ja sisu poolest igapidi alguse
töö on. Keele puhtus ja selgus on metrumi ja riimi sunnil
palju pidanud kannatama, ilma et wähemalt needgi oleksiwad
kiitmise wääriliseks tõusnud. Oigestkirjutuses on mitmetpidi
tagurpidikäiku tunda. Wõõra keele tähed, mis kirjas arwa läbi
lipsanud, tulewad tihti nähtawale. Luulelendu otsid asjata. Usuõpetuse mõtted, mis iseenesest õiged ja hääd, on liig kainel,
kuiwal kujul laulusalmidesse walatud. Üksnes mõnes paigas
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läheb kirjeldus elawaks ja kauniks. Kiita, wäga kiita ja kõrgeks
tõsta aga on armastuse waim, mis laulust wastu lehwib, soe süda,
mis igast reast tunda wõib. See soe süda wõtab liigutawal kombel
osa ligimese hädast; see soe süda ajab laulikut, oma walu laulus
awaldama; see soe süda ei anna laulikule rahu, enne kui ta
kaaswendi ei ole hoiatanud sarnase õnnetuse eest; see soe süda
tuksub ka wiletsuse päiwil weel palawas tänus meie rahwa häätegijate wastu. Meie rahwas oskas tänulik olla. Meie rahwas
teab weel praegu rääkida «wanast Rootsi ajast» kiitusega. Kes
wõib pahaks panna Kasu Hansule, kes wõib ilma kaastundmiseta
lugeda tema kui Rootsi alama tungiwat palwet oma kaaswendadele, kes niisama igatpidi alles Rootsi alamad oliwad, «usutaw
olla oma kuningale»,
„Ke omma noore Werrega»,
Nüüd teije eest om @öbbct mau."
See soe, kaastundlik, osawõtlik süda täidab kuiwa, karedat, tahumata salmikut eluga ja tõstab tema tegijat laulikute kilda, päälegi
isamaa laulikute seltsi, kelle kohta meie oma suremata isamaa
lauliku Koidula sõnu mitte õiguseta ei tarwita:
«Sul laulan ma, mu ülem õnn,
Mu õitsew Eesti-maa,
Su walu südames mul keeb,
Su õnn ja rõõm mu rõõmsaks teeb,
Mu isamaa!»
Kas meie laulik ka isamaa paremaid päiwi on näha saanud ja
isamaa rõõmust on wõinud laulda, seda meie ei tea. Aga juba
seegi laul ja seegi kiri kinnitawad temale Eesti kirjanduse ja
hariduse loos auusa paiga. Puhja aga, mis muidugi ülitähtjas
oli Eesti wanema kirjanduse loos, lisab oma auukroonile uue
läikiwa kiwikese juure.
Hakatuses tähendasime, et nooruspõlwe mälestused kalliks
meile jääwad ja tihti eestähendawaks saawad terweks elueaks.
Mis muud tohime lõppeks soowida, kui et seo waim, mis E e s t i
rahwuslise kirjanduse hommikul kui wärske kaste meie südant
kosutab, et see kodumaa ja rahwa armastuse waim eestähendawaks jäägu meie rahwa kirjandusele ja luulele ka edaspidi. Ja
tõesti, kes pime ei ole olnud, peab rõõmuga tunnistama, et see
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armastuse waim on kaua lehwimas olnud meie kirjanduse wälja
üle; peab tänuga tunnistama, et meie ettewõtmised on õnnistatud olnud, niikaua kui armastuse iugli tiiwade kohina/ kuuldi
meie kodumaa pühal pinnal. Aga niisama peame waluga tõele
auu andma, et siis ajad on tulnud, kus armastuse ingel pale
pidi kinni katma, kui wennawiha meie kirjanduses ja luules
pääd tõstis; kus ta pidi põgenema kurbtusega, sest et «wend andis
wenna ära». Peaksiwad need kibedad aastad meie selja taha
jõudmas olema, peaks weel meie põlwe rahwas seda rõõmu
maitsta saama, et
« — Taara tammikutes
Weel kuuled kanget häält:
Koik ennemuistsed tuuled
Weel pole kadund säält!» —
1Г. U

Jtae&cni yitu!
i.
äBcmt' fee on sula tõsi: ära sa seda usu, mida rahwas küla kaudu
räägib. Wõid kõike uskuda, mida maailmas kuulda, olgu see minu pärast
kas wõi otsekohe tuulest wõetud °, uoh ütleme, kui keegi sulle jutustaks,
et suur kell, mis ülewal Gussatowi küla kiriku turuis ripub (ta küll
raskem ei ole, kui kõigest 34'/« puuda, ja maailmas ou muidugi weel
suuremaidgi kellasid, aga Gussakowis ei ole suuremat, ei ole ka suuremat
olnudgi) — no jah, et seesama suur kell õige nõuuks wõtnud ja toruist
maha kobinud, kõrtsi kõmpiuud, leti juurest poole toopi wälja küsinud,
laua taha istuuud ja wiina ära purjutanud, soolatud kurkisidgi weel
juurde hammustanud. See lugu näitab küll, nagu oleks ta tuisatud,
aga ometigi wõid sa seda ennem uskuda, kui mis nüüd küla kaudu puhutakse.
Kakskümmend aastat elawad inimesed kui ühe särgi sees: ühel
päewal nad laulatatigi. Õnnis preester Aristarh, kui ta päewad ju
õhtule hakkasiwad »veerema, armastas sagedasti sel wiisil ameti waewa
kergendada. Ootab, kuni paari kaks kolm, mõnikord kas wõi neli kokku
saab — siis ühekordne töö; siis üks Paar teise hännas kinni, wana õnnis
ise kõige ees ja talutab nad ümber lauakse, kuna salmilaulja ja köster
laulawad: „Iesajas, rõõmusta!" Just selle tarwis ta oligi poole tosinat
õige odawaid pärgasid muretsenud. Talupoja inimesele üks puhas, kui
aga jumalasõna üle käib. Esimene paar oli Terenti Stübai oma punapõsi mõrsja Oljonaga olnud, wiimane Andrei Kiwshento oma Paraskaga.
J a ega õnnis preester seda asjata teinud: sest laulatamisest saadik käisiwad neil asjad kõik käsi käes. Kõige päält: ühes nad ehitasiwad enestele
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uued majad, suure kapsaaiaga ja just tõrwustikku. Oli põllule sõita
— Terenti koorem Andrei koormas kiuni. Oli kõrtsi tarwis mtrnm —
Andrei istub Terenti kõrwal; ühel ajal nad käiwad suure-paastu aegu
patal, ühe kurjast hakkab preester kummagi õtsa kinni, miks nad weel
teine kord aastal ei taha pütale tulla — Peetri-paastu aegu. J a mis
weel parem: ühes nad wõtawad iga aasta mõisast wakamaad kakskümmeud
põldu, ja siiu on neil kõik pooleks: seeme ja töö ja lõikus, kasu ja kahju.
J a nüüd korraga olla niisugused südame sõbrad riidu läinud. Ega seegi
neil kerge auuga sündinud. Tereuti näituseks on wiina wõtja mees. Ega
wõi just ütelda et Andreigi üba wõtmata jättis — kes teda põlgab;
kui pakutakse? Aga Tereuti armastas teda õige põhjalikult wõtta; nii et
ta, kui koju sai, kõigewähemalt kas akna ruudu katki lõhkus, eht leeme
paja ümber ajas, ehk koguni Oljona pää kohal rusikat keerutas; (paudagu
tähele, ta keerutas Paljalt, sest ega Oljona just nende liigist olnud, kes
euesega kaua hullata lasewad). Oliwad asjad nii käinud, siis oli Tecentil
tuttalv tee Andrei poole, ja sääl hakkab ta sõpra sajatama ja talle kõik»
suguseid rautasid pattusid ette heitma. Ta ou kord niisuguse werega, et
teisiti ei wõi. Nüüd tuleb päewawalgele, et kallis Maarjamaa paljalt
mõne imelise eksituse tõttu Andreid, kurjategijat, weel oma pinnal kannab
ja teda ammu juba ära ei ole neelanud; selle pärast et Andrei kawal
kelm ja päris waras olla (eks ta teda, Tereuti, minewal aastal wilja
jagamisega tüssanud) — salalik kiusaja — (wist ei olla tal oma punusilm Paraskast küllalt, et Oljona ümber lipitseb) — ja pääle selle weel
selge jumalasalgaja, sest et ta Peetri-paastu aegu patale ei tahtwat minna.
Iseenesest mõista oleme meie paljalt wiisakuse pärast nii õrnu sõnu
walinud; Tereuti, see viisakusest suuremat ei pidanud, tema sõnadel oli
wäge, ja nad tuliwad otsekohe suust wälja. —
Mis siis Andrei sel puhul tegi? See ei lausunud musta ega
walget, muud kui paraudas aga rattaid ehk teritas wikatit, ei teinud
ennast kuuldawaksgi, ainult õige arwa, kui Tereuti mõne õige sarwedega
sõna lendu laskis, siis ta muigas wähe ja keeras tihwu Oli Tereuti
ennast wiimati wäsinuks sajatanud ja hakkas ta etteheitmiste wägewalt
purtskaw Hallikas wähehaawalt kuiwama, siis ütles Andrei suure rahuga:
„Soh, uüüd miue koju, waua sõber ja paue külje pääle!"
J a Terenti tõusis ka tõesti üles ja tuigerdas koju poole. Mine
nüüd ja riidle sa niisuguse iuimesega kui Andrei, keda sa knidagi wiisi
tohewilegi ei saa. Temal suu kinni, ütle talle kas wõi mis. Mõne
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teise wastu — ei tea, kas tal suu kinni oleks jäänud, aga Terenti
wastu . . . Andrei teab ju, ega see turjast südamest tule. Terenti on
niisuguse werega — muud pole sääl ühtegi. Noh, ja Andrei jälle on
niisuguse werega, et ei armasta palju suud kulutada.
J a ühe korraga jutt lahti, uad olla riidu läinud. Wõib ehk olla,
naeste! on wähe nääklemist olnud. Asi niisama ümargune! Keegi ei
ole seda enne näinud, et Oljona ja Parasta läbi ei oleks saanud.
Millalgi! kes seda imet enne ilmas kuulnud, et kusgil kaks auuwäärt
naesterahwast teine teisel nõnda ütelda nina all elawad, kümmekord päewas
kokku saawad, ja et niisugused kaks auuwäärt naesterahwast ikka rahus
elauud ja millalgi teine teisega karwu pidi kokku ei oleks läinud. Ei
seda tüll eluilmas enne ole nähtud. Uksi Parasta ja Oljoua elawad
juba kakskümmend aastat õue õue wastu, ja mitte kordagi ei ole nad
weel õieti riielnud; noh muidugi, juhtus mõnikord... kus patune inimene
sest pääseb l Juhtus ehk nii, et Parasta kord wimma wedas ja päewa
kaks Oljona ukse wahelt ninagi sisse ei pistnud; iseäranis — ja siis ei
olnud ka tõesti teisiti wõimalik — kui mõlemad perenaesed ühel ajal
leiba küpsetasiwad ja korraga asi nii juhtus, et Paraskal mõni raabikakk
wälja tuli, Oljonal aga pätsid nii oliwad tõusnud, et kas wõi saada
wäljänäitusele. Juhtus ka uii, et Oljona oma krantsid Parasta sigade
pääle ässitas; aga sääl oli põhjuseks ka jälle auus wõistlusc püüdmine.
See oli siis lubatud, kui Oljona märkas, et Parasta seal palju enam
raswa oli, kui ta ühe wauusel üleaedsel Oljona õue pääl. Aga niisugused
paugatused läksiwad iseeuesest mööda. Leiwa»riiu lepituseks saatis Oljona
Parastate ühe oma wäljanäituse kakkudest, sea-riiu tagajärjed oliwad weel
ilmasüütamad, sest Parasta krantsid oliwad suured sõbrad kõigi Oljona
kodakondsetega ja jätsiwad plehku panewa naabri neiu warsti rahule, mitte
ta laiad lontkõrwani ei jõuduud neid kiusatuse sisse saata.
N i i näeme, et siis ka siitpoolt tüli wist ei wõinud tõusnud olla.
Aga ometi seisab terwe küla tui üts inees selle eest, et hirmus asi tõesti
on sündinud, see on, et Terenti ja Andrei luahel sõprus sootumaks lõppe»
nud, ja et Andrei koguni selle jalgwärawale taba ette olla pannud,
mis ühest õuest teise wiis. Sellest on tõik kohad juttu täis. Aga mis
see weel? Saab koguni teistest asjadestgi kuulda. Räägitakse... Audrei
ja Terenti kaebanud üksteise pääle walla-kohtusse. Ennemini kaebanud
Audrei Terenti pääle, siis Terenti Andrei pääle. Noh, wallakirjutaja
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on ehk ainukene, kes sest asjast selgust mõistab saada, ja ei tea, kas
temagi, kui asi Põhjast saani läbi wõtta, temast aru saab.
Kakskümmend aastati J a korraga on riius ja koguni kaebtustega
wäljas. Küll ikka tulewal pühapäewal preester selle kohta „sõnakese"
ütleb. Küll ehk oleks ka kõige parem kohtud käimata jätta ja mõlemad
kirikusse kutsuda, uii hästi Terenti kui Andrei, küll koguduse eestpalwe
ja pühendatud wesi kõik selle kiusatuse ja kurjuse neilt wõtaks, sest kui
õieti järele mõtleb, ega see kõik muu ole, kui wana kurja tõö; ega tema
ju kunagi ei puhka. See talt une wiis kõik kakskümmend aastat, kui
nägema pidi, et patused inimesed teine teisega elawad kui iuglikescd.
Tema'p see ajasgi nüüd musta kassi wahele.

