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Armad sõbrad!
no
J u m m a l on meid armust peäl M a hoidnud ja terwist annud, sepärrast astub
^Sannumetoja" jubba kolmat korda teie
silma ette. Ta tulleb ka sel aastal omma
wanna tutwa sowimisega: et teile heaks
meleks ja kassuks wõiks olla. Olleme
wannad tutwad ning mul polle tarwis
pitka eestkönnega mitte aega wita, muud
kui pari sannaga teie ukse pihta kõpputada, et teäda saaksite: „ Jubba wa'
Sannumetoja s i i n ! " — No olge head
innimessed, andke temmale lahket cmaia,
ta aiab teile ka se aasta jälle mõnne
maggusa jutto.
Teie ja minno melehaiguöscks on
paljo trükkiwiggasid ramato sisse jänud,
mis polest agga minna nisamma ilma süta
ollen, kui teie: sest kus ramat trükkiti,
seäl tedda ka läbbiwadati ja wiggad sisse
jäeti. Kui ma keik wiggad hakkaksin
kirja pannema, siis saaks sest suur pitk
jorro, kelle peäle surem hulk ommeti ei
wataks, sepärrast pallun lühhidelt: Kust
leiate ^rentnikk u d d e , " seäl luggege:
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rentnikkude; — kus seisab; „poea,koea,
aea, maea," peab iggakord seisma: pöia,
koia, aia, maia; — 65. leh. külje peäl
leiate: „m e h h e rahwast" ja^krusi waewasid," luggege teie: meeste rahwast
ja krusi kaewasid; — 94 ja 95 leh.
külj. peäl seisab: Tiskanna, agga luggege
teie Tiks-Anna; - 100 leh. k. p.
on trükkitud: „Kärwago lüggä," peab
ollema: Kärwago luggu! — 156 leh.
nurga peäl: p ü s s i s , " peab ollema:
k ü s s i s : — 466 leh. al otsas: „ärrakahtasin," peab loetama: ärrakahwatasin. Kus mõnnikord s ja s, u ja o,
t ja d on koggematta woöreti pandud,
ollen ma luggeja omma parrandada jätnud. Wimaks sowin weel, et Issanda
hea Waim meie keikide jallad tassase tee
peäle sabaks ja seäl peäl hoiaks. Temma
kallis sanna olgo meie kep ja tuggi jälle
se aasta läbbi.
Perno l i n n a s ,
Wina kuus.
Teie mulne söbber
Johann Jannsen,
endine „Wändra kanter."

Kaddnnd
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3 ^ i n a , ühhe waese sauna-naese 12 aastane
tüttar, otti metsas masikaid noppimas. I l m
olli wagga ja päike palla, nenda et pakso metsa
wahhel, kus mitte tule'ohka tunda ei olnud,
ärra tahtis fullatada. Ti na kes stl jooksis marjo
noppides möda pead wessi mahha ja palled
ollid ni punnased mis lökkcndasid. Ta ei jätnud
siiski järrele, waid pühkis higgi rättikuga otsa
eest ärra ja ütles isstennests: »Minna ei jätta
mitte enne järrele, kui korw täis on! sest ühhe
korwi täie marjade eest saan ma' ikka nenda
paljo, et ma onuna haige emmale middagi woin
osta, mis ta.südda himmustab-."
Parrast lõunat läks ilm järsko lounapoolt
pilwi ja kaugelt metsa takka olli mürristamisse
fimmun kuulda. Tina korw hakkas täis sama
ja noppia pilkse mürristamisse eest koio pole
tõttama. Agga se olli jubba hiljaks janud.
Sured, arwad wihma tilgad kukkusid esmalt
nago sülle sutäied pilwist lnahha, parrast läks
tuul kangemaks, wihm paksemaks, päike pilwe
alla ja wimaks ep olnud ennam muud kui
in
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wallo lõminne nähha, mürristaminne kuulda
ja wihm, miS kui oa ^varrest mahha jooksis,
tunda, ja Tina nenda läbbi märg, et mitte
hamba al ennam kuiwa.
Tinakenne wärrises nago awaleht tule kä,
ja käis hirmoga ühhe pu alt teise alla; agga
pude alt pladdiseö wihm weel ennam kaela kui
laggeda peäl; pealegi olli Tina külla^kolis kuulnud, et pitkne pitka pudesissewägga hõlpsaste
lööb ja neile, kes sinna alla pöggcnewad, ka
kahjo teeb, sepärrast seisis ta üsna laggeda
peäl. Liggi pool tundi läks nenda möda, et
Tina arwas mailma õtsa kä ollewad. Wimaks
läkS mürristaminne aega möda'kaugemale, wihm
jäi arwemaks ja Tina hakkas jubba lootma, et
Jummal tedda weel hingega koio aitab. Kor*
raga kulis laps paiowidrikkust üht halledat healt,
mis nago lapse uut kuulda olli. Ta jooksis
sinna, ja Wata immet! üks walge tal, märg
ja rägus, mägis pösaste wahhel ja ei teadnud
kuhho minna. "Oh sa waene lomakenne!" —
ütles Tina — «kuida sa waene selle sure sao
katte sia üksi olled mahhajänud? Tulle, ma
wöttan sind wäest sülle ja wiin koio." Ta
wbttis nüüd tallekesse süllesse ja hakkas koio
pole tõttama.
„Ennä! emma," hüdis Tina, ni pea kui
ta tuppa astus, „ennä, mis minna metsast leidsin l Wata, kui illus, walge tal, nago lummi!
Oh, mul on hea meel! Kül nüüd temma eest
hoolt kannan ja tedda födan!••
Agga, armas laps, ütles haige emma wo*

dist, sinna unnustad omma römoga ärra, et
lamba talled mitte metsa lomad ei õlle, et neid
woib ennesele piddada, waid kui monni neist
on ärraeksind eht toetund, siis peab leidja
tedda jälle endise pärriS perremehhe jure taggasi wima. S e on wift Mäekülla karjamõisa
rentnikko tal; temmal on jo saddade kaupa
lambid, mis mitto korda meie lähhedal sömas
käiwad; wist on üks neist wihmaga mahhajanud. Wötta, mo japs, tal ja hakka karjamõisa pole minnema, et sa jälle öhtaks taggasi saad.
>»,Ro teie, emma tüttart, ollete targad nago
; kannad," — ütles üks musta pea ja räppuste
i silmadega mees labbi akna, kes õues ullo al
üht ämbrit witfutas ja nende jutto kulis, —
.,»o teie ollete targad!. Kes tühhi ftdda talle
narro tagga pärrib?.Rentnikudde reied on mm*
dogi raswased j maad alwalt kä, willi nago
kõrkjas, lojusid ei jõua kegi luggeda: kas se
suur assi on, kui üks talle rabakas kaddunuks
iääb?"
Kes ni suggune lobbasu piddi ollema? —
Ce lobbasu olli wanna,, Turro t Iürri,••• kedda
rahwas monne aasta eest jubba "Näppo^Iürriks"
nimmetasid, sest et woöra omma wagga tihti
temma näppude külgi kinni hakkas ja eddasi
läks. Ta weddeles muido cnnamiste möda
körtft ja lakkus kui koppiko sai; ja kui ta üht
wee pange jubba witsutama hakkas, siis piddi
wanna hädda kaes ollema. Temmal on meie
maal, wee kaldas ja kuiwal maal, suggulasi
l*

ja wendi küllalt weel. Oh, et nende hulk
wähhäneks l
Pärrast sedda, kui °„ Näppo -Jürri" omma
rummalal, jummalakartmatta jutto läbbi akna
olli äianud, jäid tüttar ja emma ehmatand
teine teise peäle watama. «No, jännese pöiad,"
hüdis «Näppo? Jürri" — .,nn'S te' kardate?
Minna tappan talle ja nüllin nähha, teie stte
lihha, annate mulle ka nattuke: tal on lahti
ilma karrast, assi tagga nähha pärrast; kes
meid kuled ehk näeb? Minna pean omma su
nago luk; sedda ei sa ellades kegi teada. —
No kas ma köhhotan noa terrawaks?"
«Kaddugo sinno pahha jut Ma põhja!"
ütles haige emma sängist. „Mis üksigi inni,
me ei näe> sedda näeb ommete Jummal! Lei,
tud ja salgatud assi on Warrastud assi, ja
Warrastud kingnael nelab öigussega sadud
raudkangi ärra ja kaub pärrast isse ka. Pea
mo lapse kuuldes omma su, wannamees, ehk
jätta mo pang.polele ja minne omma teed l
Minno ja mo tütre warrandus on rikkas Issa
taewas; agga meie ei pua mitte omma kohto
woora emmaga täita." Wa' «Näppu-Jürri"
tõmbas sabba reide wahhele ja hakkas pange
witfutama^ «Wõtko teid tont!" nunises ta
issienneses — «kui te' ei mõista põrsast wõtta,
kui põrsast pakkutakse, siis pühkige suud puhtaks ja kannatage nälga; katsuge, kas waggadus kohto täidab l«
Nenda urrises wanna «Näppo-Iürri." Tina
agga, ehk tal ka kül kahjo olli omma leitud

loma ärraanda, wöttis talle sülle ja hakkas
karjamõisa pole tõttama. Päike olli senni kaua
jubba kaunis maddalasse werinud, ja hommiko
pool, kus pole murristaminne ja pilwed wauftd, paistis wägga illus wikkerkaar. Rentnikko
naene ja lapsed vllid parrajalt õues wikkerkari
watamas, kui Tina tallega tulli. — s a a t k e ,
lapsed, sedda illust wikkerkari ja tännage Issa
taewas, kes tedda on teinud! Pitksemürristamisfcs näitab taewa taat meile omma wägge,
ja wikkerkari illo sees omma armo ja heldust.
Oh ön, tuhhat korda ön neile, kes Temma
pole pitksemürristamisscs ja wagga päwa paisrel kui leppitud Issa pole ülleswaatwad.'"
Tina wöttis nüüd talle põlle seest, panni
niahha, rakis, kuida ta tedda olli leidnud, ja
küssis, kas ta rentnikko omma piddi ollema?
»OH, se on hea, wägga hea!" ütles rentnikkv naene, — ta olli wa' paks innimenne —
., et sa hea laps selle talle taggasi töid! Sinna
õlled jo üks wäqga õiglane ja kido wäärt laps;
ja ncnda surmani, siis on so luggu taewas
pattam kui Ma peal."
- " J a h , se on üks laps! 'ülles rentnik sisse
astudes. Hea perremees ei aia omma koera
selle märja ilma ja teega toast wälja, ja temma
tulleb ilma aiamatta woöra omma kätte toma.
— Nisuggune meel olgo teil ka/minno lapsed , kui sel waesel lapsel on. - Parram on
ilma lambata ja wagga olla, kui suurt lamba karja pattoga piddada. Waggadus on
surem, warrandus kui suur lamba karri, ja

nisuggune warrandus, kedda hunt egga Warras
j ei risu.«
Hans, rentnikke weike poeg, jooksis nüüd
ja teggi lammaste lauda ukse lahti, kus talle
emma pea. temma mägimift kulis ja tundis.
Õh, kuida nüüd tal emma wasto hüppas!
»Kule Tina," ütles rentnik, .,et sa sedda
talle nenda armastad, ja metsast olled sa tem,
ma Muidogi leidnud, sest ma tahhan ta sinnule koggoni ommaks kinkida. Agga praego

ep olleks sul sest middagi kasso. T a ei wõi
weel mitte ilma pimata ellada ja peaks nälga
ärrasurrema. Agga mõnne näddali pärrast,
wasto fuggiset, wõid sa tedda, ehk kui sa kaw
natada jõuad, koggoni teisel kewwadel, kus ta
suur lammas on, kätte sada; siis polle sul
ennam pöhho murret."
Se olli la rentnikko „mat6ka« mele pärrast.
.,Ia kui Jummal teile onne annab," —
salwas Hans sekka — "siis wõite sest ühhest
tallest sure karja lambaid sada; panne tähhele.«
Perrenaese tahtmisse järrele piddi Tina õhto
söma aiaks weel sinna jäma, ja pärrast söma
andis „matska" Tina haige emmale la weel
wärsket wõid, külla leiwa kannika ja mõnne
munna liggi-ning satis paljo terwist, et I u m mal emma warsi parremaks aitaks.
Tina tõttas nüüd römoga koio pole nago
tal tiwad olleksid jalge külgis olnud. Ilmake
olli senni kaua waggaseks ja selgeks jänud,
ning ehhatäht ja noorku paistsid taewast.
Keik lilled ja rohhud tilkusid alles wihmast

ja lehkasid armsast. Tina südda olli wägga
rõmus.
Koddo könneles ta keik emmale, kuida tetti?
ma kassi olli käinud. «Wata nüüd, mo tüttar,« ütles emma, .,steb se on, mis ma sulle
ikka ollen üttelnud: rahhulinne südda teeb
innimesse mele rõõmsaks. Teme meie,
mis pühha kirri õppetab, siis on maggus rahho
süddames, ja rahho ep olle ial ilma römota.
Sepärrast panne ikka tähhele, mis so süddame
tunnistus sulle ütleb. Meie olleme kül waesed
ning meil on wägga wähhä, agga on meil
hea süddame t u n n i s t u s , siis olleme
rikkad k ü l , ja meil ep olle rõmust pudu.
Rööm, mis Jummala kartmatta ellus, patto
tenideö ja lihha ja werre tahtmist täites tune
takse, jägo meist tundmatta." —,
Tina ei mõttelnud pea mingi asja peäle
ni tihti, kui omma leitud talle peäle, mis Mäekülla karjamoisas kaswatada S u i hakkas aeg
aialt lõpma. Tina otas kahte asja wägga iggatses, agga kummagi ei tulnud, — ei tal
egga emma terwis! — Mõnni kord tulli tem*
mal se kaksipiddi mõtte: „ Minna jäcn wist
ommast armsast emmast ja tallest ka ilma."
Siiski kinnitas tedda jälle Issanda sanna ja
emma maenitsussed, mis ta tihti wodi äres
kulis. Tal ei tulnud süggise mitte weel. Kuida
haige emma ja Tina pitka talwet läbbi ellasid,
sest ei tea meie paljo kõnneleda, kui agga, et
neil mingist asjast pudust ei olnud: sest tae*
wane Issa olli jo isse nende wöölmönder.
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Kewwade Mdis katte. Ni pea kui noor
rohhe haljendas ja lilled kaswasid, olli Hans
walge tallega, mis nüüd pea aastane lammas
olli. Tina saunas. Oh sedda rõmo! Tina
kargas õtse püsti; sillitas, paitas, armastas
omma utte ja ei teadnud -mis ta römoga piddi
teggema.

«Kül sinno wannemad ühhed head innimese
fed on!" ütles Tina wimaks Hanso wasto.
«Kui ma mitte nenda waene ei olleks, siis ma
ei teaks mitte, mis ma rõmo pärrast sulle an;
naksin l Siiski sest essimessest willast, mis ma
onlmast üttest saan, tahhan ma sulle pari sukki
kudduda; kül sa näed."
Hans laks jälle koio ja Tina wiis omma
talle lauta, ja andis wärsket rohto ette. Tal
õppis aega möda nenda Tinaga, et ta ennam
kohhcgll temmast mahha ei jänud. Ta föi temma
peust ja jöi Tina nappa seest, ja kui ta agga
hüdis, jubba tal hüppas. "Wata nüüd. Tina,"
— ütles haige emma mitto korda — «mis rõmo
meile teeb, kui meie wähhegi Temma tahtmist
teme! Kas sul on nüüd weel kahjo, et sa üks
kord selle talle piddid jälle karjamoisa taggasi
wima?" — «Oh emma!" — wastas Tina, »ni
kui minno tal minno kutsmisst peäle tulleb, ni
tahhan minna iggakord tehha, mis sa ial
tahhab; sest ma tean, sa armastad mind ennam, km minna omma talle."

— 9 —
II.
S e külla, kus Tina omma haige emmaga
ellas, olli wasto tammiko mäggi, sure maante
äres. Mäe otsast tamme ladwade wahhelt
paistsid ühhe wanna lossi tornid maante peäle.
Siin lossi peäl ellas jubba mõnne ku eest ühhe
wäe üllema lest proua omma ainsa tütrega,
kes nisamma wanna olli kui Tina. Mõisa ja
wald ollid enne kül krono pärralt olnud; agga
pärrast herra surma, kes lähhenasse jäi, andis
krono sedda lossi prouale lcssc^paigaks. Prõua
Kuld sau ja temma tüttar Mill cllasid siin
lossis omma pari tecnrittega pea üsnq üksi.
Woorusel ei käinud-nemmad paljo, egga woorad
ei tulnud sia paljo. Proua surem murre olli
se, omma tüttart nenda kaswatada, kuida pühha
kirri sedda wannematte käest nõuab.
Ni kaua kui Masika marja aeg olli, tulli
Tina igga pääw omma Masika korwiga lossi
peäle ja müüs neid" Mili preilile. Preili ei ostnud ka kellegi käest ni hea melega, kui Tina
käest, kedda ta pärrast nalja kombel., weike masikas" nimmetas. Nisuggune nimme ci te surema
hulga tüttarlastele nutte paljo head; sest igga
tüdruk talchab. lül hea melega rn maggus \a illus
olla, kui masifas, agga se läbbi on mitto õnneiussesissesattunud. — Meie weike Tina olli
agga, tänno Jummalale, parreminne kaswatud,
' ja teadis kül, et innimenne wägga wähhä nenda
on kuida tedda nimmetakse. Kuus ja laitus on
nisuggused anded,, mis mailm ennamiste ikka
1 **
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!kas liaks paljo ehk liaks kassinaste jaggab.
' Pealegi ep olnud preili kitus muud middagi,
kui st parrast, et Tina silmad ja käed ollid ikka
puhtad, ja temma masika kaus solkimatta, ja
mitte ncnda kui mitme teise lapsel, kes rappu,seb ja mustad lossi peale tullid.
Iubba liggi näddal aega ei olnud &mat
lossi peal mitte ennam nähha. Mili preili, kes
masikaid wägga himmustas, pärris igga pääw
ikka järrele, miks >,weikc masikas" ei tulle ennam?
agga kegi ei teadnud selle peale maotust anda.
Ühhel pühhapäwa hommikul tulli Tina jälle
masika korwiga lossi köki, ja pällus kögi tüdrukut preilile teada anda. Mili tulli warsi wälja
, ja ütles: „Agga Tina, sinna õlled sekord ennam
\ jöhwikas kui masikas! Mikspärrast sa mind ni
' kaua odata lastsid? Kas sa ei tahha ommad
marjad mitte maiale müa, kust sa ennam saad?
Kui sa ni wähha hoolt kannad, siis ma ostan
teiste käest."
Tina silmad läksid wel täis. «Aus preili,«
ütles temma nuttuga — ,, minno emma on
jubba pea aasta otsa haige, ja selle näddaU sees
olli ta igga pääw nenda armeto, et ma mitte
temma wodi jurest ei julgend ärraminna. Eile
sar ta jälle nattuke panamaks ja siis ma jooksin
warsi marjo olsma, et ma jälle monne koppiko
woiksin tenida, misga temma wacwa kergitan."
"Agga rummal laps" — ütles Mili —
»,miks sa enne omma emma haigussest ei õlle
räkinud? Minno mamma ei õlle waeste wasto
mitte kowwa süddameaa. Ta õlleks teid wist

mitme asja polest aitnud." ,— „Ma ussun
kül;" — wastas Tina — "agga minno emma ei olle mulle sedda mitte lubbanud, waid
ütles ikka: senni kaua kui innimenne wähhä isse
jõuab omma kohto täita, ei pea ta mitte kerjamisse läbbi teistele ristiks ollema. Nisuggust
on kül weel, kel middagi ei olle; meie ei tohhi
nende waeste suust leiba ärrawõtta."
Mili panni sedda wägga immeks ja ütles:
«Ota siin nattuke, kunni ma mamma jurest
wälja tullen!" ja lippas isse tuppa omma em'
maga Tina pärrast räkima. Kuldsani prõua
tahtis Tinat isse nähha sada. Mili wiis tedda
fali, kus proua istus — ning Tina panni wägga
immeks, mis illusad seinad, istmed ja pingid,
pildid ja peeglid siin ollid! Kappid ja kastid
hiilgasid ja parrand nenda libbe, et Tina kartis mahha kukkuwad. Ellades ei olnud ta
nisuggusid asjo näinud.
»Tulle liggemale," ütles proua sohwa äres,
»,ärra karda middagi!" Tina astus nüüd liggia
male ning prõua küssis lahkeste keik järrele,
kuida Tina ja temma haige emma luggu olli.
Tina rakis ja nuttis, ning ütles, et ta ennese'
pärrast middagi ei kahhetse, waid omma waese
emma pärrast, kes nikaua haige on.
„Arra nutta mitte, armas laps," — ütles
prõua, "minna tahhan teie eest murret kanda/
S a pead mulle agga 'weel ütlema, kus perres
teie küllas ellate?"
«Teme pool külla otsas, ühhes saunas wasto
metsa,« ütles Tina. Teie wõite siit ommast
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aknast meie sauna nähha, ta on ühhe mäekingo

otsas isse paikab"
„Hea kül," ütles proua; »,agga mis so emma
nimme, on, et küllas tean küssida?"
Minno emma nimme on S a r a W ä ä r t ,
wastas Tina; agga keik külla rahwas hüüdwad
minno emma ennamiste ikka "waene Sara."
Kuldsan proua maksis nüüd Tinale marjade
eest kolmkõrd ennam kui nad wäärt ollid ja

käskis Tina kausi saksa suppi täis panna ja
temmale ühhe püli pulU emma jauks liggi anda.
Köio pole minnes walas Tina tänno pärrast ni
tihti taewa pole, et ta mitto korda pulli ja
suppi kausiga piddi mahha kukkuma. £>h sedda
rõmo, mis temma süddames olli! — J a sedda
keik ühhe pulli ja pari kulbi täie suppi pärrast?
Jah, nende pärrast; suremad ühtigi.
Mul olleks pea aego lust mõnni sanna se
polest räkida, kui wägga önnclitkud innimessed
waggad waesed mailma peäl on, sest et neil
igga leiwa pallukenne üks armsa taewaske Issa
isseärralik anne on, ja et nemmad igga pääw
omma tru eestnmrretseja katte peäle waatwad
ning igga pääw ikka zälle ueste tunda sawad,
et Temma ncnde eest ennam murretieb, kui llllede
ja lindude eest: — agga ma kardan, et mõnni
luggeja pahhandes ütleb: "Egga Sannumctoja
ei pea jutlusse, waid juttubtamibse ramat
ollema!» — Noh, se on wägga hea! Pidd^ge
ikka parremaks mis parrem on, agga mitte
suust waid — süddamest.
„Se on üks wägga armas laps!" — ülles

Kuldsan proua, parrast sedda kui. Tina olli
wäljaläinud, onuna tütre wasto. ^Ehk kül
wägga waene, on temma rided ja silmad puhtad, temma ello kombe kassin, allandlik ja tassane; pealegi temma armastus omma haige
emma wasto on ennam wäärt, kui kallid kuldkeed ja perlid monne rikka preili kaela ümber.
Oh peaksid keik lapsed Ma peal nisuggust süddant
sama, siis õlleks rööm Iummalal ja innimestel!
Sest keige laste kassi, kes omma wannemid
süddamest armastawad ja aullstauad, peab üks
kord hästi kälma. Ning ma nssun ka wist,
et Tina kassi wimaks parrcmine peab käima
kui nüüd."
Senni kaua olli Tina omma suppi ja pulliga koio sanud. Emma südda sai selle ülle,
mis Tina rakis, wägga kergitud ning temma
haige ihho wäggewa suppi labbi ka kinnitub.
»,Tänno olgo hea innimestele, kes minno waese
tdbbise peale on hallastanud," ütles temma ja
panni lussika käest ärra. "Agga Sinnule, mo
tru abbimees taewas, Sinnule olgo keige furem
tänno! Sinna sadad innimeste jüddamed, kui
wee oiad sinna pole, kus neid keige ennam
tarwis on. Kelle eest Sinna murret kannad,
sedda pcawad rahwas ilma teadmata lätte peal
kandma, olgo ta sant ehk kunnrngas."

