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„Miw päewa on nädalis? küsis koolmeister korra külas wäikse poisi käest.
„Kuus!" wastas poiss.
..Kuidas nii?" küsis koolmeister.
..Isa ütles alles eile sulasele: ,Nüüd
oled sa täiesti päewa nädalis ära
maganud!' ma&taš poiss.
«Missugune on kõige pahem raamat?" küsis üks mees korra koolmeistri
käest.
„Aabits!" wastas wäike poiss nurgast.
„Kuidas nii?" küsis koolmeister.
„Jah, kui minu wend Juku seda loeb,
saab ta tihti lugemise pärast ema käest
witsa!" wastas poiss.
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„Kes oli Iisaki isa?" küsis koolmeister
koolipoisilt.
„Taawet!" wastas koolipoiss.
„Kudas nii? Kes seda ütles?" küsis
koolmeister.
„Isa ütles!" wastas koolipoiss. „Isa
ütles, et teise pere Iisaki isa nimi Taawet
olnud.
*
„Kas oskad ajasõnu pöörda?" küsis koolmeister koolipoisilt.
„Oskan!" wastas poiss.
„Kudas tuleb siis pöörda, kui isa sulle
ütleb: M a lähen wälja?'" küsis koolmeister.
„Poiss, sa jääd koju!" wastas koolipoiss.
*
Mees külmanud naircid. Wares waadanud, mis mees seal teeb.
Läinud ligimale, ei näe maas midagi.
Sügise lennanud wares sealt üle.
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Waadanud: mis parlatakad need on?
ütelnud ise: „Kus mu silmad kcwade o!iwad, et ma neid ei näinud!"
*
Hobuue pahandanud sääski. Sääsed kogunud endid kokku, tahtnud hoost ära murda.
Ise ütelnud: „Kui mc teda aga pikali

saaksimeI"
Küll murdnud sääsed mehe moodi, aga
hobune pole kukunud. Tõstnud pea püüti,
läinud edasi.

Kohe ütelnud üks sääsk: „Meid oli siin
praegu hulk mehi koos, aga ükski polnud
nii tark, et oleks ta pead tallanud!"
„ J a jah, oleksime ta otseti saanud, oleks
lvõit meie olnud!" lisanud teine juurde.
Kirikulised laulnud kirikus. Üks naene
laulnud niisama tublisti kaasa nagu teisedki.
Hoidnud lauluraamatut ise käes.
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Teine naene waadanud tõrwalt raamatusse: raamat roaota õtsa. Ütelnud lauljäle: „Mis sa laulad! Enesel raamat
tagurpidi käes!"
Laulja naene wasta: „Näe hullu! Lapsed kelmid keeranud kodu raamatu teisipidi!"
#

Soldat tulnud kroonuteenistusest koju.
Rannaeit läinud soldati juurde, küsinud:
„Oled ka ikka maod ja ilmad läbi käinud,

ehk tead ka, kas tänawu wihmane wõi kuiw
sui tuleb?"
Kroonumees wasta: „Tule kaks nädalit
peäle Mihkli päewa minu juurde, küll ma
siis Ftlen I"
*
Wõrulane ja maamees läinud talwel
külmaga teed mööda edasi.
Wõrulane jooksnud ree taga maas, maamees istunud reel.
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Wõrulane hakanud kurtma:

„Mull on

küll kaheksa kanepist jakki selias, ikka külm!