II.
J a kui järele mõtled, mis tühiue asi kõige selle riiu sünnitas, siis
ci tahaks mitte uskudagi. Riid algas põrsa pärast.
Asi oli suure paastu ajal juhtunud, nädal enne Lihawõtet. See
on põrsaste elus kõige kibedam aeg, sest et neid siis weristatakse. See
põrsas, kellest asi oli alanud, oli juba kaunis täiskaswanud põrsas, uii
et õieti ütelda ta põrsas enam ei olnudgi. Kõige pigem ta oli, ehk
figudik, see ou niisugune elulane, keda täna, homme seaks wõid nimetada.
Ta oli Andrei päralt, ja kogu Kiwsheuko perekond oli ta Pääle uhke,
sest temalt oodati Lihawõtte ajaks tubli kandam raswa. Aga ega fee
Terentile ja rema perele Põhjust wõinud anda wihkamiseks, sest nende
Lihawõtte lootustel oli karwa päält niisama ilns pekkselg ja rõngashänd.
Knmmagi talu sigudikud oliwad lapsepõlwest saadik ikka lahutamata ja
truud sõbrad olnud, just kui nende pererahwasgi, Iseärauis südant lõ«
hestaw nende ühistes eluraamatutes oli aga see, et neile loodud oli ühel
ja samal päewal noa alla langeda, nimelt Suurel > esmaspäewal. Nad
oliwad täiesti seisnfcwäärilise kaswatuse saamid; kõige wähemalt peeti
nende eest palju hagaramini hoolt, kui muude allaealiste liikmete eest
kummagis peres, sest kõik need „noored Stübaid" ja „noored Kiwshenkod"
kaswasiwad, nii kui Jumal uad oli loouud, ilma et keegi inimene kätt
nende külge oleks pannud.
Palmipuude pühal kadus mõlematel pika palge meestel nende tänine
rõõmus õlis, nad lõiwad hätiselt kurwaks käest. Arwata ou, et nad
14
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(tk ära tundsimad, missugune hirmus saatus neid tuuui kahckümue pärast
ootas ja et sest pääsemist ei olnud.
Sel päewal — Päike hakkas looja minema - lnusisiivad mõlemnd
undlikud kaassõsarad just mossis näol mööda Terenti õue, kui Oljona
witsa kätte wõttis ja karjale wastu hakkas minema, kus ta lehm oli.
Kogemata juhtus ta sigudikkusid silmama, ja ega õige perenaene teisiti
wõiuud, tui oma ja wõõrast wõrrelda; aga ei wõit olnud selle pool,
kes ta pere uhkus oli. Jumal hoidku — mitte ligi piirigi. Waat, kus
inimestel õnne! Kas ta millalgi kitse olnud solgiga, kas pihuga? Kõiksugused raided, oli see mähe näbrastanud arbuus, oli fee kurk, mitmed
setmed köögi loputused, ühe sõnaga, mis jätised aga kattesjuhtusiwad, —
kõik lätsiwad tema abla kere lihutamiseks. J a mine ütle nüüd! Parasta
sigudik näitab wähemalt kaks kuud wanem olewat, fee on ära seletatud:
ta annab naela wiisteistkümmend euam raswa. Aga ühel päewal uad
ometi oliwad sündinud ja ühe ja sellesama Jumala••ilma kärs suureks
kaswanud. Kas ei pidanud kõige selle järele Oljona perenaese südames
kadeduse uss närima hakkama? See tuli otsekohe iseeucsest, ja õigust ütelda
— ei sääl oluud eune ühtegi kurja uõuu ega tahtmist olnud. Eääl samas
õue pääl lamasiwad magusas rahus kaks õige mehist koera loojamiuewa
päikese soojendawate kiirte all
„Äss, äss! Wõõras, haara!" kamaudas Oljona (ta süda ei mõtelnnd
selle juures ühtegi kurja) ja näitas naabri sigudiku pääle. Koerad muu
dugi tuhinaga põgenema naabri neiu kallale, järsimad aga harjuuud wiisil
pea järele ja ei teinud talle wähematgi kurja. Sääl ei olnud midagi
iseäralikku, seda oli eune ka mõnda korda juhtunud. Aga õuuetuscks Pidi
seda Mitka nägema, Parasta poeg, nii kaheksa aastane poifi-juss. Muidugi oli tal kiirem käik emale kaebama minna, mis ЩЫ ncuoe siga,
kõige pere uhkus, pidanud kaunatama. Ega Parasta seda seks wõiuud
jätta! Warsti oli tal südames nõuu tõwa sellesama mõõduga tagasi
mõõta, see on: oma koerad naabri sigudiku kallale ässitada. Nii ei
saanud undlikud seaueitsikesed — kumbgi oma pere uhkus — oma eluea
tuunilgi õiget rahu. See poleks nüüd meel suurem asi oluud, kui sellega
jutt oleks lõppenud; aga taga hullemaks: ei tea, mis Parasta sigudikul
wiga oli, aga õhtu poole jäi ta terwis nii nõrgaks, et ta kõlgusisse
pidi pesitatama, kuhu talle suure mure ja armastusega parematest õlgedest
ase walmistati; aseme kõrwnle seati künaga laket ja Palamas wees kupatatud Pihu. Aga haige kääuas kõigi nende häädele, parematele selja ja
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oli seda moodi, kui ei peaks ta selle maailma rõõmudest ühtegi enam.
Mis sündmused tema meelest maailma asjad nii halwaks teinud, seda ei
ei teadnud keegi õieti ütelda. Arwati ühte, arwati teist, kõige euuem
oli ehk see õige, et talle wiimasel ajal liig palju toitu oli antud. Nooruse waimustusel oli ta waeuekene üle õige raja läinud. Mis sest wälja
tuli, wõib igaüks ise mõista. Nob, ja siis weel need pahad aimdused,
— kas need ei wõinud erkusid rikkuda, umbusaldust sünnitada? Muidugi
mõjus Oljona koerte kallale tungimine, olgu küll, et seda ka enne juhtunud, selle korra ta Pääle palju halwemalt.
Üks asi oli selge, raswast pühkigu igaiiks uttüd suu puhtaks. Mine
werista sa tõbine loom ära! Esimene asi: hommikul ou ta kehast poole
kõhnemaks langenud, ja teiseks — Jumal teab, mis tõbi see on! Ehk
on niifugnue, et liha ei tohi snhu wõttagi. Waat siit see riid õiguse
poolest süudisgi Paraska oli ühe korraga otsast otsaui wiha täis. Kuis
siis! Ega see wiga muust kohast ei tuluud, kui just teisest talust! Eks
Mitka uäiuud oma silmaga, kuidas Oljoua koeri ta pääle ässitas. Aga
kui ta hää inimene oleks, niis häda teda siis ajas seda tegema? Oh,
jah, küll see on hirmus inimese loom, see Oljona!
Wanarahwa sõna ütleb küll, kui sa teist tahad tundma õppida, siis
söö temaga enne kolm puuda soola ära; iema on Oljonaga wist enam
ära söönud, aga juba ta tema õppis tundma. Naene pagan oli ära
näinud, et tema käruasel seal just niisama paljn raswa oli, kui waual
õuetoeral, M u r i l , ja süda oli tal sappi täis. Aga kui keegi juba
teise asja taetseb, ei tal siis enam peatust ole! Eks ole niisuguseid
sõnakesi, mida hääd inimesed teawad; nende sõnakestega wõid nns tahes
haiguse teisele kaela saata. Säh nüüd su kakskümmend aastat rahulikku
ja sõbralikku elu!
Kui Andrei asjast kuulis, siis läks ta peremehe hiug wiha täis.
Kõik, kõik wõib iuimeue teisele auda, paljalt mitte seda. Kuis! ? Wõi
tema jäägu siis ilma sealihata — just Lihawõtte ajaks! See on juba, et
kas hüüa kurja! Ei see ole kellegi naabrus.
Mis fääl palju rääkida, aga kui õhtul Oljoua sigudik haiget sõpra
waatama tuli, siis kihutati ta suure häbiga minema, ja kas hirmsamat?
Hänna otsast löödi tükk minema. Stübaid omalt poolt kostsiwad sellega,
et Parasta hani käsile wõtsiwad. Aga see hani oli toredam Paraska
snlgloomade seas: tal oli pikk kael ja tutikene pää pääl. Nüüd oli
sõda lahti. Suurel^nädalal, kui õiglased ristiinimesed oma pattusid ta14»
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hetsewad, ei olnud mõlemal perekonnal suuremat muret, kui teineteisele
kahju ja wiugerpussi teha, ja palju tiibu ja jalgu wigastati mõlemapoolsetel sule- ja karwakaudjatel. Ses asjas oliwad muidugi hagaramad
tegelased poisid kelmid, keda kummagis Peres tükki kuus oli. Ninameheks
oliwad ühelt poolt Oljona, teiselt — Parasta. Terenti ja Andrei ei
wõtnxd kumbgi sest sõjast osa, mõtlesiwad koguni rahulepingu pääle.
Aga neil oliwad naesed, ja need niisugust häbi ära kannatada ei suutnud.
Need naesed rääkisiwad neile, rääkisiwad kõige küla kandu teineteise üle
hirmsaid asju. Kuidas see wõimalik oli oluud, et niisugust kaks pääpahategijat nende kahekümne aasta jooksnl ka õrnu ja sõbralikka tundmusi
oliwad üles uäidata wõinud, oli otsekohe ime. Stübai Oljona? Kas
te teate, mis elukas fee ou? Kui te ei tea, siis olge nii hääd ja pauge
tähele, mis ta öösel teeb, kui kõik küla magab. Te mõtlete, kes fee
walge kogu peaks oleuia, mis kui wari talupoegade taraaedadesse tuttisa»
tab, lehmad ära teeb ja kõiksugu paha niaha sajatab sulgloomade pääle
ja Masikate ja sigade pääle, iseäranis aga sigade pääle? Te mõtlete ehk,
et see mitte Oljona ei ole? Olgu siis teil teada, et tema see just ou!
Paraskat wõite te uskuda, tema'p see seda wäga hästi teab — kakskümmend aastat ja enamgi weel elawad nad õn õue wasta. J a jah —
niisugune elukas ou Oljoua l Aga kui te ehk teada tahate, mis elukas
Kiwshenko Parasta ou, ka fee ei ole raske. Küsige aga Oljoualt! Siis
saate kuulda, et Parasta muud ei ole, kui otsekohe ja päris waras.
Mitmest kanast Oljona selle kahekümne aasta jooksul ei ole ilma jääuud l
Hiljaku weel kadunud tal aia päält tuliuus põll, mis ta euesele lauakiriku tarwis teiuud, ja seitsme aasta eest hõlbinud tal küüuart kaheksa
paksu liuast riiet, aga kahe uädala pärast oluud Audrei jalas uued liuased püksid! Waadake, uiisuguue just see Parasta ongi.
Suurel-ueljapäewal arwata kell 2 lõunal, siis sündis fee hirmus
asi, mis kõigele sellele riiule õige tipu pääle pani. Üks Stübai wõsudcst ajas kesk küla jalad autsi, sihtis osawasti ja saatis kaunis suure
kiwi Audrei maja poole leudu. Kõlises kord, kõlises, ja akna ruudust