III.
Teisel päwal olli pühhapääw. Wasto õhtut
istus Tina emma wvdi ees, ning lugges em-

-

male piibli ramatust ette, mis emma wägga
armastas. Hädda teeb nntto kord ka suurde
ja rikkastele pühha kirja maggusaks; miks siis
mitte wacötele? Päike olli jubba maddalaöse
werinud ja paistis punnadcs sauna uksest sisse.
Äkkiste astusid kaks saksa naeöterahwast tuppa.
.,DH, o h , " ütles Tina ja kargas istme pealt
üllesse, «lossi proua omma preiliga! Kuida
Teie sedda waewa wötsite?"
.,Kui sinna nntto korda waewaks wötsid
meid watamas käia<« — wastas proua — «eks
meie kohhus olnud siis ka kord teid watama
tulla?" — Peale sedda löi proua silmad ümbcrringi toas, ja näggi römoga, et keik puh-'
taste ning korra parrast olli ja mitte nenda,
kui monnes maial tallus, kus keik asjad ni
hästi pühhapäwal kui hargipäwal mustad ja
woörcti on, panged ja kappad muddased, weclombid pörmandul, rided möoa nurki maas,
istmed ristipöigiti jalge a l , lapsed räppuscd ja
soppascd, sca põrsad jookswad jalge wahhelt
läbbi ja must ja rojane keik ello maia. Proua
istus sinna toli peale mahha, kust Tina olli
üllestousnud, ja hakkas haigega räkima.
„Keigest sest mis minna näen" — ütles
proua — «ep põlle Teie wist mitte siin küllas
sündinud ja üllcskaswanud; sest Teie ei õlle
vmma õmblemist ja Teie weike Tina omma
luggemist siin küllas mitte õppinud, fe on keigest nähha ja tunda. Teid on Iummal wist
isseärranis kombel sia saatnud?"
«Se on kül tossi, armas proua!" wastas
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haige ning hakkas nüüd räkima, kuida temma
kassi enne olli käinud, ja kuida Issand rasket
risti temma peäle pannud, misga ta agga füo*
damest rahhul olli.
.-Minno mees olli Kura.maal, wasto Preisimaad, saksa metsawaht ja~jager"~'— ütles Sara.
— .-Kaks aastat ellasimc meie wägga õnnelik,
kus abbiellus ja need päwad läksid mulle möda
nago silmapilgud; — agga korraga tulli wauna
Punnapart omma sõa karraga, ja kes pöggeneda wõis, se põggenes; meie agga ei wõinud
põggeneda, waid minno mchhekcnne piddi omma püssi, mis ta tännini linno lastmisfe peäle
olli prukinud, nüüd Pranlsusse kulli surmamisse
peäle prukima. Minnule ei antud mitte lubba
omma wcikesse Tinaga, kes siis mitte weel
aastane ei olnud, kasa minna. Oh Jummal,
,krn kibbe olli meie lahkuminne! S e olli je
wimane kord, et minno silmad tedda näggid!
Ta kirjotas kül eest otsast tihti, et ta terwe
olli; agga mõnne aia pärrast tulli äkkiste sannum, et minno mees raskeste lahhingis hawa<
tud sanud ja — mõnne päwa pärrast surnud l
Mo wallo, ja willetsus olli räkimatta! Oh, ta
olli üks wägga tru ja kallis abbikasa, kedda
minna surmani leinan ja tagga nuttan! —
Temmaga olli mo rõmo päike Loja läinud.
Nüüd tulli mul omma tütrega pea kitsas kätte.
Ma põggenesin omma wannemata jure; agga
ka neid olli sõdda leigest warrast ni puhtaks
teinud, et neil häddaste särk ihho peäle weel
järrele janno. Mis nad piddid isse ettewõtma.

mis minnule ja mo lapsele andma? Mul ei
jänud muud nou, kui ommast sündimiöse ja
kasso maalt hulkuma minna. Mo warra olli
pea kokko pandud. Mul ei olnud pea muudmiddagi, kui omma kaks kät. Kui ma mõnni
aeg omma lapsega ollin hulkunud ja kuhhogil
soa aial rahho ei leidnud ja mõnda korda külma ja tühja kohto ollin kannatanud, siis sain
ma wimaks >fta küllasse. Olgo terwe helded
külla rahwas, kes mind lahkeste wastowölsid,
ja tänno mo perremehhele, kelle ullo al ma
praego ollen, et ta mulle siin sauna nurkas
rumi andis ja muud palka ehk makso ei tahtnud, kui et ma temma kals tüttart piddin kudduma ja õmblema õppetama, mis ma hea molega seggin. Lapsed ollid mollemad sel korral
ni wannad kui minno Tina nüüd on. Tänno
Jummalale, ollid head lapsed. Ma öppetasin
neid, ni paljo kui isse mõistsin, luggema, kirjotämä ja naesterahwa näppotööd teggema. Lapsed ollid terrased, said rutto kältc ja kaswasid
mõistusse ja tundmisse polest igga pääw. Agga
mo jurem hoo! olli neid Issanda pole juhhatada, mis ka Issand omma Waimo abbi läbbi
õnnistas: sest mollemad on nüüd kahhe Iummalukartlikko koolmeistridc abbikasad 1a ellawad —
ni paljo, kui minna tean — nstiinnimeöse ello.
Wanna perremees on mulle sepärrast lubbanud,
et ma siit maiale ei pea ennam minnema, kui
üks kord — kirriko aeda. Ma ollen kül risti
näinud; agga kui hädda õige suur olli, siis
olli abbi õige liggi, ja ma ollen tänna päwani
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läbbisanud. Tänno olgo Issandale ni hästi
rõmo kui nutto päiwe eest!"
Proua kulis S a m kõnnet, ning pühkis
mitto korda omma silmi. „OH armas Sara!"
ütles ta wimaks, »minno ello luggu on pea
sinnoga üsna üks, kuid agga weel paljo kurwem ja wallusam. Minna ep olle mitte üksi
wannemist ja abbikasast ilma jänud, waid ka
ommast ainsast pöiast. Minno abbikasa olli
Major ühhe Husari - rüggimcnti peäl. Jubba
essimessi lahhingia, kub ta wägga wapraste
issama eest söddis, sai ta raskeste hawatud.
Ni pea kui ma.selle kurwa sannume sain,
tõttasin minna omma kahhe lapsega warsi temma jure. Agga mulle ep sanud muud troosti,
.kui et ta minno kätte wahhele surri. Mis
' minno südda ütles, wõite isse mõttelda. Ornte*
tüma lahhingi järrele tulli äkkllinne põggcminne.
Kelk'maanteed ollid pöggcncjaid täis. Mind
kisti ka teistega eddasi, ilma et ma ommas
kurwastusses olleksin teadnud kuhho pole. Minno
kaks last, üks kahhe aastane poeg ja tüttar
mis sijs mitte weel aastane, ei olnud, teggid
mo hädda weel suremaks. Ühhe jõe äres, mis
Preisi ja Pola-ma wahhel on, olli meie hädda
wägga suur. Tuhhandid innimessed tungisid
silla otsa ja ajasid ni peäle, e,t sild praggises.
Minna ei peäsnud silla liggigi. Päike hakkas
werima, süretükkide paukuminne tulli ikka liggemale. Oh, se olli üks hirmus öhta! Monned sõamehhed ollid ühhe wanna padi kätte
sanud, misga ülle tõttasid. Hallastusse pärrast
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wõtsid nemmad ka mind omma lastega liggi
ning tahtsid ülle aidata. Agga paat tulli innu
messi ni täis ja soudjad ollid ni rummalad,
et paat kesset jõggi wäggewa woo kä wasto
suurt kiwwi tõukas ning innimeste mässamisse
läbbi iimberläks.
"Üks pealik, kes teine poolt jubba näggi, et
meie sel kombel mitte ülle ei sa, olli ühhe teise
padi appi saatnud, mis just sinna fai, kui meie
paat ttmberläks. Kes oioda ei mõistnud uppusid. Mind kisti omma tütrega pool surnud
pati, agga mo poeg olli mitme teistega alla*
läinud ja tedda ei leitud mitte ennam."
Siin ei wõinud proua nutto parrast mitte
ennam räkida. Ta nuttis wahhel ja ütles siis
jälle: Minna olleksin märjalt külma kä omma
tütrega ommite surnud, kui mitte hallastajad
saksad meid ep olleks liggiwötnud. Siiski kange
ehmatus, mehhe ja pöia kurw surm ollid mind
ni ärrapurrustand, et ma raskest haigeks jäin.
Näddalate kaupa piddin wodis ollema, enne
kui Jummala armo läbbi jälle panamaks sain.
Hädda tulli hädda peäle. Wannast sadik olli
meie mõisa sel kombel minno abbikasa wanne;
matte käes olnud, et ni pea kui meesterahwast
Pärriad ennam ei olle, siis piddi mõisa jälle
kronule jäma. Nüüd olli se aeg käes. Minno
onnis mees olli omma wannematte ainus poeg
ning surri ja temma ainus poeg hingas ka
jöe põhjas: nüüd piddi mõisa jälle kronule jäma
ja jäi ka. Suurde palwette ja pallumiöte läbbi
anti mulle lubba siin lossi peäl ellada, ning
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ni paljo sest mõisa sissetullikust, et ma omma
tütrega seisust möda ellada wõin. Agga oh!
mo meeö ja mo poeg! Neid ei sa minna mitte
ennam enne kui taewas Issa aujärje ees nähha.»
Nenda könnelcs proua ja könneledes olli
õhto kätte jõudnud. .,Kas Teie ka arsti abbi
prugite?" küssis proua enne ärraminnemist.
.,Ei prügi mitte!" wastas haige. » O h , sest
olleks mul wägga paljo räkida, agga proua
aeg lähhäb iggawaks. Jummal teab, minna
ollen ka mõnni koht läbbi käinud, agga ni
rummalaid innimessi, kui siin küllas, polle ma
mitte, näinud. Käisin kord ühhest kohhast läbbi
— kohha nimme on ärraunnunud — nenda
paljo mälletan weel, et ta üks mets olli, kus
ammo aia eest wanna Pats olli õtsa sanud.

No seäl olli weider kül. Iggas tallus olli isse
Jummal; ei julgend õiskada, siis piddi kurk kinni
jäma; ei julgend hüppada, siis piddi käed ja jallad
kokko kistama. Olli õn, siis olli se wanna »,tönni"
and, olli õnnetus, siis olli se wanna»tönni" nuht?
lus; ei üllewelt ci odatud ennam õnne egga kardetud õnnetust. »Küünlawak" olli jummal ja
"kalonaesed" temma prohwetid ja preestrid. Kel
hädda olli, se läks nisugguse wanna pool ehk
täis pimmeda naese purro jure, wiis lawalani
nika ja rahha koppiko ja pusa peäl ka topsiga
sedda maggust weddclt, mis lojussed Põlgawad
agga innimessed armastawad, sest et ta neid
lojuöseks teeb. Liggitodud annid andis küllalinne wanna emme, memme ehk eide kätte ja
hakkas siis omma hädda kaebama ja abbi pal-
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luma. Wanna noid panni nüüd presi kaelast,
aida wõtme ehk laulo ramato lõnga otsa, et
teada saaks, kelle perre »tönni" to haigus piddi
ollema. Kus pole külgi kalo nou paigale jäi,
seäl piddi süüd ollema. KäökiS siis ohwrid
wia, rahha, sukki, kindid, sarka ja muid asjo;
mõnni kord Püssiga laska, ja mõnnikord jälle
kolm ncljapäwa õhtut kõbjaga tuld ülle wasfakse olla wissata, ja sadda muid narri asjo
ja tempo tehha. Mõnnel päwal ei tohtind
kedrada, siis piddi õnnetus tullema; mõnnel
päwal mitte willase külge putuda, siis piddid
lamba talled kadduma; mõnnel päwal ei
wõinud pead suggeda, siis piddid juukse lomalessed liaks sigginema; mõnnel päwal jälle
mitte auko kaewada, — ja kui mõnni laps ehk
wanna rummalusse pärrast juhtus küssima:
mikspärrast siis sedda ehk teist ci piddand tehtämä? siis olli ennamiste ikka wastus: »se ei
olle hea mitte.'" — Tulli Iürripäwake kätte
ja hakkas karri essimest korda metsa minnema,
siis olli jälle wägga paljo asjo tähhele panna.
Enne Iürripäwa ei tohtind karjane mitte lulli
lüa^ egga kella kolks ehk nappi röks loma kaelas
healt tehha. Karja wäljalastmisst jures pandi
kirwes lauda ukse alla, kust weiksed piddid ülle;
astuma. Sattus ka wahhest, et kirwe terra
mõnne sarwilissele sõrgade wahhele juhtus, noh,
mis sest wigga, wanna rahwa wisi järrele piddi
ikka ellatama. Karjane ei tohtind omma karjakeppi mitte kautada, siis piddid weiksed kadduma; ei ka oksi murda, siis piddid lomad
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paljo sörgo murdma ja lonkama. Karja.
piddi õues enne kolmkord ümber karja jooksma;
siis lasti karri metsa. — Kui Ma wecl hakkaksin Ianipäwast, lehma rohtudest, ussi „nikkatft"
tulle ja werresannadest räkima, siis lähhäks proua
aeg koggoni iggawaks tühja lörri kulates."
Nüüd läksid proua ja M i l i lossi taggasi
ja Tina hakkas emmale ja enneselc öhto soki
watama.

IV.

Nipea kui proua onuna tütrega ärraläks,
ütles Tina emma wasto: »Agga õlleks sinna,
emma, näinud, kui wägga hea meel preilil minno
utte ülle olli! Ta kandis tcdda süllcs, andis
temmale peust rohto süa ja teggi immet mo
tallega. Ta ütles, et teinum kallist ja illufaist
asjust ükski assi tedda ncnda ei römusta, kui
minno walge uttekenne."
Emma ütles : „Kule Tina! Kuldsani proua
olli meie wasto wägga lahke ja armolinne ja
on meile mõnda head teinud ja teeb weeL
Ilma temma abbita olleksin minna wist jubba
Ma muldas ja sinna üsna waene laps. S a
woiksid temma tütrele kül ka üht römo tehha,
— agga ma kardan, sa ei te sedda mitte römöga. Agga kui minna sinno aösemel olleksin,
siis ma teaksin kül, mis ma teeks."
»,Et ma omma talle preilile kingin!"
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wastas Tina. ^Sedda ma teen römoga l Homme
warra hemmiko peab ut preili käes ollema."
»No seon hea," wastas emma, ..etsa ka
mõistad tannolik olla. Se on ennam waärt,
kui et sul üks kuld tal õlleks."
Emma olli kül alles haige, agga siiski ta
tõusis istuli wodisse ning hakkas tallele üht
punnast kaela-paela walmistama, kuhho ta need
kakö tähte " M . K." wast pcrlidegasisseömblcs ja mitte enne mahha ei heitnud, kui pael
walmis olli, mis wagga hästi korda läks.
Häddaste rlli hommiko walge waljas, kui
jubba Tina tallega jöe äres olli ja tedda puhtaks peskis. Emma panni nüüd nimmega
paela talle kaela. Tina kutsus utte liggi ja
hakkas lossi pole minncma. Te peal, kui ta
selle kenna loma peä!e watas, tulli tal kül ka
kahhetsemisse mõtte süddamesse, agga ta andis
siiskl römoga. Lossi pcäl läks ta esmalt köki
ja küssis kögitüdruko kaest nou, kuida ta omma
kingilust piddi preili kätte andma. Kögi tüdruk
wrttis talle, teggi sali ukse ladti ja lükkas talle
mppaja panni ukse jälle taösakeste kinni. Saksad ei pannud esmalt tähhele; agga korraga
hakkas tal mägima, saksad kohkusid ärra ja
warsi kargas Mili ülleöst ja ütles: „OH, oh.
Tina weife walge u t l " Ta wöttis nüüd laua
pealt tükki saia ja pakkus tallele, ning jnlge
lomakcnne läks warsi liggi ja hakkas preili
peust saia rasokeösi söma. PreilN olli wägga
suur rööm. Neist kahhest tähhest> miö talle
kaela peal näggi ollewad, tundis prelli, et Trna
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talle temmale olli kingitusseks tonud ning olli
nüüd weel rõõmsam.
., Agga Tina on üks hea süddamega laps,«
— ütles Mili wimaks, „et ta sedda, mis tal
keige armsam on, minnule annab! Mis Teie
arwata, mamma, kas ma pean wasto wõtma,
wõi mitte?"
.,Sa pead wist wasto wõtma".— ütles
proua — " sest muido kurwastab sinna Tinat,
kes jo mitte naero pärrast tedda sia ei olle
tonud. Kül ma watan, kuida ma sedda Tinale
jälle teist wist tassun; egga ma tassumatta
ei jätta."
Mili jooksis nüüd wälja ja tahtis Tinat
tuppa tua. Agga Tina olli warsi tahtnud
koio minna, kui mitte kögitüdruk tedda ei olleks
taggasi hoidnud. Suurde palwette ja kuts*
misse wanal laks Tina wimaks tuppa.
«Sinnul on üks wägga tännulik südda,
mo armas laps," ütles proua. .,Sinna olled
minno tütrele middagi kinkinud, mis ta keige
kulla eest mitte ärra ci annaks. Sepärrast
wõtta sedda kuld tallekest minno käest ka kingituöseks. Ta on kül paljo wähhem, kui sinno
tal, agga ehk ta on ka seddasamma wäärt."
Nende sannadega tõmbas proua taua laekast
üht kuld penningi wälja ja pakkus Tina kätte.
Tina piddi nutma hakkama ja ütles: ., Minna
ollen heast süddamest annud, agga mitte makso
eest. Kui kegi minno talle olleks osta tahtnud, siis ei olleks minna tedda misgi hinna
eest ärraannud; agga et ma tedda nüüd ollen
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kingitussekö tonud, kuida ma siiö wõin rahha
wõtta? S e rikkuks keik minno rõmo korraga
ärra. Tännalikkust süddamest ollen minna omma takle römoga ärrakinkinud, agga mitte sepärrast, et proua minnule sedda kahhekümne
wõrra peab tassuma."
"No kui sa siis koggoni ei wõtta," ütles
proua, „siis ma tahhan sinnule sedda teisel
kombel tassuda, mis sinno süddamega ennam
kokko sünnib. Tännasest päwast sadik pead sa
minno Milile seltsiks ollema. Sinno seltsis ei
wõi ta,mitte laido wäärt ello kombid õppida.
Tulle, kui sul aega on, igga pärrast lõunat
lossi peäle. Mä tahhan teile mõllemite uäppotõöd anda ja õppetada, siis same eddaspiddi
nähha, kuida teme."
Kui Tina koddo keik emmale könncles, kuida
temma kassi käinud ja mis ta lossi peäl rakinud ja teinud, olli emma temmaga wägga
rahhul. «Wata nflfib,* ütles emma, „eks olle
tõssi, mis ma sulle mitto korda ollen üttelnud:
Ka keige waesem laps, kui tal Jummala kartus
süddames on, leiab ikka wimaks innimessi, kes
tedda aitawad ja temma eest murretsewad, ja
temma puhtust ja waggadust ennameks piddawad, kui kulda ja kallid perlid. J a jälle keige
illusam ja rikkam tüttarlaps — kui muido üks
lilta on! — saab wimaks teotud ja põlgtud;
ja sedda õnne, et au wäärt ja waggad inni,
meösed tedda auustawad, ei leia sesuggune ial.
Jummala kartus on se ainus hüüd, mis läbbi
meie tõeste ausaks, rikkaks ja rõõmsaks same.»

£atfe kaelapaelast ning neist perlidest/ mis
S a r a sissna peale olli ömblenud, tundis proua
ä n a , et Sara wägga tark perli-õmbleja olli.
Siin küllas, kus stdda mitte ei prugitud, olli
Sara agga perli, õmblemist mahhajätnud ja
tenis kuddumisse ja mu ömblussega omma igga
päwast leiba. Sest päwast sadik agga murretses
proua temmale fcdda kallimat, tenistust jälle,
mis läbbi Sara, kui ta Iummala abbiga terwek
olli sanud, monni hea koppikas tenis.
Hakkatusses olli Kuldsani proua hallaötuss
parrast Sara jure läinud, agga midda ennam
ta Sarat tundma hakkas, fedda ennam läk
hallastus auustamisfeks. Wimaks olli tal wagg
ja mõistlikke Saraga surem rööm ümberkäla
kui mitme körgeninnaga moisnikko prouaga, kes
muust ei mõista räkida ja muud piida, ku'
uhkust ja illo, ehted ja lustipiddamiösi. Sara
olli mittokord Tce.-wee- ja föma-aiaft proua laual.
Scdda pannid teised töllasöitjad eestotsa wägga
immeks, et ühhe sure wäeherra lesk? proua soldati naesega sõbrust peab, kes pealegi nenda
waene olli, et ta pea proua armoandidest ellas.
Kuldsani proua agga teadis fedda ja wastas
omma pilkajattele: ., Minno õnnis mees on
sõtta surnud, jo ta siis ka on soldat olnud.
Õige sellepärrast olleme meie isseärranis tutwaks
sanud. Meie mehhed ollid möllemad söamehhed
ja surrid sõtta; meie ello on koggoniste ühhesuggune; meie tütred on ühhe wannatussed;
in
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pealegi kui Mili nenda hea on kui Tina, ja
Mili emma nenda hea kui Tina emma, siis on
hea kül!"
Aeg aialt läks proua ja Sara sõbrus ikka
suremaks. Igga pühhapääw tulli proua kirriko,
mis külla liggidal olli, ja läks ikka Sara jurest
läbbi. Tinaga, kes iggapääw lossi peäl käis,
satis proua üht ja teist Sarale, ja wimaks
piddid mollemad igga pärrastlöunat lossi peäl
käima. Siis istusid keik nelli ühhe laua äres
ja teggid näppo?tööd. Mittokõrd läksid ka õhto
patserima ja sõid ja jõid ühhesfous. Nenda läksid
möllematte leskede ja nende tüttarde päwad
rõõmsaste eddasi.
Ühhel armsal suisel õhtul läksid nemmad
tammikusse, mis lossi mäe äres ning tagga
kaswis, jälle neljakeste patserima. Päike olli
alles kaunis kõrges, metsa ladwal ja laggeda
peäl weel õige palla; agga metsa willus olli
sedda parrem. Prõua istus tükki aia pärrast
ühhe pingi peäle ja Sara temma kõrwa. Mili
ja Tina läksid weel tükki maad eddasi; mollemattel ollid korwikcssed käe otsas, ja tal jooksis
nende tagga. Se olli just se aeg, kus warikad
walmis said, ja Milil olli ammo suur himmo
olnud, neid omma käega noppida. Nemmad
leidsid pea ühhe platsi ja akkasid nüüd
ahneste omma korwikessi wariatega täitma.
Weike uttekenne rõmustas ennast ka; jooksis ja
keples ühhe põesa ärest teise äre, wõttis mõnne
rohholille ja kargas jälle, ning olli mõnnikord
õige kaugel lastest emal.