Temal aga üks halli lamba nahk ümber
(-kasukas selgas), ei külma sugugi!"
*
Laew pidanud sadamast ära purjutama.
Kapten aga ütelnud meestele: „Ei wõi
weel sõita, meil pole korkwendert!"
(Korkwender ripub laewa küljes ja hoiab
laewa sadama seina wasta pigistamast.)
Maamees kuulnud seda. Arwanud kaptenil mõnda ametmeest tarwis olewat. Maamees kohe paluma: „Wõtke mind seks!"
Kapten wasta: „Hea küll! Tule siin, ma
panen sulle nööri kaela ja kõlgutan sind
laewa ja sadama seina wahele!"
Maamees katsunud, kudas plehku saanud.
*
Kaks Tallinna meest läinud Wõru laadale. Tahtnud punast rätikut osta.
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Kaupmees ladunud mitu rätikut meeste
ette. Mehed küsinud ühe rätiku hiuda.
„ T o mässab 30 kop.; om õige werem
rätik!" ütelnud kaupmees.
Teine mees teisele kohe: „Kuule, ära
osta, ta ütles selle werise olewat! Mine,
tea weel, kelle kimpu wõid sattuda!"
Kaup katki kohe.
*
Mees sõidab Ша poole.
Tee ääres kuuleb, kuidas sigade karjane
sigadega Läti keeli pahandab.
Mees ütleb iseeneses: „Ime küll, sia
karjapoiss oskab Läti keelt ja mina suure
talu peremees ei mõista!"
Hiidlane läinud mõisa. Tüdruk oli jnst
teed keetnud. Tulnud ukse peäle, ütelnud
mõisa rahwale: „Mede rahwas, tulge,
jooge ometi tee ä r a ! "
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Hiidlane seda kuuldes uksest wolks! wälja.
Õues teisele Hiidlasele kaebama: „Hai nah
n a ! S i i niisuke tidruk, et hoia eest. Kuri
loom kutsub teed ära jooma! Prügime
weel enne kui hilja on ära m i n n a ! Joowad meil tee käest ära, kudas siis weel
mõisast wälja pääseme!"
*

„Missugune keel yeaU küll kõige puhtam
olema?" küsitud Saarewalla mehe käest.
„Meöe kiel on kõige pustani (puhtam)
kiel, ei õle kianet iga wianct siden!" uhkustanud Saarewalla mees.
„Küll on inimene tugewa jõuga!"

kinud sääsk seltsüistele.

rää-

„Meil kõigil on

tugewad kondid, aga kui inimene korra käe
peäle paneb, pole muud kui ragin t a g a ! "
*
Tallinna mees küsinud Wõrulase käest:
„Kas see on soe p i i m ? "

Wõrulane maeta: „Oled sa hull wõi
mis? Tahad soe piima? Kes seda enne
kuulnud, et susi nüssab!"
*
Talu Mats wiinud tütre linna Wene
sakste juure teenima.
Proua Matsilt küsima: „Kuule mees, kas
su tütrel ka keel suus o n ? "
Mats ajab keele suust wälja ja wastab:
„Auulik proua, tal on niisama suurgi kui
minul, kui pole weel karwa suurem!"
*
Kolm wõerast olnud kõrtsis. Kaks teekäijat tulnud ka sisse.
Wõerad rääkinud tasahiljukesi. Teekäijad
seda kuuldes mehi kartma.
Korraga ütleb üks: „Поди—ка омя !
(Tule Toomas)!"
Teekäijad seda kuuldes karkäuh uksest
wälja. Ones ütles üks: „Pääsime weel
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terwe nahaga ära. Hüüdsiwad teised juba:
Potiga tõmma!"
Kurna mees läinud pojaga seltsis Koluwere
laadale. Olnud talus öömajal. Ütelnud
homikul pojale: Ioain, mine too woo
soapad sealt toast moast loastude pealt ära!"
Pererahwas hakanud naerma ja pilkama.
„Kuule, kudas Harju mees räägib. Ei me
siin Läänemaal nõnda räägil"
Mees läinud õue huust rakke panema.

Perenaene ütelnud tüdrukule: „Rõõt, Rõõt,
kuule, riimu räpp rõbiscb ! Läheb raami l "
Kurna mees naerma. „Naersite enne
minu keelemurret, waat, kudas nüüd ise
räägite!"
Koolis olnud
!äsk wälja: kõik
Ühe lese pojal
Kodu jooksnud

laste katsumine. Antud
lapsed tulgu katsele.
ei ole aga peawarju olnud.
poiss ikka palja peaga.

— 10 -

Wiimaks saanud ema kusagilt wana
lagunud mütsi kätte. Lappinud selle
kinni, annud poisile pähä, saatnud kooli.
Katsuja seadnud lapsed ringi ja küsinud nende käest kostmisi Poiss teiste
seas, müts kaenlas.
Kord tuleb poisi kätte. Katsuju küsib
kolmat käsku. Ntleb ise kasu ja lisab
juurde, näpuga poisi peale näidates:
«Mis see on?"
Poiss arwab, et katsuba tema mütsist
räägib. Wõtab mütsi kaenla alt ja
ütleb: „See on Peetri wana müts.
Ema lappis ta kinni! Eks ole'asjaks
ka pähä panna!"
Rannanaene wiinud poja õpetaja ette
lugema. Poiss ei osanud sugugi lugeda.
Naene ütelnud: „Kodu luges nagu
kannel, aga papil mitte sõnagi!"