oliwad paljalt killud järel. Noh, see oli juba häbematam kui häbemata.
Andrei — wait ja wäga kui haud — astus majast wälja, läks otseteel
Wariku juurde, mis Terenti kapsaaeda wiis, ja sidus ta köie otsaga kinui.
Sellega oli waen ametlikult kiuuitatud. Selle aasta Suurel-uädalal ei
pidanud Audrei pihti korda, ei Tereutigi. See ei läinud sugugi, sest
siis olets ju üts teisega enne ära pidanud leppima, ja seda ei lubanud
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Perekonna auu, weel wähem tahtsiwad naesed settest kuulda. J a esimese
püha hommikul ei olnud Stübaide ja Kiivshenkode wahel suuandmisest
juttugi. Kui selsamal päewal õhtu poole Terenti taies purjus, nii kui
õige ristiinimese kord ja kohus, Andrei poole loomis ja wana harjunud
kombe järele talle üht ja teist ette tahtis heita, sääl oli kinni köidetud
wärik see, mis ta tagasi pidas. Siis tuli talle meelde, et nad Andreiga
ju wihamehed on. Norakil käänas ta koju ümber, ja terwe õhtu oli ta
winnas ja tusane.
III.
Pühade nädala kolmapäew oli kätte jõudnud. Andrei, Parasta ja
kaks allaealist kiwshentlast astusiwad kõlgusisse, kus haige sigudik lamas,
kellele raske saatus pääle oli pannud, kahe perekonna kahekümne aastast
sõprust lõhkuda. Haige wist juba oli paranemisel, sest söögiisu oli jälle
tagasi tulnud. Õigust ütelda, ta oleks ehk juba jalgugi alla wõinud
wõtta, aga ta tahtis weel »veidikese satsap5lwe pidada ja, wõib olla,
uatuke ebeldadagi. Aga kuhu oli ta rasw jäänud? ! Oh sa J u m a l !
Ta oli just kui mõni püha kannataja, kes aasta ümber paastunud.
„Oh sa äraneetud nõid!" tuli õhkamine Parasta sügawamast
hin<;e sopist, kui ta mõtetes kokku oli arwanud, kui niitu naela raswa
fec: turjast kadunud. Andrei ei teinud suud lahti. „Kuidas?" paugatas Parasta ta kohta — „nad on sul seast luu ja naha järele jätnud,
on su hane wigaseks peksnud, akna on nad katki lõhkunud, küla kaudu
meir üle kõiksugu lori juttusio käima pannud — ja see jäägu kõik sekssamaks? Kuidas? S a ei lähe kohtusse? S a ei otsi õigust? . . . Oh, siis
ei ole sul pää õlade pääl, wiina kätal on sul sääl, ja seegi t ü h i ! " — Andrei
ei lausunud ikka weel musta ega walget. See on juba kolmas päew,
kus Parasta talle selle kohtuga hinge rahu ei anna. Aga kuidas sa
lähed ja kaebad Terenti pääle, kellega kakskümmend aastat. . . . Kas
sa keelepaelad Ülepää tähtigi saad? Aga Parasta otsus oli kiudel: see
kord ta järele ei anna. Kaua aega ta kaagutas tolguses, siis jahmatas
õue pääl edasi, pääle selle oli ta Andrei kanuul toas, läks ta järel
wälja, istus ta kõrwale nmldpingi pääle, ja jutt jooksis tal kui püta
pulgast, ei sääl olnud silmapilguksgi sõlme ega peatust, kuni wiimati
Andreil pää ümber hakkas käima. S i i s ta kirus kord, tõukas mütsi teise
tõrwa pääle, sülgas ja — läks wallamajasse kirjutaja jutule.
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Noh, seda te' oleksite pidanud nägema, missuguseks Gussakowi
kirjutaja oma näo tõmbas, kui Andrei oma kaebamised ära oli kaebanud. J u
eune seda ei olnud ta nägu just ei tea kui suur asi, aga uüüd ei aidanud ta kuhugile. Selle näo pääl oliwad karmade asemel nagu wäikesed sooheina puhmakesed kaswanms — ja need ilma korra- ja järjeta, kus aga juhtus.
Esimene õigns oli siin ninal, ja peab ütlema, see oli õige imeline nina.
Ta oli täiesti korraline, jah ilus nina — sirge, peenikene, terawa otsaga,
hugmakesega — aga suureni kui igapäiste inimeste oma, kolm korda suu^
rem: ta oli nii kui tawaline nina, kui sa ta pääle läbi suurekstegewa
klaasi waatad. Sellewastu oliwad muud uäoosad: suu, silmad, otsaesine, koon, Gussakowi kirjutajal tiba-tillukesed ja ilma mingi tähenduseta;
sellepärast, kui sa kirjutajaga köuelesid ja ta pääle waatasid, siis näis,
kui oleksid sa ta ninaga kõnelenud; aga kui Gussakowi kirjutaja mõne
tähtsa küsimuse üle järele mõtles, siis uslufid sa kindlasti, et see mõttetöö just tema nina fees tehti. Nimeks oli Gussakowi kirjutajal Nasar
^tasarowitsh. T a l oli ka liiguinli — Elpidiforow, aga mitte üks Gus»
sakowi elanik, ka wallawanem mitte, ei saanud seda nime ütelduks, mitte
pooleuigi — kõik hüüdsiwad kirjutajat lihtsalt Ninakas Nasar. Aga
Elpidiforow ise nimetas ennast, kui ta joobnud oli (ja see oli ta harilik
olek) naatsaretlaseks, ja sellepärast tähendas ta sõber, salmilanlja, mõnikord õige nirtsakalt: „ M i s wõib Naatsaretist hääd tulla?"
Nasar Nasarowitsh istus kohtumaja ukse ees muldhirrel, ta kõrwal
kaks poissi ja üks õige suurt konti naesterahwas. Kogu seltskond oi;
kibedas töös seemneid närimas, ja kui Andrei kõigile hääd päewa oli
ütelnud, istus ta »naha ja asus sellesamasse töösse, just kui oleks ta nimelt sellepärast tulnudgi. Wanamoor jutustas, kuidas Lihawõtte mune
täiesti uue wiisi järele wärwida wõiwat, uii et wärw küljest ei lähe, ja
see aiue oli nii ladus, et tast kõigile wähemalt kaheks tunniks wõtta sai.
Andrei oli wanamoori Pääle wiha täis ja soowis teda kus seda ja teist
kõige oma uue muna-wärwimisega, aga seemneid ta haris ometi wana
moodi edasi, mis aga hambad jaksasiwad. Wiimaks hakkas kõne aine nagu
otsale jõudma, ja Andrei lootis juba, et uüüd teised wiimatigi kaowad
ja ta kirjutajaga üksinda jätawad.
„Noh, kuidas Terenti! ta käsi käib? Teda pole ka kusgil näha,"
sõnas wanamoor korraga Andrei poole; ise teadis teine tüll wäga hästi,
et jätku ta Andrei niisuguste küsimistega rahule.
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„tzm . . . käsi ikka käib!". . . pomises Andrei habemesse, siis laskis korraga tuld lakka ja turisas kõwa häälega: „Kust pagan mina seda
pcau teadma? Kas müla tal hoidjaks oleu, mis?" Niisuguse kareda wastuse järele ei julgenud wanamoor sest enam juttu teha. Ta tõusis üles,
puistas põlle seemuekõludest puhtaks, tõmbas pääga teiste poole ja kobis
kodu poole. Poisid ei lausunud sõnagi ja jäiwad istuma, aga ega neid
tarwis põlnud häbeneda.
„Ma tulin su jutule, Nasar Nasarowitsh I Asja pärast!" ütles
Andrei.
„Mis asi see siis on? Ets räägi wälja!" pajatas Elpidiforow
wastu ja pööras nina Andrei poole.
„Parem ehk oleks toas!" Andrei põrmitses poiste poole, ja Nasan
ninasõõrmed paisusiwad uudishimust poole laiemaks.
„Noh, saksad!" ütles Elpidiforow poiste pääle, „ehk oleks nüüd
ka aeg kodu minnal". . . Tal ei olnud wähematgi tahtmist wärskest
õhtusest õhust sumbunud tuppa minna. Poisid tõusiwad ringutades ja
haigutades üles ja wenisiwad kõrtsi poole.
„Noh mis sul asjaks oli? Paue wälja!" küsis kirjutaja uuesti.
„Asi ou see, et tulime kaebama . . . kaebama jah!
„Wõi kaebama? Kelle pääle siis?"
„Stübai Terenti pääle!". . ,
Kirjutaja nägu tõmbas ühe korraga täiesti teiseks. Imestus, mis
ta näol näha, oli nii jäle suur, kui oleks Elpidifurowi näo pääle kogu
Gussakowi imestus kokku kogunud. Silmad ja suu ta käristas lahti, nii
kaugele kui andsiwad, nii et nad ninalt juba tema esimest õigust kippusiwad riisuma. Nina ise kerkis ja sihtis otsaga taewa poole, just tui
oleks ta seda appi hüüdnud iuimeste heitliku meele wastu, wõi uagu
tahaks tiibu lehwitaba ja leudu pista sinna kõrgele, kaugele ära sest
kurjast maailmast, kus uiisugused ulõistmata asjad sünniwad.
„Ja, jah! Stübai Terenti pääle!" kinnitas Andrei. „Arwa ise,
Nasar Nasarowitsh, kõik teawad, mis südame sõbrad me temaga olime!
Kas ma temalt muud oleksin wõinud oodata, kui hääd! Aga oota sa!
Nägid sa mu sigadikku? Mis ma küsin — muidugi nägid! Ise weel
käisid mu pääle: „Kiugi mulle ja — tingi mulle!" Noh, waata, seesama
sigudik.". . . J a uüüd seletas Andrei pikalt ja laialt kõik asja ära ja
tarwitas selle seletuse juures hoolega Parasta sõnu ja käänusid. Sääl
arutati ette jeajutt, arutati kallist päewast, kus nad ilma lihata pidanud
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olema, kuulsast hanest ja katki lõhutud aknaruutuoest ja wiimati, kuidas
nende auusat nime küla kaudu laimatud. Kui Andrei wiimati oma asja
seest- ja wäljaspoolt ära oli seletanud, läks kirjutaja uägu jälle wana
laadi tagasi.
„Sa oled siis kaebtusega tulnud?" küsis kirjutaja, ta ci tahtnud
ikka weel uskuda, mis ta kõrwad kuulsiwad.
„Kaebtusega jah! . . . Ei nii ole temaga enam elamist. S a ütle
ise, srapõrsa on nad mul rikkunud, hane wigaseks peksnud, akna katki
lõhkunud — ja nüüd weel need tagaselja laimamised!"
„Nii jah! Wäga tõsi, Andrei Semenowitsh! Tarwis teda karistada!"
ütles Elpidiforow nüüd juba lihtsalt ja rahulikult. Aga ta wäikestest
silmadest wiltsatas mõte, mis silma nähtawalt alles nüüd tal Pääst läbi
käinud. „Aga sa jn tead, kuidas meil moeks?"
„Mis moeks, Nasar Nasarowitsh?"
„Kuidas, mis? Wana asi! Leotada tarwis — ei muidu saa!"
„Soo, jah! J a muidugi! Eks ta uii ole — leotada ikka tarwis!
Ets siis minagi wõi!" kostis Andrei, aga juba häälest oli kuulda, et ta
eune selle Pääle sugu mõtelnudgi ei olnud.
„See on wäga tubli! Mis siis muud, kui lähemegil". . .