Korraga näggi Mili, et üks wooras meesterahwas talle, mätta otsas istudes, sillitas ja
temma kaela-paela wägga terrawaste watas.
Mili Tinaga tõttasid warsisinna,sest nad kartsid,
et ta talle kaelachaela ehk koggoni talle ennast
liggi tahtis wõtta. N i pea kui noormees kaht
naesterahwast näggi tullewad, terretas ta neid
ausaste ja watas nuttusse silmega nende peäle.
Wimaks wõttis ta teistkord kübbara peast, astus
Mili ette, wõttis üht suurt kuld sõrmust tassust
wälja — mis Mili keik wägga immeks panni —
ja ütles: .-Ärge pange pahhaks, aus preili,
minna ci tahtnud Teile egga Teie tallele middagi
pahha tehha, ehk ma kül esmalt sedda talle
eksind ehk kaddund talleks piddasin l Agga need
kaks tähte temma kaela-paela peäl pannid mind
wägga mõtlema! On need tähhed wahhest Teie
nimme hakkatusft tähhed?"

.-Sedda nemmad kül o«,« wastas Mili.
Tähtede nimme siin paela peäl on » M . K . , "
ja minno nimme on M i l i Kulesani Agga
mis suremat järrclemotlemist wõib Teil, woora
innimessel, sest olla?
" M i l i ! oh M i l i ! • hüdiö wooras korraga,
et tammik kollas.
Mili ehmatas ja kargas paar samm? taggasi
ning ei wõinud muud arwata, kui et küllamees
mõnnest hullomaiast lahti peäsnud. Miks ta
muido korraga nenda karjatas?" Mili wõttis
Tina käest kinni ja ütles: »siin ep olle mitte
hea olla; põrame jälle koio pole ja Watame,
2*
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kus meie emmat jäid. Sel mehhel ei olle wist
mitte terwe pea."
Mili Tinat hakkasid minnema ja tal nende
jänele. Agga noormees näggi sedda ja tundis
nüüd ka ärra, et ta rummalale olli teinud;
sepänast pällus ta wägga, et nad weel mõnni,
silmapilk paigale jäeksid. Kannatage wähhä,
aus preili! — pällus temma. »Minnul on siin
üks förnms, kus Needsammad tähhed sisse on
leigatud. Waatge sia: „ M . K . " ! Sepärrast
piddin ma neid tähte talle kaela ümber immeks
pannema; sest mul on wägga, wägga tarwis
teada, kelle omma sõrmus peaks ollema.« Agga
kurwa näoga ütles ta jälle: Siiski Teie omma
ei wõi sõrmus mitte olla, temma seespool külges
on 1V86 aasta kirjrtud; siis ei olnud Teid
wissist mitte weel mailmas. Oh, Jummal
teab, millal minna sedda innimest leian, kelle
omma sõrmus on! Oh kui ma tedda leiaksin, kui
wägga rõmus olleks minno südda!»
„Agga minno mammal on sesamma nimme
mis minnul; ka temma nimme on Mili Kuldsan.»
"Kuida?" hüdis noormees, ja hakkas nago
ueste melest ärraminnema. »OH, kui se wõiks
olla! Wahhest dn sõrmus Teie mamma pärralt?
Kas Teie wõiksite nenda hea olla ja mind omma
mamma jure juhhatada? Kus ta ellab?«
.,Se ep olle meil mitte raske," wastas Mili.
«Minno mamma on paar sadda sammo meist
emal. Olge nenda hea ja tulge minno järrele!"
Mili ning wõõras käisid ees. Tina tulli tallega
jänele.

Kui nad selle paiga liggi said, fu6 proua
ja Tina emma. S a r a , istusid, jäi noornlees
allandlikkult emale seisma ja watas terrawaste
proua peale. Mehhe näggo olli ehm^tussest
üsna kahwatand ja kassi, misga ta sõrmust
piddas, wärrises nago awa^leht. Ni pea kui
Mili olli prouale lühhidelt teada annud, kuida
woöras nendega olli kokkojuhtund, astus mees
proua ette, kummardas terretades, ja andis
sõrmust prouale nähha.
Agga häddaste olli proua sõrmust, kahte
tähte ja aasta nummert näinud, kui ta nisamma
karjatas, kui woöras mees esmalt metsas, ja
õlleks wist ehmatusse parrast pengi pealt mahha
kukkullud, kui mitte Sara põlleks kinnihoidnud,
.-Minno Issand ja Iummal!" —ütles ta
nattokesse aia pänast, ^mis se peab keik tähhendama? kuida se sünnib? — S e on jo
minno prudi^sörmus, mis mo õnnis abbikasa
kihlusses mo sõrme pistis. Waatge, siin minno
sõrmes on teine sõrmus, selle wend, üsna seddasamma näggo, nisamma suur ja wanna kui se.
Sedda kannan minna surmani ommas sõrmes,
teist nutsin ma tännini taaga, ja leian nüüd
ni ilma teädmatta. Oh, üttelge armas woöras,
kes Teie ollete, kes on Teie wannemad, ja
kuida Teie sedda sõrmust ollete sanud?"
Nore mehhe näggo kahwatas weel ennam
ärra. .,Aus proua!" ütles ta wimaks, „kes
minna isse ehk minno wannemad on, sedda ei
woi minna Teile mitte sclgeste teada anda;
sest minna ei tea ennese egga omma wannematte
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nimme. Ni paljo ma tean, et mo issa sõa
mees olli ja soas ka mahha lasti. Minno
emma olli üks wägga kenna naesterahwas, ja
sel korral, kui minna wimast korda näggin,
olli tal must sidi kleid selgas ning nuttis wägga
paljo. Mul olli ka üks weike öekenne kelle
nimme Mili olli. Ükskord olli wägga paljo
rahwast kous, sured tükkid mürristasid, püssid
paukusid, innimessed kissendasid ja rökisid,
hobbosed hirnosid, ja ühhes kohtas silla peäl
olli ni paljo rahwast, et meie silla liggi ei
peäsnud. Keik kissendasid ikka: «Rutto, rutto,
Prantsus tulleb!" Meie läksime padiga ülle
jöc; agga paat läks kiwwi wasto ja kukkus
ümber. Kes teab kes mind kui üht nelja
aastast poisikest wee seest wälja tõmbas. Emmast
ja õest ei olle ma sest sadik middagi ennam
kun'nud. Sõrmust, agga leiti pärrast ühhe
pattlkcsse seest, kus monned lapse rided sees
ollid, mis minno ommad arwati ollewad, ning
nenda arwati ka sõrmust minno pärrandusseks.
Muud ei tea minna ommast wannemist, issamaast, ehk nende seisussest middagi, ennam
üttelda, kui sedda weel, et mo emma mind lapse
põlwes K a a r l i k s «immetas, stperrast arwan
minna, et mo nimme wist Karel on »
»OH Karel! Karel!- — hüdis nüüd prõua
ning hakkas nore mehhe kaelast kinni. ., Sinna
olled minno poeg! Sinna olled tõeste minno
poeg! S a olled ni kui issa suust mahha kukkunud!
Oh sa immelinne Jummal,
kui immelissed ja armoassed on sinno teed ja
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saatmissed! Õn selle innimessele, kedda sinna
kurwastab, ta kurwastus peab rõmuks minnema.
Oh pühha risti? ja nutto-ello, mis kaunist
leikust sadab sinna neile, kes sind moistwad
kalliks piddada! Jummal, ma lootsin omma
poega taewas nähhä sada, ja sa annad tedda
mulle jubba Ma peäl jälle taggasi." Proua
hakkas jälle Kaarli ümber kaela ja nuttis
rõmo silmapissaraid. Poeg ei wõinud muud
üttelda kui: » Emma! Emma l Jummal!
helde Jummal l»
Mili seisis Tina näal, wärrises ja nuttis.
«Mili!" hüdis wimaks proua — „Mili! tulle
toau omma wenda! — Karel, armas Karel,
Wata, se on sinno õdde! Terretage endid nüüd
essimest korda kui õdde wenda! — Oh rõmo,
rõmo! hing tahhab kinni jäda.«
Karel hakkas nüüd omma öe kaela ümber
ja andis temmale suud. »DH mo armas õdde!"
ütles temma, «kaua olleme teine teisele tundmatta olnud, agga nüüd olleme kous! Suurt
armo on Jummal minnule näitnud, et ma
kaua iggatsemisse järrele emma ning õdde ni
koggematta leian!" Ning Mili ei wõinud nutto
pärrast muud middagi üttelda kui: «Wend,
armas wend! «
Keik kolm ollid nüüd ni rõõmsad, ja olli
neil ni paljo teine teise käest küssida, et keik
mailm nende melest ärraunnus. Et päike olli
Loja läinud, sedda ei pannud nemmadki tähhele.
Sara tulletas wimaks proua mele, et nad mitte
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öseks metsa ei tahha jada, ja nenda läksid keik
wiis lossi peale.

VI.

Lossi peal laskis proua lauda katta, ja kei
wiis istusid laua äre. .,Sest — ütles proua
— «ilma Teieta, armas Sara, ja Teie talleta
ep õlleks minna omma armast poega mitte
leidnud." Karel olli tee käimissest wässinud
ja koht tühhi, sepärrast temma ka tubliöte suhho
pistis. Mili ja proua ei woinud römo parrast
middagi süa, waid watasid ikka Kaarli peale.
Pea küssisid nad sedda, pea teist temma laest,
ja igga su täie wahhel piddi ta jälle üht waötust
andma. Ri pea kui ta sönud olli, pallusid
emma ja ödde, et ta neile omma ello luggu
sest päwast, kuõ ta padiga ümberkukkus,
künni tännase päwani, mil nendega jälle
ni immelikkult kokko juhtus, järge möda piddi
könnelema.
"Minno lapse* ja noremehhe-päwad," hakkas
Karel räkima, .-ellasin minna sest päwast sadik,
kus mind kui üht märga kassi - poega jõest
wälja tombati, ühhe wanna auwäärt ja wagga
Preisima öppetaja jures, teine pool Wenne
radda. Minna ei õlleks tännapääw ommast
lapse pSlwest — sest ma ollin jo alles nelja
aastane — ja ommast armsaist wannemist
middagi woinud ennam mälletada egga nende
järrele iggatseda, kui mitte se tru Iummala meeS

—

33

—

mulle seddagi wähhä, mis minna temmale sel
aial mõistsin räkida, mitte tihti ep olleks meletulletand. Ka sedda padi ümberkukkumist malletan minna muido nago läbbi unne. Agga se
tru õppetaja, kes seal liggimail ellas, kus se
õnnetus juhtus, kulas holega keige asja jänele
ja andis mulle sedda pärrast teada. S õ a
kärrin olli, kui pitkse mürristaminne, sel aial
keige pölletamiöse, tapmisse ja risumissega seäl
kous olnud. Kaks suurt külla pöllesid, ja tullelegid walgustasid pimmedat ööd walgeks, ja
punnetasid taewa pilwede peäl.
Wõidetud
wäggi põggenes ülle jõe ning wõitjad kippusid
jalla peält järrele. Keik wannemad omma sure
ja weikesse lastega ollid pöggemas ning kui
jöe äre said, siis tungisid keik unnikus silla
peäle ja ei sanud pärrast ennam eddasi egga
taggasi. Waeste pöggenejatte hädda olli rätimatta suur. — Oh kes sõa kärrinat ep olle
näinud, se pallugo Jummalat, et Jummal
tedda hoiaks sedda näggemast, ja andko tänno,
kui ta ühhel maal ellab, kus rahho wallitseb,
ta uoudko siis ka süddame r a h h o tagga,
ilma kelleta se keige kallim assi pudub. — Ka
wanna nimmetud õppetaja maia otti põggenejaid täis, kedda ta Issanda sannaga trööstis
ja kinnitas; kes nälgas ollid, neid sotis, kel
ride pudus olli, neid kattis ni paljo kui ial
wõis. Korraga koppotadi waljuste õppetaja
ukse tagga. Ta teggi ukse lahti — ja wata
immet! — üks sõamees seisis ühhe wäetima
märja poislapsega ukse tagga. Laps külmetas
2**

—

34

—

ja nuttis. Se külmetaja ja nutja poisekenne
ollin minna!"
«Jummala armo ja hallastusse pärrast,"
pällus wagga sõamees, «wõtke sedda lapsokest
omma hole alla, armas õppetaja! M a tõmbasin
tedda kül weelaenete käest ärra, agga mul ep
olle ei aega egga kohta, kuhho ma tedda wõiksin
panna. Selle märja pakki sees siin on temma
ride-hilbud ja monned muud asjad. Wõtke,
armas õppetaja! —^minna pean silmapilk teiste
järrele tõttama." Õppetaja wõttis mind arm,
faste omma sülle, ning hea süddamega sõamees
lippas ärra ning hüdis weel minnes taggasi:
^ K ü l Issand Teile tassub, kas siin eht teises
ilmas! Jummalaga!"
N i paljo sai se õppetaja aega möda minnust
arro, et minno issa wäe-saks olnud ja soas
surma sanud, ja et mo emma ja weike õdde
minnoga jõkke kukkunud ja wissist ärrauppunud.
N i pea kui ial wõimalik olli, kulas õppetaja
iggal pool ümberkaudo järrele, kas minno
emma wahhest mitte omma tütrega weesurmast
ep olle peäsnud. Mõnned ei teadnud middagi,
monned jälle, kes sedda waewaksa proua omma
kahhe lapsega ollid näinud, arwasid wist, et ta
keige lastega jõe põhjas omma wimist und
piddi maggama: sest agga mõnni arwa neist
innimesest, kes padiga ümberkukkunud, ollid
ellusse jänud. Et kegi neist teine pole kaldasse
olli sanud, sedda ei uskunud üssige. «Siiski"
— ütles usklik õppetaja — „ Jummala nou

ja abbi on suur;« agga sannumid ei sanud ta
kuskilt poolt.
Auwaart öppetaja, kelle abbikasa ning
kolm last Issand olli ärrakutsunud, wöttis
mind nüüd lapse assemele wasto. Minno lapse
pöllised päwad vllid ni önnelikkud ja rõõmsad,
et nad panemad ei woinud sündida. M l
kasso.-issa olli ikka helde ja lahke minno wasto
ja armastas mind wägga ja minna tedda; agga
siiski kartsin minna tedda nenda, et ma kellegi
hinna eest ep õlleks teinud mis ta mele
wasto olli.
Temma eösittienne murre olli Iummala sanna semet mo süddamesse külwada ja mind omma
Loja ja Lunnaötajat tundma öppetada. Peale
sedda öppetas ta mind aega möda kirjotama
ja luggema, ja et ta mind kaunis ussinaste
arwas kätte sawad, öppetas ta mulle, ka laddina
keelt, mis ta wannake isse lobbinal rakis. Ka
aega möda öppetas ta mind kreka keelt purk
sima, mis tal mehhiksel msamma hölpsaste ülle
mokkade jooksis. 3)iis koli õppimisse aiast weel
ülle jai, seal öppetas ta keik muid asjo, mis
ial tarwis olli.

Nenda ellasin minna ja õppisin omma armsa
kasso-issa jures künni ma 17 n b aastal wan?
naks sain. Seal olli wannakessel nou, mind
sure koli peale sata. Keik olli ette walmistud
ja teisel hommikul piddin minna tele minnema.
Agga minna ollin nüüd kui poeg omma issa
maias pcäle 12 aastat ellanud, fepärrast woite
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kül arwata, kui kibbe minno Jummalaga jcnv
minne olli, mis ma ellades ärra ei unnusta.
Muud suggu egga seltsi minnul ennam mailmas
teäda ei olnud; temma olli mo issa ja emma.
M a armastasin tedda ka kui omma silma. Kui
wimane ö kasfoisfa maias maggatud ja teisel
hommikul te jalge al olli, ütles ta mulle weel
wimast korda: «Armas poeg Karel, se silmapilk, knö meie teine teisest peame lahkuma on
nüüd käes! Ma ollen sind tännini omma käe
ja Holma al kaswatanud; agga sa pead ka
ilma laiemalt tundma õppima. Siiski mailm
on patto ja kurja sees; midda ennam sa tedda
läbbi käid, sedda ennam näed sinna, et mailm
on täis pettust, kawwalust, roppust, kaddedust,
ahnust ja riidlemist. Surem hulk mailma rahwast (ja nende seas wägga paljo, kes lihha
polest targad ja teiste õppetajad on) ei tunne
muud kui lihhahimmo, silmahimmo ja ellokörkust; ja kadduwaid, tühje asjo sure holega nouda ja kokko aiada, on nende surem tarkus.
Mailma lapsed on algmissest üks Kaini suggu
rahwas ja Esawi wennad, kes omma iggawesse
ello essimessi sündimisse õigust selle mailma
rõmo läätsileme ja 'lestade wasto heamelega
wahhetawad. Usk pühha Waimo läbbi, Iummala Issa armust Pöia surma sees, on se
mõõk mis mailma ärrawõidab. Ust on keige
kallim warra, mis innimessel siin mailma peäl
wõib olla. Pühha kirri olgo se taewa leib,
kellest sinno ustlik hing ellab. Palwe, ustlik,
süddamelik palwe Kristusse läbbi leppitud Issa
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pole, mis pühha Waim sind õppetab, olgo
sinno iggapäine hingetömbaminne."
«Neist innimeötest, kes muud ei mõista kui
pühha naerda ja irwitada, ja pahha kita ning
otsida, hoia ennast emal ja pöggene. Innimeötest, kel koht Jummalaks ja häbbi auuks
on, jäe ello aeg emale. Ärra naera ial kus
mailm naerab, ärra ohka ja kahhetse ka nende
asjade pärrast mis ülle mailm kassi kokko lööb.
S o warrandus ja warrandusse andja ja hoidja
olgo kolmainus Jummal, sinno Issa. Olled
sinna temma laps ja temma sinno I s s a , siis
käib so kassi ristis ja rõmus ikka hästi. Te,
mis sa teed, keik temma abbiga ja temma silma
ees. Kommistab sa, pallil tedda, aitab ta sind,
tänna tedda. J ä e truiks, siis tahhab Issand
sulle ellokroni anda. Ärra unnuöta ial ärra:
I l m a Jummalata ei wõi sinna middagi, agga
temmaga wõid sa ülle müride hüppata. Peäle
sedda, siin on üks ramat, kus keik, mis mm*
messe hinge önnistusseks ial tarwis lähhäb,
paljo parreminne kirjotud on, kui minno pak
tune su sedda räkida mõistab." Nende toit
maste sannadcga anoiö mo halli peaga kassoissa piibli ramatut mo katte, ja meie andsime
wimast korda teineteisele suud ja jätsime I u m ,
m alaga.«
Karel pühkis silmi ja ütles nattukesse aia
pärrast we^l: ., Pea olleksin unnustanud räkida,
et mo auwäärt kassoissa, pärrast sedda, kui
ta mo tee^rahha olli katte annud, ka minno
wannemata sõrmust nende kahhe armsa tähhega

-

38

—

mo peuse pistis ja ütles: S e on sinno ainus
wannemattest janud pärrandus! Wötta tedda
liggi ja pea armsaks. Ehk sa woid weel, kui
I u m m a l tahhab, temma läbbi omma emma
ehk ödde leida."
Oh kui raske oNi minno südda, kui ma
ommast armsast issast piddin lahkuma! Sadda
korda watasin minna ärraminnes taggasi ja
tahtsin silmad peast äna nutta. I u m m a l üksi
teab, mõtlesin minna, kas ma temma armast
näggo ennam nähha saan, sest ta on jubba
pea 70 aastat wanna."
Kare! löppetas sellega omma könnet ja tük
aega seisid keik wait ja kuiwatasid silmi. W i maks ütles proua: "Nisuggusid riötiinnimessi,
kui se öppetaja o n , leiti iggal aial ikka wägga
wähhä. S e ep õlle mitte kerge assi, üht woörast last maante pealt wötta, tedda mitto aastat sr.re holega kaswatada ja wimaks omma
wimast koppikut temmale liggi anda, et ta
mailmas järje peale saaks. Üksi tössine ust ja
Iummala armastus sünnitab ka üht nisuggust
liggimcsse armastust."
Löppetusseks piddasid keik ühhes kcus wcel
öhto palwet, ja siis läksid Sara Tinat ku wab
gel koio pole ja Karel ja temma emma ning
ödde laksid ka puhkama.

VII.
Emma ja lapsed ollid eile öhto hilja ülle<
wel olnud, sepärrast nemmad ka teisel homm,<
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kül kaunis hiljaks maggama jäid. Päike olli
jubba ülle tammiko nores kesthommikus, kui
esmalt Mill, pärrast ka emma ja Karel wodist
wäljatullid.
Nipea kui keik kolm rides ja
hommiko salmikenne lauldud olli, ütles proua
kohwilaua äres istudes: >, Armas poeg, sinna
olled meile kül eile jubba räkinud, kuida I s fand sind uppumisse surmast peästnud ja senni
kaua, kui sa omma armsa kassoissaga Jummalaga jätsid, hoidnud; agga mil wisil temma
sind minno Holma taggasi saatnud, sedda pead
kül meile tänna selgeminne teäda andma. Kuida
said sinna sits meie lossi tammikusse ja Mili
weikesse tallega kokko?"
"Ikka Issanda armolisse saatmisse ja tahtmisse järrele," wastas Karel. «Minno kassoissa sowinasse järrele piddin minna omma tekäiko jalla käima, sest et ma sel kombel keige
wähhem piddin kullotama. Mul olli ka ennesel lust jalla taia, ja sedda ennam aega iggaüht asja tähhele panna. Ma ollin jubba liggi
näddal õtsa kõndinud, enne kui ma eile õhto
sia tammikusse jõudsin. Mo essimenne nou
olli kül ikka suurt post, maanteed möda reisida;
agga mitto, kelle käest ma teed küssisin, ja kes
kuulsid, kuhho ma minna tahtsin, juhhatasid
mulle, sedda kohhemat teed, mis siit lossi jurest
läbbi tulleb. Ma ollin mitme päwa käimisse
järrele kül käimissega kauniste harjunud, siiski
ollin issiärranis eile ennam kui muil päiwil
käinud ja õhto ollid jallad õige wässinud. Et
mo te tammikust läbbi läks, sepärrast istusin

wa ühhe pengi peäle mahha ja südda läks õige
kurwaks ja raskeks. «Jummal, Jummal!"
ohkasin minna, «üht waesemal last ep olle
wist ennam, kui minna ollen. Mo issa maggab ammo muldas, emmast ei tea minna, ja
isscgi ollen minna, nago kassi poeg wee laenete wahhelt hea innimeste läbbi wälja torn*
batud. Issa egga emma nimme ei tea minna,
ja kas mo armas emma, kui ta alles ellab,
sauna urtsikus ehk nisuggusts uhkes lossis ellab,
nago üks siit mäe otsast tammede wahhelt paistab, — keik on teadmata!"
«Nenda mõtteldes ja õhkades tullid mulle
pissarad silma. Ma wõtsin omma kuld sõrmust tassust wälja ja tahtsin, kuida sedda mitto
korda enne ollin teinud, omma wannemattest
jänud wimast pärrandust jälle uest wadata.
« S e sõrmus" — mõtlesin minna — «on minno
issa ehk emma sõrme ümber olnud, ja ainus
warra, mis mulle neist mahha jänud ! Kaks
ta\)te seäl peäl on mo issa ehk emma nimme
hakkatusse tähhed; agga mulle nende möllematte nimmed teadmatta l — Korraga tungis
läbbi minno ihho soonte nago üks maggus lo*
tusse õhk, ja ma pannin käed kokko, watasin
läbbi pu okste taewa pole ja mõtlesin: Agga
armas Jummal, kui minno emma alles ellab!
— kui ma tedda, weel üllesse leiaksin! — kui
ma tedda omma silmaga weel näeksin! —
temma armsa käele suud annaksin, — oh sedda
üllemalta rõmo!» —
»Kui ma nenda õhkades alles märja silma-
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dega ülles pole watasin, kuulsin ma korraga
omma selja tagga ühhe weikesse loma käimiSse
többinat ja watasin taggasi. . Wata toimet!
üks lumme walge tal punnase kaela paelaga
tulli minno pole — ja punnase paela peal
läikisid needsammad tähhed mis minno sörmusse
peal ollid. Mis minna ommas süddames tundsin, ei mõista minna mitte üllesräkida. Minna
wärriftsin; agga mikspärrast? ei teadnud ma
isse ka mitte. Mo süddames nago hellises se
heal: S o palwe on kuuldud! Agga mo meel
ei mõistnud sest middagi. Ma kutsusin talle
ennese jure; watasin ta kaewpaela, watasin
omma sõrmust ja ohkasin; Iummal, sinna tead
isse, mikspärrast mo südda nenda tuksub; minno
parrast woib ta ka üks muido juhtuminne olla,
et minno sörmusse ja talle kaela peal ühhesuggused tähhed on. Korraga näggin minna
emalt üht noort naeöterahwast ennese pole tullewad ja sc>lli, — Mili, minno ödde/ keS
mulle mo emma armast nimme eösimest korda
nimmetas. — Nenda, armas, kallis emma, on
Iummal mind Teie hõlma taggasi saatnud
ning temma nimme olgo kidetud!" —
" J a h , temma nimme olgo kidetud 'ikka ja
iggaweste!" ütles proua, ja hakkas teise käega
teise lapse kaela ümber. ., Issanda arm on
meid keik kolm iälle kokko saatnud. Keik silmapissarad, mis minna sinno parrast ollen nutnud,
on Iummal nüüd römo pissaraiks teinud. Temma on keik hästi teinud ja keik temma teed
on tarkus ja armastus. Sepärrast, armsad

lapsed! tännagem tedda, jägem temma ommaks
Mailm otsigo ja tenigo mis jummalaid ta tal,hab: M i n n a ja minno maia tahhame
I e h o w a t tenida.»
Selle peäle jäid keik kolm nattokesjeks
aiaks wait, ja pannid Issanda immearmo siid*
dames immeks. Wimaks ütles Karel: »OH
kui suur rööm saab minno armsa kassoissal
ollema, kui ta kuled-, et ma omma armsa emma ollen leidnud! Tänna pääw tahhan ma
temmale keik kirjotada." — Karel läks nüüd
üht issiärranis kambrisse ja tal olli ni paljo
kirja läbbi teäda andmist, ja kirri sai nenda
pitk, et pea keik pääw selle peäle ärrakullus.