„Kuhu siis?"
„Hurjuh! Wõi küsib weel, kuhu? Ega inimesed surnuaeda ta järele
ei lähe! Kõrtsi — iseenesest mõista. Sääl on nüüd kõik kohtumehed
koos, tüll ma nad tunnen! Hal ha!"
Andrei sügas kõrwatagust, sügas ja sügas. Kes pagan seda ette
oleks teadnud arwata! Kirjutajale osta — see poleks weel nii hull
oluud. Aga kõiki kohtumehi, nii Palju, kui neid on, lakutada, see on
juba teine tubakas. Need kallawad ju igamees kui kaew, kes ueid muidu
oleks kohtumeheks teiuud. Sääl heida torlriga tui kerisele l Tal oli
juba uagu kahju, miks ta Parasla sõna järele teinud.
„Noh, mis me siis enam istume? Päikeue juba hakkab weerema!"
tegi Nasar teisele tuld taha, ja — eks eesmärk kihuta — tõusis üles
ning astus eesmärgiks ühe sammu. Aga Andrei tahtis weel wähe tingida.
„Kuhu sa nüüd jooksed, Nasar Nasarowitsh! Wõiksime ehk teine
lord. . . . "
„Ahah, waata meest! Tahab kohut käia ja ise ei täi poolt naelagi
osta! Kas tõused, wõi ei?". . .