VM.
Karel ellas nüüd jälle omma pärrandusses
ning olli ni rõmus nago olleks ta ühhest raskest unnenäggemissest üllesärkanud ja uestesündinud. Midda ennam ta omma auwäärt
emma ja õdde tundma hakkas, sedda ennam
ta neid-armastas ja auustas. Siiski keikede
surem rööm olli ka se, et moiö ning wald nüüd
jälle nende ommaks piddid sama ja jäma; sest
Kuldsane proual olli nüüd jälle üks poeg, kes
issa pärrandust krono käest wõis taggasi pär,
rida. — Emma näitis temmale keik lossi ja
ümberkaudsed küllad ja tallud, ning tulletas
talle mele, kui paljo ta omma tullewale allamatte kassuks wõis head tehha ning nende ja

nende laste eest murretseda. .-Isseärranis" —
ütles proua — "pannen ma, armas poeg, so allamatte laste kaswatamist ja kolitamist peaasjaks.
M i s sa omma allamatte laste kolitamise kassuks kullutad, sest ärgo olgo sul ial kahjo.
Ärra wata mitte se peäle, et mitmed rummaluöses ülleskaswanud wannemad sind eestots<
se eest warsi ei tänna, waid mitto koggoni
hea asja wasto on ja sedda ristiks ja koormaks pannewad. Rummal innimenne teeb
rummalal ja tark targa tööd. Sellega £ead
fa kannatama ja õiget teed eddasi käima. A r r
olle mitte omma allamatte pinaja, waid nende
issa ja söbber, kui sa tahhab, et nemmad sind
peawad tõeste auustama ja römoga so käsk
täitma. Ka issa ei wõi igga kord keige laste
mele pärrast tehha; agga ka karristajat issa
armastawad lapsed, sest nad teadwad, issa ei
karrista ilma asjata. Kui ma sedda sinnust
wõiksin lota, siis panneksin minna römoga ommad silmad kinni, ja annaksin sind ja sinno
allamaid weel surma tunnil Issanda armo Holeks!" •— Et Karel sedda omma emmale mitte
üksi suust waid süddamest lubbas, wõite isseennesest arwata.
Neistsammast asjust könneledes istusid ühhei pärrastlounel keik kolm lossi wärrawa
kõrwas kahhe sure pärna willus tamme pengi
peäl. Seäl näggid nemmad emalt üht wanna
meest, lumme walge juukstega ja musta pitka
kuega lossi pole tullewad, kel pitk kep käes olli
ja omma mütsi kaenla al kandis. Kui ta jubba
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nenda liggi otti sanud, et temma näggo wois
tunda, hüdiS Karel korraga: »Minno I u m ,
mal! se on jo minno kassoissa l« ja jooksis
lemmale waöto. .-Üttelge ommeti,, armas öp,
petaja, kuida Teie sia male saite? küssis Karel
ja töi woörast emma ja öe jure, kes tedda
römoga terretasid.
«Armas kassopoeg .'" wastas öppetaja; «ni
pea kui ma sinno kirja sain, otti minno kindel
nou, ehk ma kül wanna ollen, isse sia tulla,
sest et ma sedda sinnu parrast arwasin tarwis
vllewad. Sepärrast ärra panne immeks, et
ma sind ni kaua wastuta lastsin odata; mul
olli ka ommalt poolt monni assi ettewalmistada,
ja st witis aega. . Karel ei woinud römo pärrast middagi räkida, waid hakkas wannakesse
ümber kaela, ja proua ning Mili tännasid
silmawecga.
Teewassimussest istuö woöras pengi peale ja
proua laskis warsi teewet tua. Siiski öppetajal
ollid sekord teised mõtted, kui sögi ja jõgi peale.
Ta hakkas warsi esmalt Iummala immeteggudest
ja parrast sest räkima, kuida Karel omma wannematte pärrandust krono käest jälle piddi kätte
sama.
Selle wahheaia sees tullid S a r a omma
Tinaga ka lossi peale. Proua teggi neid oppetajaga tutwaks ning ütles: «Waatke, armas
öppetaja, selle emma tö olli se talle kaelapael
ja temma tütre kingitus olli tal, kelle läbbi
minna omma poega ollen leidnud." Wanna
öppetaja römustas ennast wägga, et ta neid ka
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näggi. Ka tal sai temmale näidatud ja ette
todud. Ta sillitas temma, willa ja ütles siis
proua wasto: ., Teie ollete mulle nüüd keik
näitnud, neid auwäärt innimessi nink sedda
talle, kelle läbbi Jummal Teile suurt rõmo
teinud. Siiski ellab weel üks innimenne Ma
peal, ilma kelleta keik need heateggemissed mitte
ep olleks tulnud egga middagi aitnud. Eks se
ep olle mitte se tru sõamees, kes pea isse olleks
uppunud, kui ta Kaarli pärrast wette hüppas?
Ma römustan ennast, et ma temmast middagi
tean!"
„Sel armsal mehhel on selle aia sees mitto
kord wägga rasket päwad olnud. Mitto korda
olli ta lahhingis ja piddi paljo hirmo ja waewa
näggema, kunni ta wimaks raskeste hawatud
sai. Tedda- ia mitto teisi waesed hawatud
mehhi pandi wankri peäle ja widi eddasi. Haigette te läks ühhest willawärwia maiast möda,
kus Kaarli peastja korteris olnud, ning perremees seisis parrajalt ukse ees ning walas kurwa
süddamega waeste meeste peäle, kes unnikus
ühheteise peäl äggasid ja oigasid. Nenda wadates
näggi ta omma endist kortert-meest ja tutwat
teiste wahhel oigawad ning warsi jooksis temma
sinna, terretas tedda ja pällus pealikut, kes
järrele tulli, et ta sedda raskeste hawatud meest
temma holeks annaks. Wäe^tohter kutsuti sinna
ning se ütles: .,Se mees on ni raskeste hawalud, et temma hingega Muidogi piddalisse ei
sa; jätke peäle! Tal on ommeti siin maiaö
lahkem suna, kui wankri peäl."

I
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" Willa - wärwia wõttis nüüd omma haiget
sõbra römoga wasto ja kandis ni paljo kui ial
wõis, temma eest hoolt. Aega möda hakkas
mees jälle toiboma ja sai panamaks, agga
raskest werre-jooksmissest olli ta kaua aega
wägga nõrk ja jõueto. Wimaks aitas Jummal
ka selle polest. Et wärwial paljo tööd ja kirjotamist olli, ja sõamees wägga kennaste ja selgeste
kirjotas, sepärrast jäi ta pärrast terwekösamist
ka temma jure, ja mollemad läksid teineteisele
pääw päwalt armsamaks."
„Agga äkkiste läks assi koggoni teiseks.
Wärwia jäi haigeks ja surri ärra. Maia mudi
ärra, warrandus jaggati suggulastea ja need
kõwwa süddamega innimessed lastsid wäest sõameest nisamma minna, kui ta tulnud ollt. Ta
piddi nüüd jälle watama kust leiba sai. Esmalt
läks ta rüggementi peäle ja pällus ennast lahti,
sest et ta wassak kassi olli kangeks jänud. Teed
käies tulli temma ka minno maiast möda, ning
mödaminnes tulli temmal se mõtte: „Ma watan
ommeti, kas se wanna õppetaja alles ellab, ja
kui ta ellab, mis siis sest poisikesstst on sanud,
kedda minna mitme aasta eest weest wäljatõmbasin?" Ta tulli sisse. Se olli just selsammal õhtul, mil Karel hommiko olli tee peäle
läinud. Mul olli suur room, et ma sedda
auwäärt meest jälle nähha sain, ja mõtlesin
eddasi ja taggasi, kuida minna temma eest
wõiksin murretseda?"
«Seäl tulli korraga Kaarle kirri selle rõmosannumega, et ta omma wannemate maia, emma
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ja ödde leidnud. Minno arwates olli sedda
wägga tarwis ollewad, et ma tedda liggiwötfin.
Temma woib kõige parreminne tunnistada, kuida
ta last weest wäljatömbanud ja minno jure tonud. Teiseks arwasin minna, et Karel omma
peästjat mitte koggoni tännamatta ei jätta —
pealegi, et temma tru nago kuld on ja wägga
kennaste kirjotab ja rehhendab ja fepärrast hõlpsaste üht ammetit woib üllespiddada, isstärranis
metsawahhi- ja jäägri-ammetit, mis peal enne
ka olnud!«
"Agga, armas öppetaja, kuS onsiisse mees?"
küssisid keik ühhest suust. „Kus ta on?"
Õppetaja pöns ennast ümber ning hüdis:
«Tomas!" — ja seddamaid astus pöefa takka
üks ausa rietega söamees wälja ja terretas kummardades. Öppetaja wöttis tedda käe körwa,
wiis Kaarli ette, ja ütleõ: ..Siin, mo armas
poeg, on se mees, kes sind on peästnud. Tänna
tedda. Temma nimme on T o m a s W ä ä r t ,
ja temma wist tänno wäärt!"
"Tomas Wäärt!" kisatas Sara, kes praego
tee-wee tassidega mäelt tulli. »,Tomas Wäärt
on jp minno mees! Oh mo armas mees, kedda
ma ni hulga aia takka nähha saan!" Nende
sannadega jooksis Sara omma Toma kaela
ümber, ja keik pannid immeks, mis uut asja
Zummal jääe olli saatnud. Tomas Wäärt
agga ei sanud sanna suust, ning kaua aega
läks möda, enne kui ta uskus, et keik, mis ta
kulis ja näggi, mitte unnenäggo ei olnud.
Keigel kolmel olli nüüd jälle fesamma rõõm.
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mis Kuldsani proual ja temma lastel mõnne
aia eest olli olnud. — Wimaks astus Karel
Toma jure, hakkas temma ümber ning andis
temmale suud ja emma ning õdde tännasid
tedda nisamma. Tomas agga wastas: "Mis
minna teinud ollen, ep slle kellegi tänno wäärt;
sedda teeb ning peab iggaüks ristiinnimenne
teggema!" — Agga wägga arwa on neid, kes
tewad, miS nad Jummala kässo järrele peaksid
teggema, wastas proua; sepärrast ei pea Teie
ka, armaö Wäärt, mitte ennam meie lossi peält
änaminnema. Sara ja Tina ka mitte. N i
pea kui krono mõisat on taggasi annud, siis
peate üht ammetit sama, misga Teie wist rah?
hul ollete."

IX.
Tännini ei teadnud küllas kegi, kes se noor
herra piddi ollema, kes lossi lesse proual mitto
päwa wooraks olli, ning monned sossistasid
kirriko jures ja kus muido kokko said: "No kes
teab ka, proual ka üks tütre tairnekenne, — kes
teab, kuida werri mängib ja südda kutsub....
Mollemad kennad lapsokeösed, agga liaks nored.
Noh, saksa assi ikka ussinam iddanema," — ja
mitto muud lobbisemist. Agga sel päwal, mil
wanna kassoissa tulli, sai assi korraga tutwaks.
Kuida nenda? 'Noh, kuulge, kuida se tulli.
Wanna õppetaja olli omma kutsari ja hobbosed
kirriko alla kõrtsi, mis küllas, kaks wersta los-
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fist kaugel olli, mahhajätnud. Wanna kutsari
Hans puhhuS seäl wlllet ja tallltaö ja sotis
hobbosid. Aegamöda koggus ikka ennam rahwast kõrtsi jure ja, nago se tallorahwa halp
wiis on, üks ja teine küssis: «Kaugelt se
wooras kutsar on? — Õige ilma saksata l —
Kus kaugele se kutsar nende kolme kimle ja
tühja tõllaga sõidab?" ja sedda teist weel.
Esmalt wastas Hans ühhele üht, teisele
teist, .agga pärrast kui ta näggi, et küllarahwas
ommast norest herrast middagi ei teadnud, ütles
temma: »Teie kannapead J kas te' siis ei tea,
et teie pärrisherra jubba mõnni aeg lossi peäl
ellab?"
„ Mis noor herra ehk pärrisherra? se on
jubba lapse põlwes ärrauppunud?" — «Polle
tõssi," wastas kutsar; "temma ellab alles, ja
on praego lossi peäl. Üks endine soldat, keS
öppetajaga ka sia liggisöitis, on tedda jõest
wäljatombanud. Ma ollen tedda, kui last, mitto
korda wanna halli selgas söidatanud ja sülles
kannud. Ta olli hea laps, tast saab ka hea
mees; tännage Jummalat, et nisugguse herra
säte! Olleks mõis krouo-moisaks jänud, sii
olleks teie nahk ikka rentnikkudele ja pulgajunk,
rutte kapida jänud." — Nipea kui rahwas sedd
kulis, laks assi läbbi külla kui tuul laiali.
..Paron Karel, kes ammo piddi uppund
ollema, on jälle üllesleitud ja wäljatulnud!«
Sedda ütles üks ühhe ja teine teisele. Enne
kui poolteist tundi mödas olli, nähti üht suurt
hulka rahwast, wanno ja nori, perremehhi ja
ni
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süllasid, tüdrukuid ja poissa külla poolt lossi
pole tullewad. Keik tahtsid omma noort herra
nähha sada. ». Meie ei ussu mitte enne, kui meie
tedda omma silmaga näme;» ütlesid mitto.
Proua, kes keige esmalt rahwast näggi,
küssis ühhe tüdruko käest, kes praego mäelt
woidleiba töi: ,. Mis need innimessed peaksid
tahtma, kes seält külla poolt salga kaupa
tullewad?"
..Nemmad on korraga kuulda sanud" —
wastas tüdruk — ..et noor herra ellus ning siin
on, ja tahtwad tedda terretama tulla."
.,No se on heäl" ütles wanna õppetaja.
..Sest wõib nähhä, et nemmad omma üllemaid
armastawad. Sepärrast tahhan minna omma
armast kasjcpocga, nende tullewal herra, neile
ka keige esmalt näidata ja mõnni sanna nendega
räkida." Ta läks nüüd mõnni sam rahwa
wasto, terretas neid ning seadis neid nenda
seisma, et nemmad omma herra ning herra
neid wõis nähhä.
..Armsad sõbrad!" ülles temma. ^Jummal,
ilma kelle teadmatta mitte üks warblane kattukse
peält ei lange, on, immelik keige omma tcde ja
tallitamiste sees. Temma on leskede troost ja
waeste laste issa, eksiatte juhhataja, häddaliste
abbimees ja kurwade römustaja. Temma ellas,
ellab tänna ja iggaweste, ja aitab meid, kes
kindlaste Temma peäle lootwad."
Nüüd räkiö ta kuida noor herra surmast
peäsnud, kes tedda peästnud ja kus ta senni
kaua ellanud ning ütles siis:

.,Watake, sõbrad, kuida Iummal jubba
Ma pcäl neile head teeb, kes temma tahtmist
tewad. K u l d f a n proua hallastas waefe haige
Sara peale, ja leidis omma kaddund poega.
Preili M i l i wöttis wacst Tina kui omma
ödde wasto, ja leidis omma wenda. S a r a
kaswatas omma iuttart Issanda sanna järrele,
karristuöses ja maenitsussts, ja tundis ommas
haigussts temmast suurt römo ja abbi. T i n a
hallastas ühhe waefe eksind talle peale, ja
kinkis tännolikkust süddameft tedda parrast preilile, ja leidis selle talle läbbi omma armast
iösa. K a r e l , teie tullcwane herra, olli lapsest
sadik sannawötlik, ussin ja tru laps, ja leidis
omma emma, ödde ja kcike walda. Tomas
W ä ä r t teggi, mis ristiinnimeste seas, parrago
Iummal, tänna päwal wähhä tewad, kargaö
jõkke ja tõmbas uppujat last wälja, ja leidis
sellesamlna lapse läbbi omma last ja abbikasa.
— Teie näte, iggaüks teggi sedda head, mis
ta teggi, ikka isseennesele. Kellegi nende
teggo ep õlle muud middagi, kui mis ristiinnimenne muidogi peab teggema; agga I s sanda arm satis, et iggaüks neist römo
palka sai.
Ja kui Issand tahhab head tehha ja armo
näidata, siis ep õlle mitte tarwis, et kunningad ja
sured söawäed lemmale appi tullcwad, waid
temma woib ka nhhe lamba talle läbbi suurt imme;
tarkust ja immearmo ülleönäidata. Sepärrast
innimeste keige parremad head teud on pühha
Waimo abbi ja tö, ja põlle mitte palga wäärt1* ^
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agga tehkem head ja olgem helded, siis on Issand
meie wasto ikka armolinne ja helde." —
Nenda könneles õppetaja rahwaga weel
paljo, ning ka nore herral olli neile pärrast
essimest terretamist ni mitto asja üttelda ja
räkida, nenda et päike lojas ja kaste rohho peäl
olli, enne kui rahwas minnema said. Koio
minnes ütlesid mitto: «Nisuggust päwa ei olle
meie waldas egga ümberkaudo, ni kaua kui
wald seisab, weel mitte olnud! Saab nähhä,
mis põlli meil nüüd jälle katte tulleb. Onnis
wäe? herra issa, wanna kaddund paron, —
Jummal üllendago temma hinge ja allandago
temma patto, — olli wa' hea mehhele. Kui
poiapoeg ka sedda sodo mees on, siis andko
Jummal talle terwist; polle meie hingel siis
wigga." — ,,Agga minna ussun wist, et paron
Karel hea saks on," ütles jälle mõnni. .-Temma
kassoissa näitab jo üks wanna Prohwet ehk
Apostel ollewad, kes ni selgeste õppetab et
rummalad lapsed temma kõnnest ka arro sawad
ja seda hea melega kuulwad. Se on selgeste
nähha: se mees teeb ka isse sedda, mis
ta t e i s t e l e õppetab."