„Hm — jah! Pool naela — kuis siis l Juba neile poolest naelast
saab!" pomises Andrei habemesse, tõusis aga ometi üles ja sörkis Na»
sarile järele.
Koik küla nägi (sest kõik õiged Gussakowi elanikud pühitsewad kallid
pärwi enam ehk wähem kõrtsi ligikonnas), jah, kõik küla nägi, et kaks
kogu kõrtsi poole tuliwad. Üks oli kõrge ja sale, kui haab, aga kui
haab, mille tuul murdnud, sest Gussakowi kirjutaja pää ja selg weuisiwad wäga ette poole; teine kogu selle wastu oli madal, turjakas ja wäga
pahal tujul, sest Andrei ei aimanud hääd sest Gussakowi kohtu leotami»
sest. Tema südametule eest saiwad ta toredad kihwad kannatada, neid
ta keeras ja rebis kõike wiisi — ja kuklataguue, sest seda ta sügas aegajalt uii suure hoolega, kui ei oleks ta jalg kolmel aastal üle sauna
läwe saauud.

IV.
Kui te ehk ka kõrtsi oleksite astuuud, nii kui sinna kõik õiglased ja
auusad gussakowlased astuwad, siis oleksite sääl ühe näinud ja teise ja
kolmandama; mõni asi ehk oleks teile wäga lõbus olnud; iseäranis oleksite ehk palju wanarahwa tarkuse sõnu kuulnud; need on suureks kahjuks
siin nagu tuulde wisatud, keegi inimene neid siin kirja ei pista. Aga
pääasja ei oleks te siin kuidagi wiisi näha saanud: kui teil seks lusti
oli, ega te siis tänawast otsekohe tohtinud kõrtsi minna — säält läheb
ju igaüks — te oleksite üle õue pidanud astuma ja nimelt niisuguse
näoga, kui ei oleks teil kõrtsi wähematgi äri, waid tahaksite paljalt kõrtsipapa Nikanorile sõna kaks ütelda. Õue poolt leiate madala uksckese, just
niisamasuguse, kui igal talupoja majalgi, selle teete lahti ja olete ühe
korraga sawipõrandaga eeskojas. Kaugemale teil ei ole tarwis minnagi,
sest siin eeskojas just kõik see kampani koos ongi. Kõige päält paistab
teile silma muidugi Elpidiforowi uina, selle pääle Andrei Kiwshenko
wurrud, siis järge mööda paljas pääkoln paari halli juuksekarwakesega oimude kohal ja kuklatagusel, suur wabama karwa soolatüügas nina seljal
kulmukarwade keskkohal ja wiimati — tore, tihe, läbi ja läbi hall habe.
Need kolm wiimast tundemärki oliwad kolme kohtumehe päralt; paljaspääl kohtumehel oliwad pääle selle weel wäikesed nutused silmad, just
kui oleks ta praegu alles jõudnud pisaraid kuiwatada; ta rääkis ka peenikese, pirisewa häälega. Teised nimetasiwad teda selle eest wanaks
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naeseks, kuna ta õiguse nimi Semen Pilusilni oli. Teine mees oli toaDania karwa kaunistuse omauik. See oli noorepärane peremees (nii kolmekümne aasta ümber) tubli, punapõseline, juuksepats tal tihe ja ülespoole
kerkwel, pää õlade wahel peidus. Teda ei oleks keegi wanaks naeseks
nimetanud, ei oleks teda keegi teisiti nimetanud, kui tubliks meheks; teda
hüüti Möldri Kušinaks, sest tema wanaisa oli Gussatowi külasse esimese
tuuliku ehitanud ja sellega hääd raha teeninud. Mis wiimaks halli ha»
bemega kohtumehele puudub, siis ei maksa temast Palju seletadagi, sest
iga laps tunneb teda Gussakowis ja mõisate pääl ja koguuigi kreisiliuuas,
kus igaüks juudi-kaupmees sõbralikult teie kohta pääga noogutab, kui te
talle Maksim Dulja nime nimetata Ta oli juba seitsmekümnete sees ja
iseäranis kuulus selle Poolest, et kallaku nii palju Wiiua alla, kui tahes,
aga purju tuuagi ei jää, just kui wõtaks wett. Ta oli juba nõnda
loodud, et wiiu ta wastu ei saanud. Wiinaga nad oliwad suured sõbrad,
ja ta mõistis asja ikka mi seada, et teiste meeste kulu ja koti pääle
wa' kibedat sai. Kui sa Maksim Duljad kreisilinnas kusgil trahteris
nägid, siis teadsid, et ta paari hää sõbraga sinna oli tuluud, kes just
liiku tegiwad, et paari härga, millega Maksim Duljal wähematgi tegemist
ei olnud, müües ehk ostes hääd kaupa saanud.
Koik need saksad istusiwad pooles ringis eeskoja sawipõrandal, ehk
õigem — kükitasiwad sääl pool teed Türgi moodi. Põranda pääl nende ees
oli toop, paar napsiklaasi ja taldriku täis tükkideks lõigatud soolatud
kurkisid. Just kui märjukene toobis pooleni oli alanenud, arutas Andrei
ära, kuidas ja mis ülekohut Terenti talle teinud. Elpidiforow oli kaugesti töös klaasisid täitmas ja teistele pakkumas ja kätte ulatamas. Selle
juures kamandas ja palus ta, igaüks joogu Põhjaui, just kui oleks tema
see oluud, kelle poolt neile häädele immestele kõik see hüwaudus tuleb,
ja ei keegi muu.
„Noh, kalla! Ikka alla! Seale terwiseks! Tõusku warsti jalale,
kaswaga jõuludeni härja suuruseks! Noh, Pilusilm, pilguta kord, mida
sa ootad!" kamaudas Nasar Nasarowitsch. Pilusilm wõttis tahedalt ja
tõsiselt klaasi, siis pööras teiste poole ja pidas joogikõue — see ei oluud
pikem, kui: „Olgu siis l" — ja tulistas märjukese alla. Sedasama tehti
haue terwiseks, niisama Parasta auusa nime eest, mida kuri keel laimauud, ja Ülepää tõigi kaebtuse puuktide kohta. Elpidiforowil ei olnud
õiget rahu; sagedasti piilus ta ukse poole, wist terwe kohus ei olnud
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sugugi weel koos. „Ei tea, kus kuri nad nüüd on? l" — kirus ta
mõtetes — „muidu nad riidlewad päewad otsa kõrtsi ukse kaudu, aga
tui ueid tarwis ou, siis otsi tulega!"
„Ahah, ohoh! Kae, kus nad oliiuad!" müristas läwelt Gusfakowi
wallatalitaja Tfhubarenko sügaw alt kui torre Põhjast; tema seisus ei
lubanud talle muud wiisi kõrtsi astuda, kui tagauksest, fee luba tuli
aga wäga sagedasti. Tfhubarenko oli auuwnärt moega, kõrge kaswuga
mees, päeloatauud ja karwafe uäoga, juuksed oliwad tal otsaesisele soetud
ja puuõliga läbi ja läbi wõitud. Kuub oli tal üle õlade heidetud ja
leudas silmapilk uurka, ja uähtawale tuli kirju west, hiilgawate waflnööpidega, ning tumetriibulised saksawärki püksid.
„Noh, mis pidu te siin peate? Liikusid?
purjutab, sääl muidugi liigud ou! . . ."

Kus juba Dulja ühes

„Ei ole liigud ühtigi! Juba sa ära arwasid, talitaja saks!" kostis
Nasar Nasarowitsch. „Meil on otse kohus koos."
„ M i s teil siis õige arutada?
„ I s t u maha ja aja kõrwad kikki! Waata, talitaja saks, fiiu on
niifuguue asi. . . et wõiks arwata, et wiimne päew ligi on tulnud.
Taewa tähed hakkawad ära kustuma! Jumala eest, jah! Kuule ise! 3le,
Nikanor Fedosseitsh l kas talitaja saksale ri saaks pingikesi!. . ."
Aga talitaja saks lõi käega wastu ja istus otsekohe palja maa
pääle, just kui ei oleks ta talitaja saks olnudgi, waid üsna igapäine
surelik inimene. Ometi kapsatas silmapilguks Nitauor Fedosseitsh tuppa
ühes oma wilkujate silmade, siniste, puhtaks kraabitud põskede ja rippuwate wurrudega; neid ta hoidis ja haris fuure hoolega, et ometi natukeuegi wäike»wenelase nägu olla, aga see ei tahtnud tal sugugi õnnis»
tada, ja igaüks tundis juba kaugelt ära, et ta Israeli rahwa liigist oli.
Andrei hakkas nüüd talitaja saksale oma asja seletama, ja sel ajal
laskis Elpidiforow klaasi korda kaks ringi käia; kaebajal lõiwad kõrwad
ja põsed juba kuumendama ja otsaesine higistama, aga ta jõudis ometi
õnnelikult sigudiku praeguse seisukorra kirjelduseni, sääl läks uks jälle
lahti, ja eeskotta mürtsatasiwad ühe korraga kolm uut kogu. Kaks oliwad
kohtumehed, kolmas walla kasakas; tal oli ameti-kilp rinnas ja päratu
oksliue kepp käes — kõik see pidi küll seda tähendama, et ta praegu oma
атеііЩиШ täitmise pärast käimas ou.. . „Waata nüüd, Ш fu pool
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toopi l" ohkas Andrei; toobist oli juba wiimne kui tilk kadunud. Kirjutaja, see ajas karraga hääl meelel oma ninasõõrmed weel laiemaks, kui
nad juba oliwad ja hingas nii poole osa kõigest õhust minema.
„Tarwis weel toop kamandada" — wastas ta pool küsiwalt Andrei
poole, ei oodanud aga wastust äragi ja hüüdis Nikauori. Ei saanud
need, wõõrad õieti istumagi, kui juba eeskojas jälle keegi uus ümber loogeldas, kes ilma kellegi nägemata ja kuulmata sisse oli hiilinud.