X.
No kuida siis endise kaddund nore herra
luggu pärrast läks? Kas ta sai omma mõisa
ja walla jälle kätte? Kas ta olli omma allamättele wimaks issaks wõi üksi wallitsejaks? —
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J a h , rägime siis sest ka monni sanna. Kui
kcik könned ollid ärrakönneldud ja keik asjad
ärrawadatud, siis hakkas wanna kassoissake ka
nou andma, et mõisa pärriminne ei piddand
hiljaks jäetama. Paroni Kuldsan proua ja noor
Paron sõitsid warsi p e a l i n n a ; wanna kassoiösa ja Tomas Wäärt laksid ka liggi, ning se
olli wägga hea. Keik nelli läksid Ma^wallitsusse
• ette ning tunnistajatte tunnistust, et Karel ka
tõeste proua poeg olli, arwati tõeks, ning
üllem wallitseja andis warsi käsko, et mõisa
piddi taggasi antud sama; siiski stnni .kaua
kui Karel 25 aastaseks piddi sama, anti mõiste
wal1.t'nst proua holeks.
Sure rõmo ja tännoga sõitsid nüüd keik
jälle koio taggasi. Paar paiwi jäi wanna öp,
petaja weel lossi peale ning laks siis vmma
koggodusse jure taggasi ja räkiö neile, mis suri
asjo Iummal olli teinud. Kaarli essimenne tö
olli nüüd, et ta sure koli peale läks. Tomas
Waärt sai moisawallitsejakö ning proua andis,
nago Warao Egiptusse-maal, keik temma holeks
ja käe alla. Mis Wäärt teggi, olli tehtud;
selle peale ep olnud kellegil ennam middagi
räkimist.
Nüüd läksid, tänno Iummalale, kolm nelli
aastat nenda lõbbusalt cddasi, et neist middagi
ep vlle kirjotada. Proua olli rahhul, Wäärt
olli rahhul, wald olli rahhul; mis panemal
weel tarwis?
Kui Karel sure < koli peal walmis olli ja
weel aasta päwad reisimas käis, olli ta wan-
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naduS ka jubba nenda kaugele jõudnud, et mõisawallitsust ennese peäle wõis wõtta, mis emmale
ka rõmuks olli. Ecstotsa ollid rahwas ikka
weel kartusses ja mõtlesid: ., nore koeral on
terraw hammas;" agga kui aegamöda herrat
tundma said, ütlesid silma ees ja selja tagga:
»Õige nago wanna õnnis wannaissa! Temma
näggo ja temma õnsa moed ja kombed on tal
ka. Kui sa isse melega koer ja kelm ei olle,
siis polle wigga ühti." Rassib ja paukub ka
wahhest; no kus sa hulgaga muido läbbi saad!"
Ühhel õhtal istusid emma ja õdde wenda
jälle seälsammas lossi wärrawa kõrwas pengi
peäl, kus nad sel korral istusid, kui wanna
lasso^la lossi peäle tulli. Moila lambad, suur
pärrato karri, tullid just metsast koio. Ka Mili
Walge utte poegi ning poiapoegi olli jubba suur
hull, uus temma issiärranis pärrandusftks peti.
— Kui lambad mödas ollid, ütles proua: .-Kas
teate, lapsed, homme on just wiis aastat täis
sest aiast, kui Jummal meid ühhe lamba talle
läbbi lokkosatiö. -Nende wie aasta sees ollen
minna sure holega püüdnud omma lambakarja
kaswatada ja polle wie aasta sees meie lossi
peäl nutte üks tal tappetud, muido kui mõnni
isse ei surnud, mis keik ümberkaudo M a - ja
saksarahwas immeks pannewad. Agga mikspärrast ma sedda nenda ollen teinud, tahhan
ma teile tänna teäda anda. Homne pääw peab
keige wallalatele üks pühha ollema, ja ma ollen
kelk lapsed, kes käia jõudwad, ilma teie teadmatta mõisa tellinud. Ka laste wannemad ei

•

pea tühja kattega taggasi minnema. Minna
tahhan ommast hoitud karjast igga perre ja igga
sauna lastele üks tal kinkida, mis neile parre,
maks lambasouks ja meie rõmo mällestusseks
peab jäma. Mis te' arwate minno nõust,
lapsed? on ta hea wõi pahha?" Karel ja
M i l i ollid emma nõuga wägga rahhul ja süddamest rõõmsad. ..Se on hea,« ütles proua, «et
mitte ahnusse waim teie süddant weel ep olle
rckkunud, mis ma esmalt kartsin!"
Tomas Wäärt piddi nüüd hinge^kirja järrele
teäda andma, kui mitto paar rahwast waldas
ellasid, kel jubba wieaastasi lapsi olli, ja selle
pealc läksid saksad ja Tomas Wäärt lamba karjaaeda ja otsisid ni paljo nori lambid wälja ja
pannid isscpaika. Teisel hommikul piddid tüdrukud neid jde äres puhtuks pessema ja Mili ja
Tina siddusid igga tallele punnase lindi kaela,
mio wägga kenna nähha olli.
Somalouneks ollid keik lambasajad lapsed
kous, mis isse kui üks lambakarri nähha olli.
— Igga lamba kaclapaela külgis olli üks nummer ja nisamma paljo numrid pandi ka ühhe
' tühja potti sisse, kus lapsed lambalusko piddid
wõtma, et nähhä saaks, Missugguse lamba iggad
öed wennad piddid sama. Oh sedda kihhenat
ja kahhenal, mis nüüd laste ja wannematte
seas olli! Ühhed waatsid üht ja teised teist
lammast, ja ei teadnud ommeti, kes ta saab.
Wannemad nutsid rõmo pärrast ja tännasid;
lapsed lõid kassa kokko, hüppasid ja kilkasid;
keik mõisa one olli kissa ja kõlla täis. Wimaks
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tulli lisowõtminne. No seota nalja ja immet!
Nipea kui laps numre olli sanud, jooksis ta
lammast otsima, kel sesamma nummer kaelas
olli. Sedda viskamist ja kiiskamistl Sambat*
mägisid, lapsed kissasid, et arro egga otsa. —
Kel lammas käes olli, se tännama tulli; tahtsid sakste rided seljast ärrakapida.
Kui lambad jaggatud ollid ja wimane laps
ka olli tännanud, anti igga lapsele weel tük
püli leiba ja wõid peäle ja siis hakkasid koio
minnema. Oh sedda rõmo ja immekspannemist,
mis nüüd kodduste rahwal olli! Iggas perres
olli üks, kaks ehk mõnnes koggoni kolm lammast.
Neile perrerahwale, kes wäest Sarat ükskord
ollid omma ullo alla wõtnud, kinkis proua 10
lammast. Mäekülla rentnikke, kel ennese! \am*
bid küllalt olli, kutsus proua õhtuks omma
lauale söma. Mitto korda kitis Mäekülla rentnik, et ta sedda au paljo ennamaks piddas, kui
sadda lammast.
Tei'.el hommikul tullid keik maia^issad pühhapäwa rides kotto, mõisa wannemid tännama.
Prõua, noor herra ning preili ollid wägga
lahked keige wasto, ja andsid neile süa ja jua;
ja kui keik Jummalaga jätma tullid, ütles Karel
weel keikidewasto: "Armsad walla perremehhed!
Teie ollete isse omma silmaga näinud, kui
immelikalt Issand mind tek sekka on saatnud.
Temmal on wissist seäl jures ka üks armo nou
olnud. Et teie nüüd keik kous ollete, siis
wõtkem ka nõuks, nenda ellada, kuida Temma
sanna meid õppetab. On teie seas ehk teie
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maiades innimessi, kes tännini jomisse, prassimisse, riidlemisse ja lihhahimmo rummalaid lesid
on armastanud, pallugem Jummalat ja ailkem
hoolt kanda, et se eddespiddi wähhemaks ja
mahha jäeks. Tehke tööd ja ellage kui ristiinnimessed, kel pühha kirri ja pühha kodda armas
on. Tullewa ku essimessest päwast sadik ei
pea minno kõrtsides wina tilka ennam leitama.
Mõnnel napsiarmastajal ei olle se kül mitte
mele pärrast; agga kes üht head asja ettewõttab,
ei pea mitte se peäle watama, mis mailm sest
arwab. Laiffleminne ja kergemeelne ello kaddugo meie wallast. — Siiski teadkem, et meie
isseennast, ilma Jummala abbita, middagi ei
wõi. — Peab agga meie assi aegamöda parremaks minnema, siis on keige ennamiste tarwis, et laote kolitamisse eest hoolt kanname.
Need on need wõssud, kellest Jummala abbiga
parremad wiljapuud peawad kaswama. Tullewa
talwe peawad tolme kolimaia tarwis palgid
weetud sama. Minna annan puud ja laösen
ehhitada ja lodan siis, et teie sedda mitte raskeks ei panne, kui talwe tee aego palgi weddo
teie holeks jäeb. — Ma tahhan ka kolm kool,
meistrit murretseda; agga nisuggused, kel selle
peäle kölbo ja tundmist on, ja kes omma ammetit. Issanda kodda ja sanna armastawad.
Meie kolid ei pea mitte — nago neid Jummal
parrago! mailmas kül on — ühhed h ä d d a
pärrast a s j a d ollema, waid iggamees peab
ärratundma, et meie süddamest hoolt kanname,
omma noortjuggu kanistusses, tarkusseö ja
3**
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Issanda sanna macnitsemisses ülleökaswatada.
lllle keige meie Ma, tänno Jummalale, jubba
hakkatakse selle polest suremat hoolt kandma.
Agga iggal pool nähtakse, ct koli asjad wägga
raskeste eddasi lähwad, kui rahwal nigi paljo
mõistust ei olle, et nemmad sedda head asja
tänno ja römoga moistwad wastowõtta. Andko
Jummal, et minno waldas nisuggusid waesid
rummalaid ja pimmedusse armastajaid mitte ci
peaks leitama!"
»Teie pölload ja ellaja kaswatamise jures
tahhan teile eesmärgiks ja abbiks nipaljo -olla,
kui ial wõin. Parremat se:net tahhan teile
hea melega wahhetada; parremat suggu wassikad
ja seapörsad oddawa hinnaga müa; õuna- ja
marja-pudest aast' aastalt teile ni paljo anda,
ct aegamöda järje peäle säte. Ka meosi-puud,
mis monned teie seast jubba wanna modi piddawad, on põllomehhele sureks kassuks; nemmad
ei tahha st,un kullo, ja audwad heaste wälja.
Kes muido kättctöga middagi tahhab tenida,
wõib la mõisas ammetit Uita. — No kas ollete
sellega rahhul ja lubbate mulle keige hea asja
ettewötmisse jures noukS ja abbiks olla?"
«Jah, kui Jummal aitab, hea melega!"
wastasid perremehhcd ja hakkasid Jummalaga
jätma.
Agga, armsad sobrad, ütlen minna, jutto
sabba ots on warsi kä. Nenda paljo wõin
Teile weel üttelda, et noor preili omma armsa
ellokombede ja kenna näoga ühhe woora nore

herra süddamesse olli põllema pannud ja aasta
pärrast ühhe teise mõisa prouaks widi. Paron
Karel olli jubba 26 ne aaStone poisike, kelle
südda ka mõnnikord tuksuma hakkas; pealegi
olli ta kuulda sanud, et ühhes wannas ramatus,
mis ta iggapääw ikka kord ette wõttis, kirjotud
olli, », et se ei pea hea ollema, kui innimenne
üksi on; kui ta langeb, ei olle teist, kes tedda
üllestöstab" — no nüüd olli luggu lahti!
Temma endise kassoissa liggidal ellas üks wagga
mõisnik, kelle noort tütrekest ta jubba poisikese
põlwest tundis. Se lomake ei läinud ta melest
mitte ennam ärra. Aasta- pärrast Mili pulmi
panni wanna 77me aastane kassoissa ommas
kirrikus ommad wärrisejad käed Kaarli ja ühhe
nore preili pea peäle ja ütles : «Minna laulatan
sind kui meest, sind kui naest, Jummala Issa,
Poja, ja pühha Waimo nimmel!" — Kas sa
nä! jubba käes. — Koddo lossi wärrawa ees
olli pea terwe wald noort pari otamas, ja kui
tõld lossi wärrawast sisse laks, õiskasid keik
rahwas: „ Jummal andko herra ja prouale
kallist terwist! Nemmad on meile, sago nende
lapsed meie lastele waggäks wannemiks.'" —
Noor proua nuttis rõmo pärrart; agga rahwa
wiimne sowiminnc olli tal nattuke wooras kuulda.
Siiski kui wanna leffproua 8 aasta pärrast
ommad silmad rahhaga kinni panni, jooksid
jubba nelli weikest raggunid möda suurt mõisatubba, kes herrat ja prouat "Pappa! Mamma!"
hüüdsid. Aitüma Jummalale! st olli õlge hea.
— Tänna päloalgi, kui kegi Kuldsan mõisast
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eht wallast on, siis on.ette teada: se on tark
ja mõistlik mees.
Mis teie arwate, armad sõbrad, kas se
kahjo teeks, kui igga walla meestest fedda woiks
üttelda? Möttelge järrele ja tehke kuida parrema
arwate ollewad!

Kes teeb keltide tahtmist, ei
sa kellegi tahtmist.
Ehk

Noor Hans ja wanna Hans.
E e ä l ollen ma teile nüüd ühhe jutto kad,
dund tallest räkinud; agga kas ta teie mele
parrast olli woi mitte ei olnud — mis minna
sest woin teada! Pean ikka sest sannumid andma,
mis õige ja tossi on, ehk ma kül ni mönnusaste
ja kennaste wahhest könneleda ei mõista, et ta
igga mehhel mokka parrast õlleks. Ma ei tea
kiil paljo, agga siiski stdda ma tean ommeti,
et keikide mele parrast ka keige targem
mitte ei sa. Ni mitto innimest, ni mitto
tahtmist; minnc tantsi keikide pilli järrele. Separrast te ja raki nenda, et Iummal ja omma
süddame tunnistus sinnoga rahhul o n : siis
lasse mailm, nago kutsikas läbbi aia urriseda,
ja minne omma teed eddasi. Tahhan teile sia
jure ka ühhe weikesse jutto livsada, mis siiski
ennam tähhendamisse sanna, kui sündinud assi on.
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Iummala head ja armolist tahtmist keige
kallimaks piddada ja selle järrele ellada, oüekö
minno nõrga arro järrele. jubba küllalt; agga
mitto innimest ei panne Iummala tahtmist
ennam sureks asjaks, waid, et nad in nim es te
ees au ja kitust leiaksid, püüdwad nemmad sedda
ennam keikide innimeöte tahtmist, ja sawad
wimaks ommeti naeruks, nago se mees, kellest
nüüd rägime.
Halbikara Hans olli üks wanna pentsik
mehhekenne. Monned külla-rahwas ütlesid:
„Hans on ikka pcajt nattuke nõrk ja ei tea,
mis ta monnikord teeb ja rägib." Teised jälle:
„ Sitta ka! Hans on koer, ja teeb melega omma
tempusid ja rägib omma pärdikuid juttusid.« No
minne pärri sinna järrele, kel se õigus olli.
J a Hansust ei sanud ka kegi arro, kas kelm
woi kerge olli. Olli se nüüd rummalusse woi
tarkutzse parrast, agga kuulge, mis ta kord teggi.
Hans olli omma weikesse 14 n e aastase Hansoga töises waldas küllas käinud ja läks nüüd
jälle koio pole. Kahhe Hanso peale olli üks
ainus hobbose lu, ja selgi polnud wankert tagga,
waid iösa poeaga piddid kördamöda ratsa sõitma.
Eestotsa ollid poea jallad libbcdad ja lippas
rõmoga loma kõrwas; parrast astus issa mahha
ja poeg loma selga. Häddaste olli poeg wersta
maad ratsa sõitnud, kui suur hulk maggaöki
wötjaid nende waöto tullid. »£)h sinna wimane
lontrus!" hüüdsid rahwas poea waöto. -,Omma
wanna issa laöscb temma nago karjapoissi maas
jooksta, ja isse nago suur prints hobbose turja

peäl. Kas nisuggune mitte wemmalt ei sööks!^
Wanna küllamees!" ütlesid rahwas issa wasto/
«sinna ellitad omma poega wimaks nenda ärra,
et ta sind ennast ratfa5hobboseks teeb.«
.,Tulle mahha, armas poeoke," ütles Hans
omma we.kse Hanso wasto, kui rahwas mödas
olli; se ei olle mitte ilma mele pärrast, kui minna
jalla käin ja sinna ratsa sõidad.«
Noor <£>aii§ kalpsaö hobbose seljast mahha
ja wanna Hans rõmus jälle selga. Hans rakis
Hansoga ja nenda läks te paar wersta löbbufaste eddasi. Seäl tulli üks salk woora walla
päwapannijaid wasto, ning warsi olli jälle
kärra lahti. »Kas sul häbbi ei olle, wanna
panthabbe," — ütlesid hälbid teopoisid — >,sedda
wäest poisikest nenda pinata? Isse nago Türgi
kunningas istub ta hobbose selgas, ja poeg
joosko maas. Oi, oi, wanna jahhupead!"
Rahwas läknd möda; wanna Hans ütles
nore Hanso wasto: „Ei ft ei lähhä ka mitte
korda; peame ikka teggema nenda, et meie mitte
rahwa naeruks ja ilma peateuks ei ella. Tulle,
poeg, tikku sia ülles, mo selja tahha, hobbose
perse peäle; kül wanna märrake meid mölle^
mid ka ärrakannab. Saab nähha, kas siis
öigc on.« Wanna Hans aeas märra aia äre,
noor Hans kargas rölitaia peäle ja aia peält
kalps wannamehhe selja tahha märra selga,
ja märra läks omma sodv Hanso ja wanna
Hanso poeaga jälle eddasi. Tükki aea pärrast
kuuldi metsa nurga takka suurt kissa ja kaaklcmist, nago annikam olleks nende wasto tul-
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nud. Nenda vlli ka; agga need ollid ilma
sulgeta annid, ja iggal ühhel olli üks ainus
poeg liggi. S u u r rougesaja naeste karri tulli
Hansude wasto, ja iggal ühhel kääksus laps
käe peal.
"No wata kurja teggiaid!" hakkasid naesed
jubba emalt karjuma. "Oh teie hobbose lihha
sõjad! Meil iggal ühhel laps kanda, ja käime
jalla, nemmad kaks mehherahwast ühhe ainsa
wanna marra hobbose sclgas. Mis te' kassakad sest waesest lomast waewate? Eks õlle
ka tossi: Kui üks meesterahwas laisaks lahhab, siis on ta nenda laiff, et hais tagga."
»Eks ma ütle ikka!" kurus wanna Hans,
kui naesed mödas ollld. "Tänna pollegi õigust;
wanna naestel ka suud peas. Waatke ikka kas
laste otsad puhtad; mis teil ka tekaiattega
asja on." — Agga siiski — ütles ta nattw
kesse aia parrast, — "Neil woib ka õigus olla.
Poeg, astume mollcmad mahha, ja wöttame
wanna loma kae körwa, ja lähme siis: saab
nähhä, mis neil siis jälle räkimist on."
Nüüd lätsid, teine Hans teine pool tfa<
lvas, ja wanna neljajalgne keokcl, kelk kolm
omma teed jälle cddasi. Mönni werst ommast
küllast emal, sure postmaante ares ollid sillu^
lisscd rusi augo jurcö ja wacwasid rusi. S i i n
olli jubba paljo tutwaid innimebsi seas. »,Kes
need kolm reisimeest peaksid ollema, kes sealt
alt mäggi tullewad? kaks käiwad kahhe ja üks
nelja jalla peal. 3lccd on wist käinud nimme
otsimas." 3icnda rakis üks rusiweddaja noor?
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mees ja keik rahwad tõstsid pead üllesse ja watasid sinna põie, kust Hans ja Hanso poeg
tullid. Nüüd olli naer ja kärra lahti. Keik
naersid ühhest suust Hanso ja temma poega;
üks ütles sedda ja teine teist. — « Mis paggana
luggu!« — sirrutas üks küllamees kaela ja ütles:
«Minna ussun, se on wanna Halbikara Hans
omma poea ja walge managa. Kes teab ehk
walget on kõhho wallo, et nad nenda tassakeste käiwad."
Hansud tullid liggemale, ja jubba üks ja
teine tundis neid ärra; mitto ütlesid: «Teie
ollete wissist keik kolm ühhe emma lapsed, et
teie nenda wisi pärrast teine teise kõrwas patferimas käite? Üks teie seast on oige walge
hobbose näggo. Ollete tõeste suggulased, wõi
muido tuttawad ja sobrad? Miks teie omma
seltsimeest mitte selgas ei kanna? Waatke, kuida
temma jallad jubba ristis käiwad; minge temmale appi!"
Nenda naersid ja irwitasid rahwas; agga
Hans süllitas ja ütles: «Paggan tehko mailma
tahtmist, agga minna ei sa! Nüüd ollen ma
keik tembud ärrateinud, ikka ei olle õige. Minno
pärrast pöra jallad üllespiddi, ilma tahtmist ei
sa kegi. Katsko kes taht, minna ennam ei
katso l " Nende saunadega astus wanna Hans
wihhadega hobbose selga ja ütles: «Pois, tulle
järrele!" ja läks isse eeS ärra.
Nenda olli Halbikara Hanso luggu. — Kes
nüüd minno jöbrade seast iggapiddi õigust
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nõuab ja teeb, ja ikka teiste mele järrele ei sa:
se möttelgo Halbikära Hanso peäle ja käigo
omma teed eddasi. —

Waene narrokaupmehhe poeg
ja temma koer.
i.
i/SÖCiS nisuggusest hilparrakast wõib kirjotada olla?" mõtleb mõnni söbber ja köngutab pead. No kes teab, armas külla-waddcr,
waötan minna; ehk sa rägib siiö, kui jut otsas
vn, teistwisi. Ehk ülleoue perrenaene küssid
jälle: „Mis loom siis üks „narrokaupmees" on?
Kes tont narrusid ostma hakkab, neid on jo
iggas maeas Muidogi küllalt." Armas perre*
eideke, wastan minna, egga kaupmehhed, need
rahwa tc.ssotühhendajad, üksi ei m ü , waid
nemmad ostwad ka mõnni kord. Mis sinna
ostad, sedda nemmad müwad, ja mis sinna
müüd, sedda nemmad ostwad; kaup wannem
kui meie olleme. Nenda on .-narrokaupmees"
ka üks ostja kaupmees. Temma käib möda
perresid ja ostab wanna linnase ride narrusid
kotto. — «Mis tühhi ta nendega siis teeb?"
Temma wiib neid pabberi wabriko peäle, ja
seäl tehhakse neist pabberid, kuö peäle targemad rahwas musta walge peäle pannewad.

Suurt kasso se kaup kül mitte ei sada; siiski
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kes wiks mees on, leiab ka seal jures omma
iggapäwast leiba. Agga hakkame nüüd ka
jubba peäle, muido kaub aeg käest ärra, ja tui*
leb jälle se pahha sanna .,jääb polele;" selle
eest tahhame ennast hoida. Agga kui jut nat<
tuke pitkale wennib, siis ärge pange pahhaks;
eks meil olle aega ka jutto aeada.
Saksama on meitest lõuna pool, agga Hollandu ja Prantsnsse^ma on jälle Saksamaast õhto pool.
Prantsusse,- ja Saksama wahhel jookseb üks suur ja
kulus jõggi, kel nisuggune nimme on, kui mxu
me meie Ma poistel ja meestel, seon: R e i n .
Hollandi- ja Prantsusse,ma piris, Reini jöe
lähhedal, ellas wanna koolmeister J u h h a n c s ,
kellest meie, kui Jummal aitab ja terwist annab,
eddespiddi mittokõrd weel tahhame räkida. Tal
olli jubba wannadusse lummi juukste peäle
kukkunud, ja hamba arro ci olnud ka mitte
ennam täielinne; siiski ommas ammetis olli
wanna kolipappa Iuhhanes wirk ja ussin. Oh,
mul olleks temma ellust. ja kolipiddamiösest,
temma öppctussest ja tönnedeft wägga paljo
kõnneleda ja lust sedda jubba praego tehha:
agga kus siis narrokaupmehhe poeg ja temma
koer jäwad? — Kannatage siis, armad sõbrad,
ja isseärranis teie koolmeistrid, kellele Iuhhqnes sureks õppetusse eesmärgiks ja kassuks
wõib olla; kannatage weel, kunni meie temmast
eddespiddi rägime. — Iuhhanesse kolimaea lig,
gedal ellas jälle üks pärrato rikkas mölder, nimmega Adam W e i t s e r . Sel mehhel olli ew
nam kahhekiwwiga weökeid, kui mõnne perre-