Tema tulek pani teised otsekohe waimustusesse, ja kirjutaja ninast
tuli rõõmu pärast imelik sisisew hääl. Paljalt Andrei ei tundnud sest
wähematgi hääd meelt, waid lõi silma nähtawalt õtse kurwaks. „Waata
uüüd, kus su pool toopi!" õhkas ta jälle ja seekord palju sügawamalt
südame põhjast, kui esimene kord.
„Noh, nüüd wõid otsekohe weeraudiku esile tuua!" — hüüdis
Elpidiforow suure rõõmuga, „Lewka heidab juba üksinda kaks
toopi kerisele!"
Seda Andrei wäga hästi teadis, ja selle pärast jnst oli ta nõnda
kurb surmani. Leo Adrianowitsh Igritsüu — ta oli juba weerand
sada aastat Gussakowi salmilaulja — oli joomise pääle nii osaw, et ta
kuulsus selle poolest üle terwe kreisi ulatas. Enne olla mõni südi mees
julgust rinda wõtnud ja temaga kihlweo pääle joonud, kumb ennem jalge
päält langeb, aga nüüd on juba aastat kümme, et seda keegi enam teha
ei taha. Asi on nimelt see, et kümne aasta eest arhirei oma piirkonda
käis katsumas ja Gussakowis korterit wõttis. Sääl nüüd juhtus see
tähtjas ja hale sündmus. Protodiakou oli mees, kes iseenesest wäga
palju lugu pidas ja arwas, et keegi inimene terwes ilmas teda joomises
ei wõida. Aga Leo Igritsün käis ülbelt ta pääle, et tulgu rammu
katsuma. J a ets ma es ütle! Ühe õhtuga pistsüvad kõrgeauulised
wõistlejad peaaegu täie pange minema, ja wõidumeheks jäi Leo Igritsüu.
Protodiakon pani säälsamas paigas pikali, ja arwati, et ehk ei tõusegi
euam — sääl ei oluud siis muud uõuu, kui arhireile asjast teada anda.
Aga Leo waarus paljalt weidike jalgade pääl ja küsis weel wima.
Arhireil tahtis süda suust wälja tulla, ja juba kuu aja pärast saatis ta
oma Walitsuse paigast konsistoriumi kohtu kaudu praostile ametliku kirja,
kus otsekohe oli kästud „kangesti selle pääle waadata, et üksgi Teie hoole
alla antud ja ustud jumalasõna teener wõitu juua ei julge!"— Leo Igritsüu
oli pitk mees ja õige mürakas. Hall willane kuub käis ial kuni kanda»
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dem, ja see oleks ehk õige tore riie olnud, aga ta wäljaspoolsele wäärtusele
tegi palju kahju suur, kiiskaw raswaplekk kaelataguse pääl; uinutatud
pleki oli siuna aja jooksul Leo Igritsüui õline juuksepalmik süuuitanud;
(Leo Igritsüuil oli ju täieline woli kiriku lampide üle, ja ta ohwerdas
neist rikkalikult puuõli oma juukste wõidmiseks). Õhukeue hall habemetutt käis kui kiil ette poole, silmad oliwad tal puuased ja ühtelugu
haiged; Igrilsün toherdas neid, nii kui ka tõiki teisi haigusidgi, wiiuaga.
Iseenesest mõista oli Igritsünil nina kui piru, aga »valminud wabarna
karwa pirn. Selle ajaga, kui salmilaulja Elpidiforowi poole kodis —
just tema tormal ta tahtis istuda — selle ajaga oli Nikauor juba
weeraudiku sisse tassinud; Andrei heitis ta Pääle niisuguse pilgu, kui
oleks auunms tema, Andrei, soe weri olnud, aga mitte wiiu.
Nüüd just see õige joomiue algasgi. Päike oli juba ammu looja
läinud, ja toopide kõrwale ilmus põlew raswaküüual. Klaasid käisiwad
imestusewäärt kiirusega ühe käest teise kätte, tühendati, täideti, tüheudati,
täideti. Uued wõõrad ei küsinud kordagi, mis asja pärast siiu õiguse
pärast juuakse. Andrei pani mõnikord kõik oma hääle jõuu wälja ja
katsus pea ühele, pea teisele selgrts teha, et tema just pidu peremees
on — tühi waew. Keegi ei pannud ta karjumist tähele, ja kõik maailma jntud jutustati ära, aga tema asjast ei poolt sõnagi. Andrei
hakkas ise ka aega mööda tundma, et ammu juba ülemõõdu wõtnud; Pääs
oli tal nii kange kihamiue ja kahamiue, kui oleks sääl laata peetud.
Aga klaasid käisiwad ja käisiwad, Elpidiforow ei »väsinud neid täitmast
ja koosolejatele pakkumast, »veel »vähem »väsisilvad koosolejad tema pallvet
kuulda »võtmast. Kõrtsitoast kuulus läbi seina müra, kära, sõilnaininc.
Andrei silniad oliwad juba üsna pimedad, ta kui oleks kuulnud, et kirjutaja »veel ühe toobi »välja nõudis, ja arlvas selle järele, et »veeraudiknle
juba ots pääle oli tehtud. Ta tundis ka, et keegi (»vist Dulja) talle
käega õla pääle patsatas, teda »väga sõbralikult patsi pidi tõmbas ja
ütles: „Ee, pole »viga ühtegi l küll me sulle kohut mõistame l Küll
meie sulle kohut mõis—ta—me! . . . Waat' selle pärast me just koht»»mõistjad olelncgi, et me kohut pealne mõistma!" Nagu läbi uue mälestas
ta ka, kui oleks keegi teist löönud, »vist lõikas Elpidiforow Igritsüuile
selle eest mööda kõrlvu, et see sugugi uskuda ei tahtnud, et „Naatfaretist
ka midagi hääd »võida tulla." Ta arwas ka kuulwat, et keegi „appi!"
hüüdis, aga pea kadus kõik, ja ta ei kuulund ühtegi enam. Sest ei tea
ta wähematgi, et kaks kohtnmcest — Dulja ja Pilusilm, ta õlade siääl
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kodu tassisiwad ja Parasta hoole alla andsiwad, ei ka sest, et Parasta
tõreleina ja kavatsema hakkas, sest niisuguse siäätäiega, kui selle korra, ei
olnud Audrei weel kunagi tagasi tuluud.

V.
Stübaid ei oluud neljapäewa hommikul õieti einet weel suhugi
saanud, kui juba häkitselt ukse wahele tädi Iawdoha Trepatshiha ilmus ja
ueilt nende kalli hommikuse rahu riisus. Paljalt ta wälispoolne olek
wõis juba südame wärisema panna, aga need uudised, mis ta ühes
tõi, oliwad otsekohe hirmsat». Ta oli just seda nägu, kui tahaks
ta ütelda, et pool küla ära põlenud wõi otseteel maa alla kadunud;
silmad lahti käristatud kui rehe wärawad, juuksed sasis, ise ähib ja hin»
geldab. Noh, ja ta uudised oliwad ka tõesti hirmsad, ja mis pääasi - täiesti ootamatad. „Kuidas? Wõi Audrei käinud kaebamas? Audrei?
J a kakskümmend aastat inimene . . . Tühi jutt, naeste lori! J a mis
üle ta siis kaebamas käis? Kas wast selle üle, et tema oma lapsed
Terenti signdiku hänna otsast tüki ära lõiwad? Wõi selle üle, et nad
kalkuni tiiwa wigaseks lõhtusiwad ja wasika jala wärawa wahele pigistasiwad? J a mis laimu nad weel Oljona pääle tõstnud? Tema hulkuda
öösiti ümber ja tegewat teiste lehmi ära. Tema, Terenti oleks pidanud
kaebama, aga mitte Andrei. Ütle, mis ütled, aga Audrei on kawal!
Suud ta lahti ei tee, aga küll ta silmad hammaste wahel peab. Kas
ta ci teaduud, mis teha tuli l Läks enne teist ja kaebas . . . kawal, kawal!"
Aga Trepatshiha tädi ei olnud pääasjast weel sõnagi lausunud;
tõik küla on sest juba täis ja nimelt: „Eila õhtu Nikanori juures eeskojas lakkunud terwe kohus ja wallawalilsus Andrei koti Pääl; palju
nad sääl läbi kere ajanud, seda teadku nad ise; tema, tädi, on aga kuuluud, et Audrei koju olla kantud, täis kui puuk.
„Ohoi, poisid!" hüüdis Terenti ja kargas püsti, kui oleks uss teda
hammustanud. „Temal on ju siis asi juba korras, targem kui tark!
Jumala eest l Tuhat I Tubli mees, Andrei, tubli mees! Noh, ega minagi
kõhu naha otsast ole lõigatud! Ae, kuule Oljona! Meil on ka laekas
midagi! . . . Too aga wälja!"
Oljona waatas mehe õtsa, kui ei saaks ta aru, mis nõu sellel
meelde tulnud!"
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„Too wälia, ütlen ma!
too wälja! Kui ei . . ."

VUTI

silmi ühtegi punni aja l Ma ütlen,

Hirmus oli Terenti sel silmapilgul, ja olgu küll, et muidu Oljoua
käes ohjad oliwad, praegu pidi ta järele audma. Ta tõi laekast selle
„midagi" wälja ja ulatas ilma sõna lausumata Tereuti kätte. Need oliwad linase nartsaka sisse mähitud rublased paberid. Tereuti wõttis ja
pistis uad saapa säärde. „Saame nüüd näha, kumb targem oli!" pomises ta ähwardawa häälega, tõnibas mütsi üle otsaesise ja pani minema.
Muidugi mõista läks ta otseteed kirjutaja jutule. Epidiforowil oli
korteriks wäikene kambrikene kohtutoa kõrwal. Muud majakraami siin
näha ei olnud kui woodi, wigane iste ja järg. Laua pääl wedelefiwad
täiskirjutatud, weel sagedamini määritud paberilehed, peeuikese tubaka
puru, tükk musta leiba ja pool soolatud kurki; järje pääl oli aset leidnud lühter raswaküünla otsakesega, seina pääl rippus ülikond riideid,
ainukeue ülikond, mis Elpidiforowil oli ja mis teda truult orjas nii
hästi pidupäewadel kui argipäewadel. Sängis lamas, nii pikk kui ta oli,
Elpidiforow ise, ja räbala waiba alt wahtis ähwardawalt paljalt ta nina
wälja — selle kaswust ja näost oleme juba kuuluud. Kui Tereuti tuppa
astus, oli Nasaril uni küll ju läiuud, aga ärkwel ta weel ei oluud. Ta
ei saanud mingi moega silmi täiesti lahti, aga et ta koguni päädgi oleks
kergitanud, sest ei wõinud juttugi olla, sest see oli tal täna raskeni kui
Gussakowi kiriku kell. Tereuti tulek ajas ta kõik raminu kokku wõtma,
ja nii sai ta wiimaks istukile; ta laskis jalad üle woodi ääre rippuma,
mähkis eunast kõige oma mustade öüriietega waiba sisse ja hakkas arwama, kus ta praegu on, kus ta eila oli, ja mis asja pärast ta woodi
ees Terenti oma terawa otsaga rebasechabemega istub. Wiimati tuli talle
kõik meelde, ja asi läks tal selgeks.
Ahah, wõi sa oled ka tuluud! . . ." tähistas talle Nasar Rasarowitsh kaunis sõbralikult wastu ja tuudis uüüd selgesti, et rinnad tarwis puhtaks köhida.
„Kuis siis muidu? Tema käib mu pääle kaebamas, ja miua pean
wist kodus istuma ja käkkisid sööma; ja muidugi!" — kurjustas Tereuti
talle wastu.
„Noh, mida sa siis weel ootad? Kaeba siua tema pääle ka!
Muud ühtegi!" Ja kirjutaja tõstis nina Terenti poole, just kui sihiks
ta ja saadaks siis laengu teisele õtse wastu nägu.

„Selle pärast ma õige tulingi! Ärgu arwaku, et ma oma wasika
maast olen leidnud ja tal pahcniat tagumist jalga tarwis ei olegi! Wõi
mõtleb ta, et mu figudik ilma hännata maailma kaudu wõib ümber
jooksta! J a kõik fee on nende süü, pagana kaebajad!"
„Me juba kohut mõistame, kõige üle mõistame lohnt," ütles Nasar
pikalt ja wäga pühalikult ja hakkas ife oma pikkade, kuiwetanud säärte
õtsa puksisid wenitawa.
„Aga kuule, Nasar Nasarowitsh," küsis Terenti wähe nagu peatades ja palju wähema julgusega, „palju see Andrei eila õige jättis kõrtsi?"
„Hm . . . seda küsi ta enese käest! Pole mina lugenud l Wist, ma
arwan, ta ikka ilma siniseta koju läks."
„Ohoh!" karjatas Terenti õige südame põhjast.
„Mis ohoh? Mehi oli pääle kümne, ja igaüks kallab kui kaew.
Hah! hah! Aga tublisti me trimmisime! Jumala eest! Nüüd on sinu
kord, Terenti! Selle pärast, et nii kui meie teie üle ühel wiisil peame
kohut mõistma, nii peate ka teie ühel wiisil . . . et ühtegi kinsatust ei
oleks ega teise poolt seismist."
„Usu seda!" kirus Terenti iseenesele, „küll me teie „ühtewiisi"
tunneme. Kes enam leotab, sellel muidugi õigus l . . . Miks ei! Ega ma
ostmata jäta," ütles ta siis lihtsalt.
„Wäga tubli, tarwis just pääd parandada!" rõõmustas kirjutaja,
kes Wärisewate kätega häda waewaga oma hallile, willasele kaelasidemele
sõlme pääle oli saanud. „Oota üts silmapilk!"
Ta jooksis ruttn wälja ja hõikas poissi Fedkat; see istus aina
kohtutoas ja ootas sääl Elpidiforowi käskusid.
„Kuule sina! Jookse rntusti talitaja poole, siis Dulja poole, Pilusilma ja . . . ^kirjutaja nimetas weel mitu nime) Möldri Kusma ja Lewka
juurde ja ütle kõigile, et nad silmapilk kõrtsis olgu! Nuttu!"
Fedka pistis minema, kni nool. „Oh seda pidu.' Jumala eest!"
urises Elpidiforow habemesse ja astus kambri tagasi.
Imelik asi! Kui uad kõrtsi hoowi pääle astusiwad, kuulsiwad eestkojast tuttawaid häälesid. Fedka oli kui wälk kirjutaja kasu täitnud, aga
weel wäledamalt oliwad kohtumehed kutsumise Pääle kokku tulnud, just
kui mõneks erakoosolekuks, kiire-Pakiliseks koosolekuks. Seletuseks olgu,
et kõikidel kauge soow oli pääd parandada. Paljalt talitaja-saks ja Lewka
puudusiwad weel, aga talitaja-saks Iuli harili'ult wähe hiljem — ta oli
ju ülem ja kõrgem ametimees kõiges külas — ja Lewka, see jõudis oma
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rinnaga ikka teistele järele. Terenti heitis paljalt ühe pilgu seltskonna
poole, ja käsi libises tal tahtmata saapa sääre poole, kus ta paberid juba
nutsiwad.
„Pool pange l " kamandas ta kõwa häälega ja wõitis nii ühe korraga
kõigi koosolijate südamed. Elpidiforow pilgutas paljalt kord silma Dnlja
poole ja ei teinud ostmisega tegemistgi, sest Terenti näis mõistwat, mis
kord ja kohus, ja ei olnud niisugune kitsepung, kui Andrei.
„ M a heitsin unewoodi ja hingasin wälcmusest, ja waata, ma olen
jälle üles tõusnud!" kõlas korraga hääl läbi eeskoja, ja igaüks mõistis,
et Lewka oma osale järele oli tulnud. Lewka oli ka tõesti tulnud, aga
kaebas haleda häälega, ta silmad olla „igal ajal Issanda poole tõste»
tud," see pidi tähendama, et tal silmad haiged, ja tõesti oliwad tal
lauud punsunud ja punased. Selle pääle waatamata kobis ta Elpidifo«
rowi kõrwale ja wõttis suure hagarusega töö otsast kiuni. Ka talitaja»
saks ilmus ja tõi ühes kiriku»wanema ja kaks peremeest, kellega ta teel
kokku juhtunud — need oliwad juba lihtsad talupojad, täiesti ilma auu»
nimedeta. Terenti tegi, kui neid nägi, küll suured silmad, aga ei ütelnud
sõuagi, waid pakkus neilegi.
Pool pange — m i s see ka on tosina niisuguse mehe käes, kui Gussakowi kohtumõistjad ja kaks juurde juhtunud kõrwasmeest? Pool pange
— 'ühine asi l Kui meie pool wiis wana naist kokku tulewad ja kord
õigl magusa jutu otsale saawad, siis ei kipu nad enne minema, tui weerandik
läinud on. Ja sest pole neil wiga ühtegi; ega fee ju weel suurem asi
ole, kui üks sõbra kombel teist patsi pidi weidikese käristab.
Pole siis imeks ühtegi panna, et poolele pangele warsti põhja
näidati ja mitmed koosoleku liikmed, iseäranis aga Dulja ja salmilaulja
Lewka, weel arwasiwad, et enam ei ole joouudgi, kui wäikese napsikese.
Kirjutaja oli esimeue, kelle silma juhtus, et Hallikas kuiwamas. Selle
Pärast hakkas ta talitaja»saksaga nii ääri-weeri mööda westma — küll
mõistja mõistab, arusaaja aru saab.
„Kas pole tõsi, talitaja saks, meie Terenti tubli mees? Jumala
eest — tubli mees. Andrei tilgutas paljalt toobi kaupa, hah, hah l
Aga meie Terenti korraga pool p a n g e . . . . tubli mees l "
„ O h sa rebane, kawal — see kirjutajal" mõtles Terenti — „ei
taha otsekohe küsida! Aga noh, Andrei, saame nüüd näha, kumba kätte
wõit jääb!"