mehhel weikse lomakessi, ja keik pärrisweökid.
Omma rikkusse polest wõis temma parreminne
kui mõnni mõisnik ellada, agga ta ei tahtnud
sedda. Temma rikkus ei teinud tedda mitte
uhkeks egga üllemeelstks, pillajaks egga ahneks,
waid temma rikkusse seas olli üks wägga kallis
Perli, kelle assemel ta keik muud warra heamelega olleks ärraannud, kui sedda olleks tarwis olnud, ning se kallis Perli olli — usk
a l l a n d l i k o Sesusse Kriötuöse jiöse; se
ei lasse uhkeks minna. Temma käed ei olnud
mitte, kui nutme teiste rikkaste!, russikasse kaswanud; waid Weitser jaggaö uskus ja tössises
armastusses, kui ial teiste pudust näggi ollewad. Ta sai siiski kül mittokõrd ka pettetud,
agga mis sest wigga? Kes Issanda nimmel
tallitada pettetud saab, kül Issand sedda isse
jälle õiendab. Ni hästi koolmeister Iuhhanes
kui mölder Weitser ollid seäl ümberkaudo iggast
lapsest ja wanuast auustud ja armastud. S e
ei wõinud siis ka teistwisi mitte olla; nemmad
isse kahhekesi ollid süddame sõbrad, ning käisid omma abbikasa ja lastega teineteisele wooraks.
Ühhel pühhapäwal pärrast lõunat ollid nad
jälle kous, ning Weitser ja temma abbikasa
pallusid, et koolmeister omma rahwaga kunni
õhtosögini piddi nende jure jäma.
Nattuke aega enne sedda ollid koolmeister
ja mölder wangikoddadest ja wangitõdest räkinud^
sest et Iuhhanes endises noremas ellus kaua
aega linnas ellanud ja ühhes sures wangikoeas
waesid eksinud ja langenud innimessi Jummala
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armo pole juhhatanud.
Weitser hakkas sest
asjast ueste jälle rakima ning ütles:
«Teie nore pölline tö ja ammet, armas
koolmeister, olli kül nisugguste üllekätte läinud
innimestega, kui surem hulk wangidest on, wist
wägga waewalinne, ja Teil olli kül paljo külwamisse, agga wägga wähhä leitusse tööd?
Mis woib seal, kuhho need keige ülleannctumad
julged patlotecntid kokko wetakse, mis wöib
seal innimesse süddant römubtada?"
.,Tossi kül," — wastas Iuhhanes —
"wangikoea raud uste tagga ollen minna, I u m ,
mal parrago! mittokcrda piddand pealt näggema ja kuulma, kui hirmsaks lömaks üks innimenne saab, kui ta Iummala käsko ja töe teed
loggoni mahhajattab, ja kurrati, mailma ja
omma lihhatahtmisse jarrel melega cllab; agga
ma woin ka tunnistust anda, et ma nende
kollcda seinde wahhel ja raisko läinud innimeöte
seas Iummala armastusse ja hallastusse surust
ja wäggewust mõnda korda omma silmaga ollen
näinud. Isseärranis seisab mul üks wanna
mehhekenne mcles, kelle parrast ma esmalt wägga
kurwastasin, agga parrast wäqga römustasin.«
«Armas koolmeister," pällus möldreemmand,
«räkige «leile sest mehhest nattuke," ning mölder sowiö sedda ka wägga.
"Eedda woib jubba peale kahhekümne aasta
olla," hakkas koolmeister jutto puhhuma, —
«kui ükskord üht wanna pärralist innimest wangihonesse todi, kes kui pool hullo mitte ei teadnud, mis ta teggi. Aeg aealt läks mehheke
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taSsasemaks, sest et wina ennam ei sanud, mis
ta wägga armastas. Oh wiin! wiin! kui
mitto meest käiwad sinno pärrast narrud kaelas,
ja sirrutawad mittokõrda kõrtsi räästa al pot?
sund näo ehk werriste silmadega; — kui mitto
naest peawad sinno pärrast kirriko minna küllast
kube laenama, ja mitto ööd teises perres ehk
lammaste lautas maggama; — kui mitmed
lapsed peawad sinno pärrast kas koggoni nälgaS
ollema, ehk kuiwa leiwakorokessi narrima; —
kui mitmed tüllid, riud, waeno piddamissed,
kurjad himmud ja muud selle sarnast tulleb sinno
läbbi, ja kurri wiin!" — Siiski mis ma winast paljo ragin, wiin on ilma süta; agga
temma lakkujad, hallastago Jummal nende
peäle! Neid ei wõi pärrast wie melega ellajaks
ka mitte ennam nimmetada. — No agga se
wang, kellest minna ragin, wangikoeas wina
ennam ei sanud. Temma olli agga nago wina
ankur winaga läbbi kenud, ja et ta tedda nüüd
ei sanud, jäi meeö baigeks, ja kui ta pärrast
terweks sai, ka ikka torredaks ja wastaseks, ja
piddi mitto ja mitto korda raskeste ihhonuhtlust
sama, ilma et ta olleks parremaks läinud. Iummala sannast ei teadnud egga tahtnud ta middagi teada. Se olli kurb luggu!"
Minna püüdsin sure holega aegamöda selle
wangi endist elloluggu teäda sada, ning kuulsin
siis, et ta keige esmatt treijal ja enne omma
wangipõlwe wimaks narrokaupmees clnud,
kes omma poea ja koeraga küllast küllasse käis.
Omma poeaga teggi ta wanna immet, sest poeg
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piddi keriamissega isseennast toitma ja nüs
üllejäi issa k^itte andma, kes keik läbbi koni
kallas ja sõimata ja wommida olli poisi iggapäine palk. Ükskord olli pois, kes ikka palja
jallo jooksis, klasi tükki peäle astunud ja f %
gawat hawa jalla põhja alla teinud. Nüüd
olli issa nago karro poisi kallal. Kiskus ja
mütsis joobnust peast poissi, ja olleks tedda
waese ommaks peksnud, kui mitte monned mehhed, kes mõisa poolt tullid — sest mõisa olli
lähhedal — appi ep olleks tulnud. Agga nüüd
olli tülli meestega lahti. Joobnud narrokaupmees arwas.ennese! õigusse ollewad ommaga
tehha mis ta tahhab, ja andis sepärrast pigiga,
mis tal ennamiste jalla toetusseks ikka pcus
olli, iggaühhele ülle pea pihta, kes ette juhtus,
ja hawas mõnda meest nenda, et cestotsa teadmatta olli, kas neist ello lojust ennam sai wõi
samata. Mehhele seuti nüüd teiste abbiga
kinni, widi kohtusse, ja kohhus mõistis tedda
kolmeks aastaks wangitõösft."
.^Tännini käisid wangikoea üllemad temmaga
waljuste ümber; minna agga wõtsin nõuks,
söbralikkult katsuda tedda melitada, ehk ta siis
piddi hakkama Jummala peäle mõtlema ja par*
remat teed armastama!»
«§Dto andsin omma nou wangihone üllemale
teäda, kes sure heälega naerma hakkas ja ütles:
»"Üht nisuggust wanna kiwwisüddamega kurjateggial ja lakkewassikast tahha te Teie melitada
ja armastussega hea pole pöörda? — Se on
tühhi to!"«
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.,Woin ommeti katsuda;" — wastasin
— „kui se nou ei aita, ehk Iummal
juhhatab siis jälle ühhe teise nou peale. Selle
peale andis üllem mulle lubba, onuna onne
katsuda ning minna läksin wangikotta.»
"Monni aeg enne scdda otti nende wangide
peale, kel raud riisto ei julgend kätte anda,
wäggise pandud, et nad piddid willo kedrama.
No kas se meesterahwale mele parrast woiö
olla? Meie narrokaupmecs tahtis wihha parrast
tuld sülletada."
" K u i minna sisse astusin, käis ta möda
tubba., lõi wasto rindo ja kiskus karwo peast
ja sõimas ja wandus. Minno söbra'.ikko terretamist ei wötnud ta mitte wasto, ei watanudki
mo peale. Ma ollin eestotsa wait ja ütlesin
parrast: ., Armas söbber, miks minnoga nenda
pahhane ollete? kuida ma Teile mele haigust
õlle», teinud? ja kui se peaks nenda ollema,
siis andke mulle andeks! Minna tullin tänna
issearranis ftpärrast, et ma ollin kuulnud, et
Teie üks tark treial peate ollema, ja minnul
õlleks monni treltud assi wägga tarwis olnud."
"Kurja koera näoga watas ta esmalt minno
peale ja ütles siis: " Kelle kurratiga ma neid
pean treima? Kas kegi selle wanna naeste ratsa
hcbbose selgas palja kattega treida woib?"
Nende wiimse saunadega näitas ta käega ühhe
wanna wokki peale ja kirristas hambid, nenda
et minno südda külmaks läks."
.,Nüüd ütlesin minna, et ma üllemid ollen
pallunud, et nemmad temma armsad treimisse
m
minna
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riistad peaksid kätte andma ja tedda treida
lastma, mis to temmal ammo harjunud ja
armas on.«
Suurde silmadega wataõ wanna narrokaupmees minno peäle ja tükki aea pärrast hakkas temma näggo sõbralikku maks minnema.
„Teie ollete essimenne innimenne siin wangü
koeas, kes minnoga õigust teeb l» ütles ta lvi,
maks, ja pakkus mulle omma musta, korpas
kät. »Minna tahhan hea melega tööd tehha,
sest minno põlli ep olle mitte sant siin maeas,
kus ma pri süa ja jua saan; agga enne fur*
reksin minna ärra, kui ma kedrama hakkaksin."
"Ma lastsin temmale nüüd treimisse riistad
anda ning mees hakkas kibbedaste töösse. Pärrast hakkasin ma temma poeast ja muist asjust
räkima, wimaks ka Jummala sannast ja armust,
ja Wata immet! selle mehhele, kes enne raud<
kiwwist näitas ollewad, tulli aega möda wessi
silma. Tänno Jummalale! mõtlesin minna;
ehk nüüd Jummal aitab. Igga pääw käisin
ma tedda watamas ja igga pääw läks mo
südda rõõmsamaks. Issanda abbiga hakkas ta
ommad pattud tundma ja kahhetsema ja Issan,
dalt armo otsima; agga ihhojoud olli ka nüüd
otsas. Weetõbbi (ennamiste keikide lodikutte
wiimne pärrandus) tulli ka temma kaela peäle.
Ma kulasin ka sel korral ni paljo kui ial wõisin,
temma poeakesse järrele; agga kuskilt ei sanud
ma tossist wastust. Narrokaupmehhe tunnike
tulli senni kaua ikka liggemale. Temma essimenne ja wiimne jut olli ikka temma poeg.
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kelle järrele wägga kahhetseS. Pitka ja raske
kannatamissc järrele surri ta wimakö ärra, jc
temma wiimsed saunad ollid: .,., Issand, Onnis?
teggia, ma tännan sind, kes sa mind kui tulletukki tullest õlled wäljatombanud ja omma armöga kastnud! Oh Issand, hallasta mo kaddund waese lapse peale, kellele minna mitte
issaks, waid pinajaks ja pahhaks eesmärgiks
ollen ellanud!««
Narrokaupmchhe poeast ei teadnud kegi
rakida. Senni kaua kui ta meistre jures olnud,
teadsid innimeöscd temmast könnclda; agga sest
päwast 'sadck, mil ta meistri jureft ärrakarganud,
ei teadnud kegi, kuhho ta pöörnud."
Ncnda könncles wanna koolmeister Iuhhanes, ja Nölder kulas temma juttu n i , et su
lahti ja silmade parrani ollid, ja ni pea kui
koolmeister omma jutto olli löppetanud, jooksid
halledusse pissarad ülle mbldre pallede mahha.
Ta wöttis koolmeistri käest köwwaste kinni ja
küssis: "Mis olli selle mchhenimmi, kelle ellust
ja surmast teie praego ollete rakinud?«
-Temma nimmi olli M a r t i n W a r n e r , wastas koolmeister immeks pannes.
"Oh l kui suurt head ollete Teie minnule
teinud," hüdis mölder ja hakkas koolmeistri
kaela ümber. «Martin Warner olli — minno

issa!" —
„ Teie iösa?" panni koolmeister nüüd kog<
goni immeks. "Minno Issand ja Iummal!
kuida woib se woimallk olla: temma nimme
olli Warner, Teie nimme Weuser? Ja kui
in
4
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Teie temma poeg ollete, kuida sedda siis siin
tännini kegi ei tea, ja iggaüks Teid Sweitsima mehheks piddawad, kes kahheksa aasta eest
meie male tulli ja siin mitto weskit õstis?"
Oh fe on keik wõimalik, ja on keik nenda!
hüdis jälle mölder. Ma wõiksin Teile sedda
praego selgeste ärraselletada, agga mo südda
on liaks halledust ja rõmo täis. Halledust, et
mo issa wangikoeas piddi surrema ja minna ei
wõinud temma silmad mitte kinnisurruda, ja
rõmo, et mo issa ommeti enne surma omma
pahha teed mahhajättis ja kui waene pattw
kahhetseja pattune siit mailmast ärralahkus.
Jummala Talle werre õigus olgo temma aukuub iggawesses ellus! ma lodan, et ta seäl
on. — Agga Teie, mo armas IuhhaneS!
wõtke mo süddameliko tänno se wiimse heateggemisse eest, mis minno issale keige suremat
kasso saatnud!" Sega andis Wcitser Iuhhaneösele weel süddamelikko tänno, ja et ta tänna
wägga ligutud olli, pällus ta Iuhhanest Home
öhta jälle wooraks tulla, mil omma ello^luggu
tahtis kõnneleda. J ä i siis tänna õhto keik

nisamma.
II.
Teisel õhtal ollid kovlmeister IuhhaneS,
temma abbikasa Kairina, õdde Anna ja mõnni
mu armas külla tuttaw ka weel aegsaste möldre
maias, et kuulda saaks, kuida se wvlö olla, et
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wanna narrokaupmees, se pea lakkekoer, kes
jubba kahhekümne aasta eest wangihones olli
surnud, rikka ja wagga Sweitsi^maalt tulnud
möldre issa pic^di ollema.
E t keik Weitseri
tossist meelt tundsid ja nalja asjo temma suust
mitte ei ustnud kuulda sada, sepärrast ollid
sedda,maijamad teada tahtma, mis ta neile piddi
könnelema.
«Kui kegi omma ello^luggu hakkab räkima,«
— allustas Weitser — «siis hakkab temma ikka
ommast sündimibse kohhast peale; agga sedda
ei woi m i n n a mitte tchha, sest raske süddamega
pean ma> tunnistama: minna ei tea mitte, kus
ma sündinud ollen. — Minna ei tea mitte üht
kohta mailma peal nimmetada, kus mo emma
mind essimest korda on mähkinud ja mulle
rinda annud. Viitto korda ollen ma katsunud
omma wäetima lapse pölwe ja essimest ello,
kohta mele tulletada, agga'siiski ei tea minno
hmg tänna päwani weel, kus se koht maad on,
kus minno essimessed ellopäwad mödaläkfid;
mul olli ikka sinnine taewas pea kohtes ; maante
jalge a l ; kord mäed, kord o n u d , küllad ja
wäljad silma ees: keik mailm olli minno koddo.
O h , ka feddagi innimest, kes mind omma siiddame al kandis ja omma rinna ärcö sojendas
ja toitis, ei õlle minna ial näinud egga tun<
nud l Minna ei tea ommast enimast egga temma
har.a kohhast middagi. Emma armastust ei õlle
minna ial maitsnud; temma ei õlle mind mitte
öpretanud käed palwele kokko pannema, ehk
Iummalat ja temma sanna tundma. — M i m m

ollen fui pu metsas ehk umbrohhi tee äres
ülleökaswanud!
Miö minna ommast lapse põlwest mälletan,
ep olle muud, kui se maantee, kus peäl ma
ennamiste ikka kõndisin; kui perre uksed ja
sakste treppi essised, kus ma leiba kerjasin;
kui narrude korem, kelle kõrwas ma omma tru
Riksoga jooksin (— R i k s olli mo koera nimmi — ) ; tui lörtsid, kõrtsi howid ehk tallo heina
küned, kus sees ma maggasin; kui wiljapuud,
kust otsast ma puwilja — oh! ma pean tunniötama: — w a r r a s t a s i u , ja wimaks on mo
meles ka weel — mo issa.»
Oh kahjo, kahjo! et mul temma ellust, ni
paljo kui minna tedda tundsin, midagi head
ep olle tunnistada! Ta olli ecsiotsa treial,
misga paljo rahha tenis. Meie olleksime, kuida
ma pärrast aega möda kül arro sam, oige
hästi wõinud ellada ja leiba süa, kui — jah
kui issa keik omma tenitud rahha mitte ei olleks — ärralönud! O h , et keik kõrtside
n a a b r e d , mõisa ja l i n n a läh hcdal ella?
jad ja i s s i ä r r a n i s l e i w a k õ r w a s e püüdjad sest märko w õ t t a k s ja p a r r e m a t ello
a l l us t a k s ! Mo südda katkeb weel praego,
tui ma se peäle mõtlen, missuggune mo issa
siis olli, kui ta joobnud olli. I g g a innimes?
sega olli tal tülli lahti; sõimas, wandus, märratses ja karratsts igga mehhega kes elle ju>
t u s , ja andis jonelt pihta; ehk kui tal keddagit muud ees ei olnud, siis langes temma
joobnud wihha keik minno ja waese Rckso kaela,

I

ja meil ep olnud pea igga õhto muud nou,
' kui issa wihha eest pakko jooksta.
No,
kuhho meie siis pöggenesime? Kuhho ial wõisiine; kord mõnda küne, kord mõnne heina
kuhja alla, kord mõnda teise pcrreöse, — kust
agga ni paljo rumi leidsime, et teine teise jure
wõisime mahhahcita ja teine teist sojendada ja
nenda maggada.
Küllap Teil hakkab jubba südda mo nore
pöllise ello peäle mõtteldes wärrisema! Hädda
ja hirm ollid mind wägga norest sadik jubba
terraaks teinud. Ma piddin jo isseennast toitma,
eks siis hädda mitte ei äianud sinna, kust ma
fedtu piddin sama? Head innimessed andsid
ikka mulle ka su täie leiba ja üht rumikcst, kus
ma issa wihha eest wõisin rahhul maggada.
Mitto korda läksin ma ka õhto jubba, kui joobnud issa olli maggama jänud, jälle taggasi,
et ma hommiko käe pärrast wõisin olla; sest
kui issa ärkas ja minna mitte seäl ei olnud,
siis saddas peksa nago rahhet sel päwal mo
selja peäle.
Ellades ei olle minna omma issa suust üht
armastusse sanna kuulnud. Temma torre ja
kurri wiis ja kombe lämmatas ka lapse armastust minno süddames ärra. Mo issa ei olnud
minno melest mitte ennam wäärt, kui mo pinaja ja nuhtleja, kelle pärris omma minna
sündimisse polest ollin. I a l ei küssind temma:
on so koht tühhi? on sul rided ümber? on sul
külm ehk soe, kurbdus ehk rööm? Kaebasin
temmale mõnni kord omma tühja kohto ehk
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külma hädda, siis sai ta tolliseks wihbasekS
ja kissendas: «kas sinna suur lurjus weel tit
olled, et sinna mitte isse ei mõista ennesele
toito ja rided kerjata? Kas minna sest piskust,
mis ma tenin, sinno koerale pean weel süa ja
rided ostma? — Ola, ota, kül ma sind õppetan ja sulle jallad alla teen!« Nenda ollen
minna siis iggapääw leiba kerjanud ning rided
pallunud, ja Jummal teggi innimeste südda,
med lahti, et ma mõllemid ka sain. Kas need
kerjatud rided mulle sured ehk weikesed ollid,
se olli mulle üks keik, kui nad agga mo ihho
külma ja märja eest warjasid. Sukkad ja kim
gad ollid mul koggoni tundmatla asjad, egga
pchuio. mul neid ka tarwis. Minno jallad
ollid jubba nenda ärraharjunud, et minna sügg-ft ja kewwade passa, kui talwe lumme ja
sm pallawa liwa sees ikka ühte modi wõisin
jooksta. Mütsi ei sanud ilmas minno pähhä.
Sured lokkis juuksed katsid mo pead, ja kui
wihma saddas, siis teggin ma nisamma nago
Riks: rapputasin pead ja temma omma kah*
häraid karwo, wessi tilkus mahha, — mollemad
jälle kuiwad. Ma kaswasin nago metsa pu,
agga ka pea nisamma priskeste kui puud metsas. Ei teadnud minna ial rinnatöbbest egga
kohhast, ei sullust egga peawallust; agga kui
wahhest jões oiomaö käisin, näggin ma, et mo
palled punnetasid nago rosi lilled. Juhtus kord,
et ma külla poistega sarwi piddi kokko läksin,
ning sedda juhtus kauuis tihti, siis piddi se
õige raps pois ollema, kelle wasto minna mitte
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ei sanud. Iookso ammetit ollin ma Rikso käest
õppinud, ning pude otsas woisin ma pea ühhe
oksa pealt teise peale hüppata. Kes sedda immeks panneb, se möttelgo> et minnul muud
tööd ei olnud, kui sesamma.
Minno road ollid igga pääw leib, räimed,
sool ja kaemust ehk zfost wel ka körwa. Andis
monni maia perrenaene kord tilga pima ka jure,
no se olli jubba suur assi. Agga keik mis
ma ial sain, jaggasin ma Riksoga poleks; sest
meie ollime nago kaks wcnda. Parrago I u m mat, wennad ja öed ei ella mitto korda mitte,
kuida meie Niksoga ellasime. Ning kuida wois
st ka teisite olla? Üks ainus innimenne ilma
peal olli minno suggulane; agga mis se sug,
gulane, mo issa, mulle kelis, sedda pakkus mulle
mo tru^Riks, se olli — armastus ja lahke
meel. Ärgo kegi kiusago, et innimesse südda
ilma armastusseta woib rahhul olla! Ni wägga
kui pudel ja rohtudel päwa paistet ja wihma,
rn süddamel armastust tarwis.. Oh, kui minna
lapsi näggin, kelle pead wannemad sillitasid,
neid pölwe peale lootsid, neile suud andsid ja
nendega lahkeste räkisid, siis jäin ma paigale,
weösi tulli silma ning mõtlesin: Mikbpärrast
ep õlle minnul sedda õnne? Mikspärrast ei
armasta minno issa mind ka nenda? Läksin
ma kord temma jure ja tahtsin ka armoga nellda
temma ümber hakkata, ja sain söimo sanna
ehk, körwa lopsodega ärratoukatud — oh kuida
minno südda siis halle olli ja wallutas! Neil
tornil tulli siis ikka Niks minno jure, lippit•
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ses mo ümber, lakkus mo silmawet silmist ärra
ja olli ni lahke, nago tahtis ta üttelda: «Miks
sa ilma asjata nuttab? minna ollen jo sinno
söbber ja armastan sind!« Se trööstis nnnd
ka ikka nenda, et ma sullega Rikso ümber hakkasin ja tedda armastusse pärrast omma wasto
rindo surrusin. Temma olli mo mängimisseja maggamisse?, tee* ja ^seltsimees; mo albi?
mees, kui külla poisid mulle tahtsid liga tehha,
ja mo meletulletada, kui külla ounapu aedas
ollin ja mõnni tullemas olli. Minna tundsin
temma.wisid ja temma minno sannad ja kombed.
Kas sedda siis immeks panna, et minna
omma issa k a r t s i n , agga omma Nikso armastasin? Mis minno kerjatud leiwast ülle j ä i ,
piddin ma issa kätte andma; agga sedda ei
wõinud ma ommeti mitte enne tehha, kui Rikso
ftht ka üsna täis olli. — Nisuggune olli minno
kool, kus minna Jummala ja omma liggemisse
armastust piddin õppima!
Oh, õn nendele, kes õige õppetusse seeõ, Jummala kartlikko wannemale ehk pcrrewannematte wagga
ello peäle wadates ülleskaswawad! Agga oh
kui mitmed waeste innimeste lapsed on weel
tännapääw sellesamma tee peäl, mis minna
käisin. Kui waene peab seäl luggu ollema,
kus wannemad ommad 3, 6, 7 ja ennam aas,
tastd lapsed peawad palja jallo ja pool allasti
kerjama saatma. Eks nad ei pea seäl mitto
kord nälga näggema? eks nad ei pea sel kombel näppo ammetit õppima? eks nad ei pea
keik pahhad kõnned kuulma ja kurjad teud
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näggema? Tänno keikele, kes waeste laste eest
hoolt kandwad> ja waeste maiasid ja kolisid
assutawad, kus nisuggused, kes möda maanteed jookswad, wasto wõetakse ja Jummala
pärrast ja Jummala kartusses kaswatakse. Meie
Saksamaal olli sel aial ka jubba mõnni nisuggune maiakenne, agga Jummal isse ieab, mikspärrast mind kegi ülles ei otsind. Ta tahtis
mind wist üht isseärranis wisi kaswatada I Temma nimmi olgo auustud ja kidetud."
Enno kui ma Wcitseri lassen omma luggu
eddasi räkida, tahhaksin ma hea melega omma
sõbradele, isseärranis nendele, kcdda öigussega
.,jouakaks., maiaperremcesteks nimmetakse, me*
letullelada ja küssida: Armad sõbrad, kas
meie maal ja meie seas on ka nisuggusid onneiumaid lapsi, kui Weitser olli? — Kas meie
paikus on ka joobnuid ja holimatta issasid ja
emmasid, kes omma laste ihho egga hinge eest
hoolt ei kanna? — Kas meie aego mitte innimesse hing seddasamma wäärt ei olle, mis ta
enne olli? — Kas sedda olleks tarwis, et ni
paljo lapsi — kus hulkas pealegl mitto wägga
terrase wai möga on — möda maanteed huluwad, kõrtside nurkas weddelewad, nälga näewad ja ommeti pahhad ello kombed õppiwad
ja Jummala sannast ja keigest heast ilma jaw a d ? — Kas sest on kül, et monned teitest
nisuggused .,keri aiad lapsed" kurja sannadega minnema saatwad, ehk teised julk tükki
leiba andwad ja muud middagi? — Dh, kallid sõbrad, se assi wõiks keik paljo parrem olla!
4**
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Iummalat ülle keige asja ja omma liggimest
kui isfeennast armastama: selle peale ei pea
meid mitte küllakubjaö egga wallalohhuö sum
dima, waid meie omma südda. Kas se peaks
üks woimata ehk pahha assi ollema, kui teie,
kel Issand ilmalikke warra andnud, meletulletate, et Temma isse, se pühha laste armase
taja, on üttelnud: Kes ühhe neistsinnatsist toäa
mattest wasto wöttab, se wöttab m i n d waöto?"
— Kas teie mitte ei woils ülle ühhe walla
ehk kihhelkonna üht nou piddada, kulda nisuggused wäetimad maante pealt ärrakorristud ja
ristiinnimessc wisil kaswatud saaksid? — KaS
mitte iggas koggoduöses ei wolkb üks waest e m a i a olla, kus üks usklik w a e s t e l a s t e iösa neid, kelle eest kegi ei murretse, ustlikko
koggodusse kullo ja abbiga senni kaua I u m ,
mala kartuöses kaswatab ja kolitab, kuuni nemmad luggend sawad ja isse omma leiba venida
woiwad? — Ning ma ussun wist, et uskliklud öppetajad ja moistlikkud ja ausad mõisawallitsussed teile seal jures nõuks ja abbiks on,
kui neid sellepärrast pällule. Et agga kegi siin
jures ilmalikko kasso ei pea nõudma, ehk au
otsima, on isseennesest mõista; waid iggaüks
peab ommast warrast Issandale r õ m o g a ohwerdama. — Kuiha nüüd nisuggust asja keige
varreminne seädida ja toimetada, sest woime siis
könnelsda, kui Iummal rahwale nou annud,
stdda asja ettewötta. Agga t õ e s t e , scäl waldas ehk koggodusses, kus waestelaste jäuks koddo
ehk kolis maggaski aidast weel sure tülli ja wan-