296
„Kuule, Nitanor Nikanorikene! Tassi weel pool pange sisse!"
hüüdis ta Nikanorile wastu, kes just pää ulse wahelt sisse oli siistuud.
,.Ilus, auus, wäga auus!" muigutasiwad koosolijad suure rõõuiuga, ja sest silmapilgust saadik oliwad ueude südamed wiimse sopikeseui
täiesti Seren: i päralt. Teise poole pauge tagajärg oli, ühe souaga ütelda,
bnlgaw. Mitmed laugesiwad jalge päält, teised ikka seisiwad weel, aga
kecl ei tahtuud sugugi soua kuulda ja lobises asju, mis koest, lõimest
wäljas oliwad; mõued tahtsiwad kakelda, aga ei jõudnud käsa tõsta;
ririfirnmnem uuttis oma raskete pattude pärast, kirjutaja istus ja magas,
paljalt Dulja ja Lcwka jäiwad wõidumeesteks ja nõudsiwad kõwasti uut
wastast söjaioäljale, see ou, tahtsiwad weel tulmaudatgi poolt pauge. Aga
Tereutil oli uiipalju mõistust ja aju weel pähä jääuud, et õigel ajal
plehku oli pauuud; aiuult uiüts oli kõrtsi jääuud. Tõsi küll, ta jalad
juonestasiwad kõiksuguseid, wäga imelikku ja arusaamata geometria koorusid
ja kontsusid, aga seda ta tuudis selgesti, et wõit tema käes on, ja kui
ta Audrei ulaja eest mööda waarus, naeratas ta wäga lahkelt ja armutikult ja ütles: „Rumal sa küll olid, Audrei, kui sa arwasid, et ueude
uuum-orikate kurgu toopidega kinni toppida wõid."

VI.
„ N i i siis, Andrei Semenowitsh, see asi on l . . . Homme on kohus
too>! Küll meie jnba kohut mõistame, uii kui õigus. Ära sa sääl
ühtegi karda l "
Wi rääkis Maksim Dulja. ШЬ seisiwad kesk täuawat, üsna kõrtsi
ligidal, ja näod oliwad neil kõrtsi poole pöördud, nii et neil wist muud
nõuu üle ei jääuudgi, tui sisse astuda. Aga uad ei astuuud sisse ühtegi.
Audrei ei heituud pilkugi kõrtsi pääle, waid waatas surnuaia poole. Ta
ei julgeuud silmi kõrtsi poole pöördagi. Küll me teid tunneme! Ole
meheks ja katsu uksest sisse astuda, siis ou nad koos kui haisu järel ja
kui takjad su küljes, köit ueed kohtumõistjad ja mitte — kohtumõistjad.
„Homme siis, homme! Andrei Semenowitsh!" kordas Dulja weel
kord ja ta kawalad, riiwad silmakesed pilkusiwad korraga wäga i.lgelt.
„Aga hilja aegu me wõtsime tublisti," lisas ta üsna ootamata juurde.
„Kes see?" küsis Andrei pääliskaudselt, sest see ei olnud kellegi
ilnc, et näituseks Dulja tublisti oli wõtnud.
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„Meie — lõik, nii palju kui meid ou l Koik kohus! Muidugi, ega
Lewka puudunud, iema mõistab juba ikka niisugusel ajal tulla, ja woolMünder oli ka ja paar peremeest . . . aga auusasti, ma ütleu, auusasti..."
See asi oli juba kahtlaue. Ega ueed ju kuuagi oma koti pääl ei
purjutanud.
„Kes ostis?" küsis Audrei.
„Terenti Stübai."
„Kes see?"
„Terenti Stübai! Hah, hah! Ja kuis ta weel ostis! Hakatuses,
ühe korraga pool pange l Ja siis jälle teine pool pange! See on kokku
terwe paug! Aga tublisti me tirisime, ma ütleu."
Andrei kui oleks keewa wett kaela saauud. Terenti oli siis tema
üle löönud. Aga need kohtumõistjad! Auusad mehed! Neil pole muud
kui: kes ostab enam? — Nii oli siis raha läinud, ja ilma ühegi kasuta oli
ta haige olnud (pärast kohtumeestega joomist oli ta terwe päewa ahju
pääl põõuutauud), ja Paraskaga oli ta asjata riielnud sParaska oli
koguni ähwardanud, et wõtab ja lepib Oljonaga ära, just temale tcni-buks, et teise korra ennast jälle pool surnuks ei laku) ja kes teab, mis
weel kõik.
Ka kirjutaja juhtus juurde tulema. Ta nina oli täna iseäranis punane.
„Millest teil jutt?"
„Ole ei ühtegi, jutustan, mis tublid peod Terenti meile tegi,"
wastas Dulja, ise pilgutas wäga tähcndawalt silmi, nii et kirjutaja
kohe ta mõttest aru sai.
„Peod tublid, auusad! Ega tema toobi kaupa uirista, tal muud
kui pool pange ja pool pange. Küll tema mõistab, mõistab . . . "
„Oh teie kelmid, oh teie pää - petised! . . ." mürtsatas korraga
Andrei — „te wist tahate, et mina nüüd pange kaupa teid lakutalsin?
Ja siis nõuate Terenti käest waadi kaupa. Oodake nn kaua, oodake!
Mitte fõrmkübarigi täit te ei saal Ma sülgan kõige teie kohtu pääle,
kui see nii . . sülgan. . pagan. . sülgan. . . ma ei tahagi teie kohut!"
Ja Andrei katsus, et koju poole sai, mitte pilkugi ei heitnud ta
tagasi. Kirjutaja ja Dulja waatasiwad paljalt kord teineteise õtsa ja
ei pahandanud wähegi. Sest oli neil aga tõesti kahju, et nüüd kellegi
poolt enam teotamist loota ei olnud.
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Andrei aga halkas järele mõtlema. Eks ta olnud suuri rumalusi
teinud! Just kui ei oleks ta teadnud, et nende rööwlite käest, kes muud
ei mõtsta, kui kõrtsi letti kulutada, midagi hääd loota ei ole! Rumalust
oli ta teinud, paha teinud. Hakkab kohut käima, ja kellega? Terenti
Stübaiga, kes kakskümmend a a s t a t . . . Oh sa Issand Jumal l Ei, see
on otsekohe kuradi kiusatus, wõi kui ei kuradi, siis naese — see on üsna
ükspuhas, sest kurat ja naene kannawad ju mõlemad ühte rekke.
Andrei peatas, tõstis pääd ja waatas, kes talle wastu tuleb. Ets
see ole Terenti! Wist läheb teine kohtumeeste juurde. . . Hah! hah l . .
Kas peaks ta'ga juttu tegema? Waat', siis oleks asi ühe korraga selge —
ja rääkigu siis inimesed, mis nad tahawad!
„Terenti!"
Terenti kohkus, ja kui ta Andreid nägi, kohmetas ta õtse ära.
„Palju sa selle korra kõrtsi jätsid?" küsis Andrei päält näha
wäga rahulikult.
Terentil kipitas juba keele pääl, fee on, ta arwas, asja seisukord
nõudwat, et ta peaks ütlema: „Noh, üks kümme walget ikka jäiwad!.."
See nagu pidi nii olema, et ta teisiti ütelda ei wõinud, sest õigust rääkida, oli ta süda ikka Andrei poolt olnud.
„Noh, aga mina ainult kolm rubla poolega. Kumb siis meist
nüüd targem oli?"
Selle pääle ei teadnud Terenti ühtigi wastata.
„Praegu hakkasiwad jälle pääle ajama, ja kui mina oleksin ostnud,
siis hakkawad su kallale käima l Kunas nende janu täis saab? J a põrsas
ei ole kõigi karmadega nii palju wäärt. Ta juba jookseb, terwe kui
purikas, ja ei teagi, et tema pärast mehed uarrisid tempusid teewad."
„Aga kes hakkas?!" küsis Terenti wähe nagu nina pääle heites.
„Naene — kes muud! Ega mehed mõista seesuguseid rumalusi wälja
arwata. . . Äh, äh, äh! Kas tead, Terenti? Parem anname teineteisele
suud! Noh? J a sülgame kõigi nende wallakohtu lakukausside pääle l"
J a Terenti ning Andrei andsiwad teineteisele suud; siis aga laksiwad nad sinna, kus iga asi ja sekeldus lõpeb, uimelt — kõrtsi. Oh sa
J u m a l ! Seda kära, müra, mis — muidugi selge rõõmu pärast — kõrtsis
tõusis, kui nähti, kuidas nad mõlemad ühe laua taga istusiwad ja klaasid
kokku lõiwad I Koik hõiskasiwad otsekohe, sest see oli ju tõesti häbi ja
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hale, et kaks niisugust südame-sõpra korraga oliwad riidu läinud ja peaaegu juba teineteise pääle kohtu kaebanud. Jumal hoidku! Kui niisu»
gused asjad fünniwad, mida wõib inimene siis enam uskuda ja mitte
pääle loota?
Selle eest käisiwad Terentil ja Andreil sõnad kui sorinal, kui nad
üksteisele oma kohtu juttu arutasiwad ja sääl juures kohtumehi kõigest
jõust ja wäest sõimasiwad. Rahwas kuulas ja naeris. J a ime, keegi
ei naernud nii südamest, kui kirjutaja ja Dulja, aga kui kõrtsi „kogemata"
ka Lewka juhtus, fee tas tahtis ennast lõhki naerda.
Õhtul lätsiwad Kiwshentod Stübaide juurde wõõrsile, ja teisel
päewal tuliwad Stübaid Kiwschenkode juurde külasse.
Wene lirjanilu J. N. P o t a p e n l o jutt. Tõlkinud О. K.
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