kuendik ehk karnits kätte wissatakse! seäl
koggodusses ei sa mitte paljo weel Issanda nimme
pühhitsetud, egga sünni temma tahtminne. —
Möttelge, armad wennad, selle peäle ning kuulge
nüüd jälle, kuida Weitseri luggu eddasi läks.
«Õnneks õppisin minna» — ütles Weitser,
— «omma Rikso läbbi ka keiki muid lome
armastama. I a l ei teinud minna ühhe lomale melega haiget ehk waewa; ial ep olnnd
mul sest head meelt, kui üht wäest hingelist
loma aeawiteks pinati. Kuida igga mees teab,
on se ülleanneto poiste jures wanna wõetud
wiis, et nemmad olgo koeri, kassi ehk muid
lome, kedda kätte sawad, aeawiteks waewawad
ja seäl jures isse naerawad. Sedda pahha am,
metit mul ei olnud. Selle pärrast, et mind
mitme, issiärranis rikkaste maia uste eest ärratoukati; et mind mitto korda sõimati ja naereti,
kui ma leiba pallusin, ct ma mõnnikord ka mõnne
ihnusse perrenaese käest mutso selga sain, —
ei mõisinud minna mitte pahhaftks sada; sest
minna arwasin: se peab nenda ollema.
Ramato oppimissest, kolis. käimissest ep ob
nud juttogi. Kuida olleksin minna sel kombel,
kuida meie ühhest teise käisime, kolis wõinud
käia? J a h ! minna pean,- kas õnsa issa ehk
omma häbbiks tunnistama: Minna ei teadnudki, mis kool o n ! "
«Üht luggu pcan teile ka kõnnelema, kust
wõite arro sada, kui tark minna sel aeal ollin."
«Ühhel päwal, kui koht jälle nurrisema haklas ja mul middagi ep olnud suhho pista, läk,
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sin minna ühhe maia ukse tahha ja pallusin:
Andke mulle üks tük leiba; minno koht on
wagga tühhi. Olge head innimessed l«
*3üfki aea pärrast tulli üks wanna kortsus
näo ja konksus ninnaga wannamoor tuikodes
walia ja küssis: " « P o i s ! kas sa mõistad ka
palwed tehha?"" "Palwed t e h h a ? " — küssisin
minna ni julgeste, nago üks üsna rummal küs*
sida wõib. " Mib assi se siis on? Kuida sedda
tehhakse?"
«Wannamoor löi käed kokko ja ütles:
«-Ni juur jömmikas, ja ei teagi weel, mis
palwe on? Kassi, sinna põrgo tulleluk! kes
mille palwed tehha ei mõista, se minno käest
leiwa raso ei sa.'"" Nende sannadega lin wait*
namoor ukse kinni, ja minna jäin utse tahha."
..Pahha meelt ep olnud mul selle wanna
innimesse peäle mitte, waid paljo ennam olli
mul häbbi silmad täis, ja kohkusin ka nattuke
ärra. Ma seisin weel mõnni silmapilk ukse
tagga, läksin siis emale, istusin ühhe palgi
õtsa peäle mahha ja hakkasin järrele mõtlema,
mis assi se ommeti piddi ollema, mis wanna,
moor minno käest pärris? Seäl tulli mulle
äkkiste mele, et ma jo mitto korda ollin kuuln u d , kuida teised kerjajad poisid uste taaga
pommifesid, ilma et ma olleks teadnud, mis
se olli. Kui se palwe olli, siis wõisin ma sedda
jo peagi järrele tehha!«
«Mis tehha? kuida ööldud, nenda tehtud;
koht olli jo tühhi ja ei annud aega. Ma iroksm ühhe teise ukse tahha ja hakkasin pommi-
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sema; agga ma ei teadnud mitte mõttelda, et
nüüd luggu weel hullemaks piddi minnema. —
Kunni minna omma sodo pommistsin, tulli
just perrenaene wälja ja kulas peält. Kui minna
wait jmn, küssis perrenaene: „»,No pois, mis
se nüüd olli, mis sa luggesid? Ütle mulle nüüd
kord selgeste keik järge möda ette, siis ma
annan sulle leiba.""
»Nüüd olli pinike pcus. Häbbi punna tousis mulle palge ja ma ei wõinud ennam muud
tehha, — kui pannin punnuma ja jooksin ärra.
Koht olli kül wägga tühhi, agga kolmat korda
ei julgend ma mitte ennam katsuda. Lähhän
oige issa jure — mõtlesin minna. — Kül temma
ehk nou annab. Issa peakenne olli agga se
kord jälle raske. Ma rakisin, kuida minno kassi
käinud ning ka, et mo koht wägga tühhi ollu»
„„Lass' need ahneperscd omma hallitand
korokeösed isse narrida !«" wastas issa torreda
heälega.
„Agga minno koht on wägga tühhi —
wastasin minna. -Issa, õppeta mind ka pal*
wet teggema, siis saan ma- leiba küllalt, ja
wõin sulle ka tua."
"Kurza näl)ga watas nüüd issa minno
peäle ja kärrilas : ..«Olle wait, sigga! Sedda ma
iösegi ci moibta l Jätta mind rahhule'— ehk
muido ma — ! —«/«
„Ma teatsin jubba ammo, mis nüüd olleks lu'nud, kui ma weel su olleksin lahti teu
nud. Ma jäin siis ka wait ning laksin nuttes
jälle kolmandama ukse tahha, kus head inni-
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messed mo peale hallastasid, ja ilma palweta
muUe sure tükki leiba ja kolm räime andsid.
Pool leiwa tükki ja poolteist räime sai Riks
ommale; se olli jubba wanna assi."
"Minno luggu olli, kuida iggamees isfe
näeb, wägga waene. Siiski ehk ma monnikord ka tühja köhto kannatasin, ommeti sain
jälle siit ehk sealt tükki leiba; agga hinge polest olli paljo waescm luggu. Minno iösa,
ni paljo kui minna mäUetan, ei käinud tal
kirrikus. Ühhel pühhapäwal ollime meie just
kirriko kõrtsis ja minna läksin naero parrast
kord kirriko uksest siöse. S e olli eösimenne
kord keige minno ello sees. Iösa Meiet pal.luda ma ei mõistnud. Ma wahtisin, suud stlmad laiali, muido ümber. Agga laulminne,
orrila mängiminne, jutlus, keik olli mul ni
uus ja immelik, et mul nago. soe wessi ülle
kehha käis ja silmad märjaks läksid; agga ma
iöst ei teadnud mitle, mikspärrast. Siin kuulsin minna I u m m a l a s t räkiwad, siin kuulsin
minna, kuida palwed tehti ning bakkasin nüüd
arro sama, mis palwe olli. Agga kes siis Iummal piddi ollema? sest ei sanud ma jälle mitte
arro. Ma mõtlesin, mõtlesin — ei mõistnud.
Himmo.olli mul kiil, agga kes öppetas? —
Ma näggin innimessi, kes luggesid ja kirjotasio.
Ro mis se siis jälle Piddi ollema? Mõtlesin
jälle — ei mõistnud. Üks maia perremees ütles
mulle kord: ,^Kas tead, p?is, kerjaminne on
üks häbbi tö sellele, kel ni terwed liikmed on,
nago sinnul." S e läks mo läbbi süddame.

Teine kord küssisid külla poisid: "«Kule, nar,
rokael, kas mõistad ka luggeda ja kirjolada?"«
„Ei mõista," wastasin minna. ««Tohho pealu]! — naersid nemmad. , , „ N i suur täk huigub muido ümber ja ei mõista weel middagi!
— Kas sinna suur loggaski ei wõi koli minna
ja luggema õppida?-"
«Mis assi on kool?" küssisin minna. Nemmad hakkasid sure heälega naerma, et minna
sedda mitte ei teadnud l Üks nende seast olli siiski
parrem, kui teised, se selletas mulle ärra, mis
kool olli, ja mis innimenne kolis wõib õppida."
„Nüüd põlles se mo süddame peäl. Ma
läksin issa jure ja pallusin, et ta mind piddi
ka koli saatma, siis saaksin minna targemaks
ja wõiksin eddaspiddi omma leiba isse tenida.
Agga kuida sai issa südda täis!"

,",Sinna tatninna, täikon! — ja mis ta
weel ütles *- kas sinno ninna jubba nenda
pitkaks lähhäb ja jallad ni raskeks, ct sinna
laist koer ei wiitsi ennam kerjata? Oot', oot',
ma tahhan sind poissi õppetada'. Wõi koli?
sinna laistlema?"" — Nüüd tulli weel üks
tossin sõimonimmesid ja wandesanno takka järrele ja — kui ma mitte ei olleks jalgele wallo
annud, siis olleksin ma ni sinnise selja sanud,
nago paea põhhi."
Ma kulen õige, kuida mõnni külla, wadder
õhkab: «Oh nisuggusid issasid ja poege on küllalt weel!" ja mõtleb selle ja teise peale, kedda
ta tunneb. — Jummal parrago, tõssi kül!
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III.
„ Issanda armonous olli jubba ammo ärraarwatud" — räklö Weitser omma luggu eddasi —
„et minno ello piddi siit sadik teiseks minnema."
..Süggisessed päwad ollid jubba kä. Tuled
läksid kangemaks ja külmemaks; kurred lendasid
sures rongis lõuna pole; pude külges lippendasid weel monned koUatand lehhed; keik wai*
jad ollid jubba tühjad, kuid mõnni arwa fui?
wilja kuhbelas ja rukki orras olli weel nähha;
karjaste lul ei tahtnud ka ennam sündida, waid
istusid kükkakül tulle äres ja sorrisid omma
kartohwlid, mis nad musta mokkadega, teine
külg pöllend teine tores, sõid ja kiitsid. Ei
olnud ennam löukest egga künnilindu, ei laulorästast egga kukkolindu kuulda; armas sui olli
mödas. WäUde peäl jooksis siin ja seäl ta
karjane tulle ärest ja hüdis: »ets müstik! wõtta
punnik! wõttaa!«
"Oh, kui hea melega olleksin minna ka
nende karjapoiste jures tulle äres istunud! kui
hea melega nende loja kartohwlid maitsnud;
agga ma ei tohtind selle pealegi mõttelda.
Külma tule ning wihma kä piddin minna
omma Riksoga soppase maante peäl külma passa
sees palja jallo ja ilma mütsita narrokoorma
kõrwas käima. Jäi wanna hobbose lu — suur
assi ta muidegi ci olnud — passa sisse kinni,
siis wiskas issa minnule ja Niksule paelad
kaela: tõmmake peäle! Mittokõrd olleme Rik
soga nenda tõmbanud, et keled suust wäljatulla

ja — tappclda weel peale! Sel kombel tullime
kord ülihe weikesse linna wärrawa lähhedale,
kus wasto õhtut paljo innimeösi wärrawast sisse
laks. Te olli foppane ja meie piddime Riksoga
kahhewörra aitama. Korraga karjatasin minna
ja tõstsin jalla ülleöse: suur klasi tük kõlkus
jalla külgis, ja weni jooksis sorrinal mahha.
Issa pea olli raske, ei mõistnud hobbust öiete
juhtida, saksad sõitsid wasto, temma tõmbas
sakste eest körwa, agga tõmbas liaks krawi äre
ja korraga Ollid issa, narrokorem, wanna punnane märra ja Niks ka paela otsas, süggawas
krawis passa sees! — Oh stdda roihha! Linna
innimesfed lalsid mpda ja naersid; üks nenda,
teine teisiti. Wimaks sure waewaga sai issa
üllesse, ja nüüd olli keik õnnetus minno süüd.
Minnule lubbati üks .,wenne kerre täis." Kes
mõoa läksid ja sedda kuulsid, hatkasid issa ur*
jutama ja lemmale sanno andma. No nüüd
oUi luggu lahti. Nipea kui ta krawist passa
seest waljas olli, halkas ta keppiga rahwale,
kes agga ette juhtus, üllepea kaela andma. —
Raske kcp, mis sa mõtled wcnnike, kus ta
lõi, ftäl werri tagga olli; mitto karjusid, ühte
näggin koggoni mahhakukkuwad; kas ta mahha
jäi, sed/da minna ei,tea!<<
" Katte ja jalge warral romasin minna
hirmo ja walloga emale ja puggcsin arra; sest
ma teadsin kül, mis ma olleksin sanud, kui issa
kep ehk käed nüüd minno külge ollcksidüllatanud."
»Agga nüüd näggin ma emalt sure knvwi
takka, kuida mitto meest issa peale kargasid.
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keppi temma käest ärratomhasid, ja üks punnafe
krae mees — ma ussun, nende meeste nimme
v n : »Wahtmeister« — temma kaed selja peale
sidduda ja ärrawia laskis. Kuhho nad tedda
wisid, mis minna sest teadsin? Pea olli keik
mödas. Rahwas läksid linna, hobbone widi
issa järrele, Riks ka liggi, — minno järrele ei
wadand kegi!"
..Ma katsusin üllestousta; jah, kust wötta!
tullise wallo parrast langesin jälle taqgasi.
Suur klasi tük olli jalla sisse janud. Agga
sia ma ei wöinud ka jada.
Ma katsusin
ühhe jalla peal lonkada, nenda et ma lähhe^
male muri are sain, kus mind monni wois
nähhä. Jalg wallotas hirmus ja külm tahtis
arrawötta. Kõht olli ka tühhi nago lööts, ja
kes moda laksid, ei waatnudki minno peale."
..Minnust ei holind kegi. Agga mo hädda
olli suur. Kolm wallo: külm, nälg ja jalg
aeasid jubba süddamesse. Nenda seisin minna
muri äres maas."
..Hädda läks ikka suremaks. Wimaks wötsin süddame rindu ja pallusin üht mödaminnejat saksa ennese peale hallastada. Ta watas
kord sinna pole, ei lausund musta egga walget,
läks eddasi.«
«Selle sure willetsusse sees tulli wimaks
Riks taggasi. Ta olli issa järrele läinud,
kuni iösa wangitorni widi, ja kui teddasisseei
lastud, tulli ta jälle sinna taggasi, kus ta mind
wimate olli näinud. Ta römustas ja lippitses
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kui ta mind leidis, ja lakkus mo haiget zalga ja
mo silmi."
.-Silmapilguks «unustasin ma pea omma
wallo ärra, kui mo armas Riks jälle taggasi
tulli. — Ja siiski, kust piddime meie ö-maia
ja abbi sama? Tuul läks ikka kangemaks,
wihma hakkas saddama, ja mul el olnud ennam
muud nou, kui Riksoga öse wihma kaes ell.ada
ehk surra. Pimme tulli jubba katte, kuhho
teadsin ehk jõudsin minna minna? Kui ma
nenda sures häddas ollin, hakkas Riks urrisema
ja pea selle peäle tulli üks wanna soldati naene,
laaöto sülletais nöriga selgas, linna wärrawa
pole."
«Oh Jummal," mõtlesin minna, *fe on
nisamma waene nago minna, se ei wõi mind
ommeti aidata.- Rut tulli wallo pärrast peäle.
Wannamoor kulis minno nutto healt, astuõ
liggemale ja küssis:
.", Mis sa nuttab siin külma kä, armas
laps?"" N i föbralikkult ja lahkeste ep olnud
tännini kegi minnoga räkinud. Minno südda
laks õige sojaks ning ma mõtlesin: nenda wõib
wist üks emma omma lapsega räkida! — N i
lühhidelt kui ma mõistsin, räkisin ma omma
luggu keik üllesse ning ka wimaks, mikspärrast
ma siin maas seisin."
',«Waene laps!" —ütles wannamoor —
„ „ sinno luggu on wägga kurw. Sia ei wõi
sa ommeti mitte jada. Kas sa wõid siis suggugi käia?""
ttWägga waewalt," wastasin minna.
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.,»No katsu ommeti,"" — ütleS temma;
««agga hoia hästi warwaste peäl, et haige
kand mitte Ma külge ei putu."" Ma katsusin,
ja Wata, läks oige korda.
""Kas näed," ütleb wannake — «"jubba
lähhäb; agga kust wõid sinna nüüd pimmedas
omma issa üllesse leida? On Wahtmeister
temma kaela kinni sanud, siis istub ta tornis,
ja sinna ei lasta sind mitte temma jure. Seäl
ei olle muud uou, ma pean sind stks ööks
omma jure wõtma. Tulle Jummala nimmel!
S a wõid minno toas maggada. Agga so
waese lapse koht on wist ka wägga tühhi?«»
«Kül on tühhi," wastasin minna. «Eile

õhto sain wimati süa."
" " J a jah,"" ütles wannake.»,',Ollin ka enne
noor. Tean kül, mis tühhi koht on. Wanna,
dusles wõib innimenne enne tühja kohto kannatada ; agga lapse põlwes polle köhhul põhja
al.«« — Ta pistis nüüd käe tasko, leidis tükki
poolkuiund korokest ja ütles: ,,„Sul on terrawad hambad, katsu, kas saad sest jaggo!««
»Römoga sirrutasin minna kät korokekse
järrele. Kõwwa olli ta kül, nago kiwwi, siiski
nored näljased hambad teggid tedda warsi peneks. ElloaegeS ei tea ma, kas mul middagi
nenda maggus on olnud, kui st kord se kuind
leiwa korokenne."
"«Oh, kui mul weel nisuggused hambad
olleksid, kui sinnul, laps! Agga nüüd hakka ka
tikkuma, mo laps, muido jäme wärrawa tahha,
ja wihma hakkab ueste jälle tilkuma.»" Agga

ui ta minno Nikfo näggi, küssis ta: .,»Kelle
koer se on? Mis se siin pimmedas teeb? Ehk
ta hammustab?""
., Ma watasin kurwa näoga wannakesse
peäle ja piddin nutma hakkama. Eks ta olle
minno koer,« — ütlesin minna — «hallastage
temma peäle ka! Ta on mo ainus söbber ja
armastaja, teist mul ei olle. Temnla ei te
Teile waewa, egga rojasta Teie lubba. S e
on minno armas Niks."
«Jah, tõeste, kui wannake mo Rikso mitte
ep olleks liggi wõtnud, siis olleksin minna wist
Riksoga enne maante äres magganud ehk külmct«nud, kui ilma Riksota liggi läinud. Sedda
mõistis wannake wist ärra ning ütles: ««No,
minno pärrast! wõtta tedda siis ka liggi. Ma
ollen ikka koerde söbber olnud. Nad on ka
terrased ja targad lomad.'""
«Nende sannade järrele weriö kiwwi minno
süddame peält ärra. Leiwakoroke ning se rõõm,
et ma keige omma Riksoga ömaia leidsin, teggi,
et ma õige hõlpsaste eddasi sain. Meie te olli
wägga pitk. Tont teab, kui mitme ulitse läbbi
meie käisime! Wimaks jäi wannakenne ühhe
ukse ette seisma."
««Nüüd olleme ükskord koddo,"" — ütleö
wannake. .,., Agga mis maia-issand ütlcb, kui
ta sind ja weel pealegi so koera näeb? Temma
ei salli paljo innimessi, weel wähhäm koeri.
No agga ehk me' peäseme siiski."«
«Õnneks olli ka nenda. Maia-issand olli
ttahteri peäle läinud — ta olli lesi mees —
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ja perreneitfit olli keldris, ja kegi ei pannud
tähhele, kui meie howi wärrawast sisse läksime.
Immelikul wisil peäsime meie ühhest teisest
önnetussest, mis peäle minna mitte ep olnud
mõttelnud."
"Riks olli üks essimenne koer keiki piddi,
agga uks pahha wiis olli temmal. Temma
olli weikstft sadik se keige hullem kaösiwaenlane.
Leidis ta ühhe ja se ei sanud mitte rutto pu
otsa ehk kattukse peäle, siis olli ta walmis.
Seäl üllus ja kissendas ta isse ni hirmus, et
kõrwad kuuldes kinni jäid. Kui Riks kassi
näggi, siis olli keik hüüdminne, kutsminne,
keelminne ehk kärritaminne ilma asjata. —
Knnetusseks olli jälle perreneitsit Tiskanna,
üks 45 aastane noor tüttarlaps, wägga suur
kassiemma ehk nende armastaja. Kes teab,
kas se tõssi on, agga wanna rahwas rägiwad,
et tüttarlaste jures, kus lotus abbiello sisse
sada kadduma hakkab, seäl peab kassi ja koera
armastus kaswama hakkama; Tiskannal olli
neid küllalt; igga karwa ja modi. Üks Tiskanna
punnane kiso maggas just treppi kõrwas, wanna
rideunmko otsas, kui meie pimmedas treppist
üllesse läksime. Agga kül Rikso ninna ärratundis. Äkkiste hakkas ta nusutama ja kilkama
ja kargas nago wälk kassi järrele. Minna
hüüdsin, ähwardasin — keik muido! Õnneks
olli kas sure kappi otsa sanud ning Riks hüppas
möda seina hullust peast nenda järrele, et ta
tõrgest nstsellili mahha kukkus ja haiget sai ja
wimaks wait jäi. Rüüd wõib iggamees arwata.

.

kuida meil hirm olli, ja mis pahhandus sest
olleks tõusnud, kui Tiskanna süggawas keldris
sedda olleks kuulnud. Ta panni, wa' kallis
hing, jubba pahhaks, kui mõnni temma kifode
peäle woöreti watas: mis ta nüüd olleks üttelnud? Olli wa' karre lomake ja küünde polest
omma kassidega üsna üks. Se pissoke wigga
olli ka sedda teinud, et kegi noor mees õitseaastade sees ei julgenud peäle hakkata, ja et
Tiskanna weel tännini omma pulma päwa
otas.«
.,.,Wata, Wata!" ohkas wannale, .,»wata,
mis se koeramalt meile pahhandust teeb! Tiskanna on üks lodud kassi-emma; olleks temma
sedda kuulnud, ta ollcks mind, sind ja sinno
koera wärrawast wälja äianud. Jummal teab,
mis weel homme tulleb!«
,,Arra kartke," ütlesin minna, — »kül ma
Rikso eest murret pean ja temma järrele watan.
Nenda läks essimenne õnnetus weel kergest möda."

IV.
"Haige jallaga käimisfest, külmast, märjast,
hirmust ja murrest ollin minna ni wässind, et
ma warsi pimmedas toas käppoga ümberkaudo
katsusin, et üht toli ehk istet leiaks, ning leidsin ukse kõrwas seina äres üht kasti, kuhho ma
jonelt mahha istusin..,„ Kannata nattuke" — ütles wannake—
„.,ma löön tulle üllesse."" Otsis nüüd möda
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laudit, kunni üht karpi leidis, kus ta tulleraud,
kiwwi ja tael sees seisid. Suur hulk aega täksis
wa' wäeti kohmetand kattega, enne kui tulle
üllesse sai. Panni siis küünla õtsa põllema
ja tulli mind watama. „ „ S i n n a Issand ja
J u m m a l ! " " karjatas wannake. „ „ S i n n u l on
jo surma näggo! Issand, Issand! mis rided,
mis käed ja jallad! Kus müts ja kingad?""
- „ S o e tubba olli mind nenda ärraranimas,
tanud, et ma middagi ei sanud rägitud. Kenna
wõisin ma kül olla: soppane ja werrine, ilma
mütsita ja kingeta, narrud kaelas ja haige jalg
põlwe otsas: nenda istusin ma kasti peäl."
Waene Weitser! ohkas Iuhh«nes wahhest
sekka. — Teie lapsepölli on nuttowäärt waene,
olnud!
Weitser agga räkiö jälle eddasi: „ Nikaua
kui wannake rutto wet töi, mind puhtaks pesta,
läks minno jaUawallo.ja rammustus, külma*
wärrin - ning hädda ikka suremaks. Kui ma
pestud ollin, pistis wannake mind soja wodisse.
Peäle sedda sojendas ta wet ja tahtis mo hai*
get jalga pesta, kus prüggi ja mudda hawa

sisse olli tunginud."
„Eestotsa olli külma wärrin, pärrast tulli
pallawus, nenda et ma pari topsi järrele, mis
wannake mulle higgistamisse tecwet andis, kog,
goni maggama jäin, ja keik matima ärraunnus,
tasin. — Keik, mis ma päwa ollin näinud, tulli
unnes ette, ja keige wimaks ka Rikso ja kassi
luggu, nink selle kärra peäle ärkasin minna
üllesse — päike kesthomnnkus i Riks tõusis ka

alijo ärcst ülles, ringutas ja tulli miud watama.
Wannake olli toast wälja läinud. Ma katsusin
jalga ligutada, rh kirriwasse parralt, kuida
tcmma wallutas! ülleötousta ja käia, — kust
wötta! Kui waggusi maas seisin, woisin ellada,
agga mitte jalga ligutada."
"Nenda Rlkso vead sillitades seisin ma pit,
kali sängis ja mõtlesin eilse päwa ja omma
iösa peale. Wannake ütles eile öhto: »»£)n
Wahtmeisler ta kaela kinni sanud, siis istub
ta tornis.«« Mis se tähhendas, sedda minna ei
teadnud; sest minna ei tcädnud muist tornidest,
fui neist, kus kirriko kellad sees on ja ei moist?
nud mitte, miks Wahtmeisler minno issa kellamehhekS tahtis tehha? Kül issal seal kõrges
tornis wois külm maggada olla ja mitte nenda
hea soe, kui minnul wannakesse pehmes sängis.
No agga ehk tal olli ka nattule õlga ja sojad
ridcd, siis sai ikka läbbi. Kuida meie nüüd
jälle kokko piddime sama, ja kust meie Riksoga
issa, ehk iösa meid piddi leidma: sedda nou
rlasin wannakesse käest. Minno säng seisis
ahjo äres, ja nago kcggemalta lõin silmad üllespiddi, ja wata! pima^kruus ja leiwa tük peal
seisid jubba minno jauks ahjo aukus. Warsi
ollin minna istuli sängis, ja wötsin selle ön,
ncks. Ro aitümma Iummalalel nüüd olli
südda jälle rahhul.«
«Parrast selle prukosti seisin ma jälle maas,
ja watasin ümberringi. Korraga, hakkas RikS
urriscma ja wannake pistis pea ukse wahhelt

sisse."

in
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„.,Tassa, tassa, wanna kurn Rikö!«« —
melitaö wannake — .,„Kas ma selle eest sulle
tänna käärkannika woidleiba andsin?""
„3iiks tundis wannakesse ärra ja jäi wait."
„.,No weike jõmpsikas,"" küssis ta lahkeste —
„»kas õlled jubba üllewel? Kuida unni mekkis
ka? Kas säng olli ka pehme? Kül sul wois
siin ahjo äres soe maggada olla? Kas kirbud
ja kärpstd lastsid ka maggada? Kül sa kon
woisid la wassind olla; minna ollin tänna
ammo üllewel ja koppitsesin möda tubba. Kus
minno suggune ennam maggada woib ! Maggan muido nago ö-kul; ja tui kirp põues jalga
ligutab — jubba minna jälle üllewel. Agga
sinna maggad, tänno Iummalale, nago karro
pessas, minno parrast olgo södda ukse ees ja
käigo woorwankre rattas ülle kaela. — Kas
õlled omma prukosti ärrasönud? No oige hea.
Ehk egga ommeti Niks omma nahka põlle
pannud?""
«Wannakesse su käis ni rutto nago tatraweski, ja minna ei sanud mitte sanna waötata.
Wimaks sain ommeti üttclda, et Niksul scdda pahha
wisi ei õlle, ja et ma omma prukosli isse ollin
arrasönud."
.,„No öige hea! oige hea!"« ütles temma.
"«Agga mis paggan! ma piddin sinno haiget
jalga ärraunnuotama.' Naita ommeti, mis näggo
ta o n ? " " Ma pistsin jalla walloga tekki alt
wälja. ".,Oi) minno I t l m m a l ! " " hüdls wannake
— .,.,sinnojalg on josinnineja punnane ! Sinna
pead weel mitto päwa sängi jäma!"«

,, Agga mmno issa! minno issa!" ütlesin
minna, ning mtt tulli peäle. ..Egga temma ni
kauaks sia ei jä; ja kui ta ärralähhäb, mis
minnust siis saab? kus ma siis jään?"
."-Jah, sinna armas Jummal, ütles wannake ja istus hallcda näoga mo sängi äre peäle.
Teie asjad on Muidogi nenda sassis ja massis,
et minna mitte ei tea mis nou ma annan.
Pean sulle siis ka räkima, mis ma tänna hcmMiko ni warra üllewel teggin. Tallitasin homMiko omma tallitamisse ärra, ning kui linna
tornikel jubba 8 löi, mõtlesin: Jooksen ommeti
Rae-koea peäle ehk pollitseisse, ja kulan, kas
ma narrokaupmehhe jälgi kohhekilt leian. Ma
pannin ukse kinni ja läksin. Rae-koea peäl olli
õnneks Purjemeiöter jubba seäl. Ma terretasin
ausat Purjemeistrit ja küssisin, kus se eilne
wangiwöetud narrokaupmees olli jänud. Agga
mis sain minna kuulda: Sinno issa on eile
omma sure keppiga, piik wõi mis liist se olnud,
kolm innimest pea surnuks lönud ning on nüüd
läbbi ööd sõameesaga, 25 wersta siit, teise
linna wangi widud!»"
„OH Jummal! Jummal l" nutsin minna
— „kes teab, mis nad temmaga seal tewad !"
" "No noh, polle tal wigga ühti ;»» wastas
wannale. »„ Agga ans PurjemeiSter ütles : Wiis
aastat wangitööd tehha, olleks mchhikesscl õige
parras, ehk weel nattuke ennam; pealegi peab
ta üks ülleanneto jodlk ollema, kes nisuggust
kelnnstikko enne ka on teinud. — Wata, pocoke,

mis sest winalakkumissest tulleb. J a siiski, ehk
3*
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föl itmime&feb sedda ennamiste iggapääw näwad,
lakkuwad nemmad wina, isstarranis linna paikus,
ennam kui Wassilad pima. Kui tahhaks keik ta'h*
hele panna, mis wina läbbi õnnetust tulleb, siis
ei jõuaks üks sulg sedda, mis näddalis sünnib,
mitte näddalis üllesse panna. S e sanna, mis
minno õnnis issa ütles, on wägga tõssi - W i n a
wali uppub ennam innimessi, kui merde.
— Ma ehmatasin ka esmalt ärra, kui ma
kuulsin, kuhho sinno issa widud, ja ütlesin:
J a h , agga aus Purjemeister, temmal on ka
üks poea jõmpsikas, kus se jäeb?".»
., « M s paggana luggu se on ?«« kargas aus
Purjemeister Wahtmeistri peäle, kes minnoga
ka tuppa tulli. ....Mikspärrast ei olle mulle
sedda teäda antud? Kus se pois on? Kuida
tohhite ommas ammetis nenda holeto olla?""
.. Vahtmeister astus allandlikult ette ja
ülles: ., ..Aulik Purjemeister! minna ollen issegi
praego alles kuulnud, et tal üks poeg on.«"
.. ..Kärwago lügga!« pahhandus Purjemeister,
""se onuks kenna tük. Kes tont temma narrokaela omma narrokaubaga sia aeas? Wõinud
temma sinna jada kus kegi hunt tedda ci olleks
teadnud. Nüüd peame sedda mahhajänud pauna
wimati weel toitma! No ütle siis, wannamoor,
kuida ja kus se torropil on? —SinnaIssake,
minna wärrisesin nago awa leht, kui ma Purjemeistri wihhast näggo näggin. Ta on üks
helde herra waeste wasto, meie Purjemeister,
agga äkkilinne ja pirtsakas nago püssirohhi. —
Ma räkisin siis keik nenda ja nenda ja nenda
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lou arra, ja naggin kiil, kuida Purjcmeister
wahhcl naeratas, et meiesuggune ei moiSta keik
sannad ni loe janele üttelda, ehk ma kül tahtsin.
Kui ma wimaks löppesin räkimast, süggas Purje^.eiötcr körwa takka ja ütles: No hea kül;
agga mis pcrgel meie selle põiega peame teggema?
Kiile, wannamoor, sa õlled üht narri tempo
teinud, et sa scdda mammust omma tuppa
õlled wötnud; nüüd on ta meie kaela peäl!"«
«-"Agga aulck Purjeineister"" — ütlesin
minna kaunis karredast, sest mul tulli ka pahha
meel— »"egga ma sedda waest last haige jallaga ei woinud räästa alla wiskada. Tossi
kül — wastas tcmma nüüd; — agga minne
warsi öppetaja jure, tcmma on waestemaea
murrekandja, ja rägi temmale sedda luggu ka;
ja siis minne tohtre Nurri jure, ja pällu tedda
minno nimmel, et ta poisi jalga tulleb watama:
minna tahhan se ech murretseda, et sa temma
söötmisse eest maksetud saad; agga tõeste ma
sowiks, et se kärnane kon sinna õlleks janud,
kus Päts omma poeaga ellad. — No nüüd
tal tulleb jälle kärramisst tuio peale — mõtlesin
minna, — jätsin Iummalaga ja puggcsin lips
uksest wälja. Selle peale jooksin ma öppetaja
jure; se teggi ka kurja näo, ja ütles et waestemaea jubba püsti täis ja rahha kukkur tühhi
on; agga lubbas wimaks ikka ka murre.feda.
Nüüd olli weel tohtre jure minna. Sedda ma
kartsin keige eunam; sest temma nimme ei õlle
mitte ilma asjata Nurr. Temma nurriseb ikka

peale, M waesed innimessed tullewad, kes ralcha
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ei to. Ta nurrises ja unises se kord 5a, agga
lubbas ommeti tulla. — No nüüd sa tead,
mis ma ollen tallitanud.»"
„Minna hakkasin kibedaste nutma; sest
mul ei olnud nüüd keddagit ennam, kelle pärralt minna ollin! — RlkS näggi sedda, panni
eösimessed kappad sängi serwa peäle ja lakkus
mo silmi. Se teggi mind jälle nattuke wagga-

semaks."
.,„Nutta mis sa nuttab,"" ütles wannake;
„.,agga issa jure ei wõi sa mitte ennam jada.
Lapsed peawad wannemid armastama ja tagga
iggatstma, se on Jummala kast ja tahtminne;
agga sinno issa on Jummala ja innimeste seadust
kurjal kombel rikkunud ja peab nüüd omma
tenitud palka sama. Sepärrast on Jummal
hästi teinud, et ta sind minno jure on saatnud.
Minno wiis last ja onnis mees on Jummala
ees, ja mul ei olle keddagit muud ennam, kui
sind. Ma tahhan siis sind ommaks lapseks
piddada, ja pea sinna mind ommaks emmaks.
M a tahhan sinno eest murretseda, kui omma
lapse eest, agga sa pead ka mo sanna kuulma,
ja teggema, mis ma sind öppetan, siis on sul
hea põlli, ja parrem weel kui issa jures, kes
sinnule middagi ei öppetand, ja sind mitte
koli ei saatnud. — Kule, mis nou mul sinnoga
on. Nipea kui so jalg terweks saab, lähhäb
sa koli, ja öppid seäl luggema, kirjotama, reh,
hendama ja peäle weel latkismust ja Jummala
sanna. Siis wõid sa mulle öhtati piibli ra,
matust ette luggeda, minno silmad ei selleta
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ennam. Ollen Jummal parrago l wiis last ja
meest mulda matnud, kuö ta jäeb siis, eks surest
nutmissest piddandsilmadwimaks töntsiks jäma!"
.,..Kas sa olled ka jubba middagi omma
ello sees õppinud? No Muidogi ikka ka"" —
wastas ta isse omma küssimissi peäle; „„fa
olled jubba ühheksa aastat wanna.««
„Seäl piddin ma nüüd tunnistama, et ma
weel middagi ei mõista; agga et ma ka palwed
tehha ei mõistnud, se olli wannakeösel keige kurwem kuulda. Ta istus nüüd weel liggemale
ja hakkas mulle taewasast Isfast ja Temma
Poeast kõnnelema, mis minna lahtise suga kulasin ja tähhele pannin. Siis ta wõttis ühhe
ramato, lugges seält seest hommiko palwet ja
käskis mind IssaÄieiet järrele luageda. Pärrast
sedda laskis ta mind sedda pühha palwet ni
kaua järrele üttelda, kunni ma tedda peast moistsin. Minno ja mo kaöso^emma rõmuks" —
nenda ma tedda sest päwast sadik nimmetasin —
"sain ma Issa-Meie warsi pähhä. Nüüd ma
teadsin mis palwe olli, mikspärrast palwed tehti
ja pealegi mõistsin ka isse üht kallist palwet.
Kes olli nüüd rõõmsam kui minna?"
„Kasso-emma kõris lounc^lemeks kartohwlid,
minna ollin sängis pitkali maas, kus mul temma
lahke ja maggusa jutto pärrast jalla wallo pea
ärraunnus, — kui korraga al treppi peäl üks
kolle heäl kuulda olli. Se olli tohter Nurr, kes
möda treppi üllesronnis ja nurristdes toa ukse
lahti tombaö."
„„Iudas wõtko teie kanna teed, mis minna

—

104

—

pean sia üllestikkuma!"» S e olli ta essimenne
terretaminne. »..Sim wõib jo innimenne kaela
ärramurda! Kus se taiwammuö on, kelle pärrast
ma sia ülles pean ronnima? Seält ep se tulleb,
kui innimenne nenda kerge on, ja iggaüht ka!,
sakast tee peält emma tuppa kokko risub l J a
pealegl weel se karropakkand, temma koeralömmi
ka liggi! Kas sa kurri loom jäeb wait, ehk ma
näitan sulle l<(» Ta tõstis jubba keppi, ja
ähwardas Rikfo lüa. Riks agga ei mõisinud
nisuggust nalja mitte, ja olleks wist ta kaela
kinni hakkanud, kui minna mitte ep olleks keelnud."
„Minna sedda tohtrit ei tahha!" hüüdsin
minna sängist. -— „Temma tahhab minno Nikso
lüa!"
.,',Mis?"" kärritas tohter — ^„Kas sinna
pörsanäggo arwad, et minna naero pärrast sedda
paggana kannatreppi piddin üllestikkuma? Anna
jalg sia!""

„ E i minna ci a n n a ! " kissendasin minna,
„ S e ei olle kellegi oige tohter, kes ühhe waese
lapse peäle ei hallas ta. Temma tulleb üksi sepärrast, et ta peab tullema. Mis kasso minno
jalg sest saab? Ta rikkub tedda weel ennam
ärra! Ei minna ci anna!"
"Tohter näggi, et muud nou ei olnud, se,
pärrast hakkas ta tassasemalt räkima. Suurde
palwette warral näitsin ma wimaks omma jalga.
Tohter walas jalga ja ülles: » " I h hiiii! Pois
olleks peaaego piddanud pujallaga jäma! Miks,
wannamoor, ei olle sa ennemalt tulnud?""
"..Noh säh nüüd!"" hakkas kaösoemma
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kirrisema. "„Eile õhto sain alleS poisi maeaöse,
tänna pallusin teid watama tulla, sain tappelda
et ma pallusin, ja nüüd ollen jälle hilja pal*
lunud! WimakS keik minno süüd!""
.,Nurr ei lausund sellepeale middagi, waid
ütles mo jalga wadateö: ""Sinna, waene pois,
õlled wist pörgo pina piddand kannatama; siin
on jo weel Nasi tukka hawa sees."" Selle
peale, pistis ta ühhe pissukesse höbbe riista hawa
sisse ja seggas eddasi ja taggasi nago lussikaga
pudro paeas ümber. Oh! se olli walluS, et
tulli tahtis silmast wälja tulla. Kui ta klasi
tükkid olli wäljawötnud ja jalga korra parrast
klnnisiddunud, panni ta ommad asjad jälle kokko,
ütles : * „Sinna õlled üks paggana pois! Teine
õlleks nago siggH aia wahhcl kisftndanud;««
wöltis mütsi ja läks.
«Parrast tulli ta, künni mo jalg terweks
sai, mitto korda wccl taggasi, agga olli ikka
nattuke parre» kui essimescl korral. Minna
ellasin nüüd kassoemma jures, õppisin mitmed
laulosalmid ja piibliwärsid pähhä ja ollin igga
pääw römus. Ka se murre, kus ma Rikso
piddin pannema, löppls se läbbi ärra, et wanna
Kölksissand, meie maea perremees, wimaks

Rikso sõbraks jäi."
„ Wanna Kölksissand olli niluggune innu
menne, kui need on, kellest nenda wo^b üttelda:
Mis teisi pahhandas, sedda ta teggi;
Kus tcdda ei sallitud, seal ta olli;
Maggasid teised, siis ta w a l w a s /

Nutsid teised, siis ta naeri,."
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„Suur tigge kül ei olnud ta kül mitte;
agga üks narria ja pilkaja rebbane olli ta sedda
ennam. Olleks Tiksanna, temma perrcneitsit,
minno Rikso armastanud, siis olleks Kolksissand
tedda warsi wäljaacanud; agga et Tiksanna
iggapääw Rikso huntiroakS ja kassimörtsukaks
sõimas ja wandus, sepärrast heitis wanna Kolks
Rikso nõusse ja ähwardas keik kassid üllespua,
kui Tiksanna mitte Rilso ci piddand rahhule
jätma. Peäle sedda ci püüdnud Tiks keige
omma kassikarjrga mitte ühte rotti aastas, ja
Riks wõttis mitto tükki päwas kinni."
.,Enne kui ma omma luggu eddasi ragin,
pean ma Teile ka ütlema, miks nende kahhe
innimessel ni pentsikud nimmed ollid. Wanna
Kölksissanda nimme olli kirriko ramatus Martin K o l l i k s , ja temma 45 aastase nore
pcrrencttsi nimme jälle Anna Tiks; agga
nago me' nüüd teame on mõnnel rahwal se
pcrdik kombe, et nemmad teisa innimessi nende
tcggude ja kombede järrele nimmetawad ja
wäarnimme ristinimme ctte pannewad, nago:
Kassi Tönnis, Wenne Jürri, Murro Andres,
Tubbaka Ado, Puskari Mart ja paljo teisi
söimonimmesid, mis aega möda, kui rahwas
targemaks lähhäb, ka ärrakadduwad. Neist
nimmedest mis weel kubjad, kiltrid, moisapoisid,
pulgajunkrud ja pabbcri märiad sawad, ei
tahha meie se kord mitte räkida. Nenda olli
Martin ^völllksel se wiis, et ta öhtati mõnne
kölkso ennam wõttis kui pea kandis — seal olli
Kölksissand rahwa suus walmis. — Temma
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jöhwika slnnise ninna pärrast, hüüdsid rahwas
tedda ka S i n n i n i n n a . — Anna Tiksul olli
ka, nago ikka illusa lapsel, mitto nimme: TiksTaks- Kaks- ja Röksanna; agga ennamiste
ikka Tiksanna. Ning se tulli "jälle sest, et
temma kolme hambaga kenna loom maearahwaga
hommikust öhtani katsus ja laksus, urrises ja
nurrises; ja Rõks? ehk Rapanna nimmetadi tedda
küllas sepärrast, et, kui udist kuulda olli, siis
ütles rahwas ikka: sedda on wist Kölksissanda
Nappiröks wäljaarwanud! — Nenda teate
teie nüüd, kuida nemmad ommad au- ehk häbbinimmed sanud. Nüüd jälle eddasi."
„Ka minno wasto olli Kölksisfand wägga
lahke; agga ma piddin ka, kui tarwis, erk ja
wirges ollema."
«Ni kui mo kassoemma ei armastand mind
kegi. Mis ta ial wõis, sedda ta minno heaks
teggi. Ta olli isse werri waene; agga siiski
pällus ja kerjas temma möda linna - maeasid,
kunni minnul müts peas ja kingad jallas ollid.
Ollid ka neil kerjatud riettel mõnnikord augud
igga külje peäl, siis olli kassoemma warsi nöalaga
taggajärrel. — „ „ Kumme paika on parremad,
kül üks auk, ja enne olgo paik paiga peäl, kui
auk augo kõrwas. Lohkuda mõistab iggamees,
agga paikaminne teeb kuele pikka igga."" Nenda
könneles kassoemma, ja temma egga minno
riette sees polnud ial auko leida. Kuida rictte
parrandamist nenda ka puhtusse polest olli
temma õnnis wannale mitmele eesmärgiks.
„„Meie aego"" ütles ta mittokõrda — „ „ o n
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rahwaS nt holetumad ja korristamatta, et mitto
emmad sedda immeks pannegi, kui lapsed silmini
sittased ja passased, käised lemendawad, särgid
nago paea põhjad, talle reied ninna al, möda
ouet jooköwad. Sennikaua kui tulli ja wessi
wcel rahha ei maksa, on se mitme emmadele
häbbiks. Söggedad kannad, mõistke ommeti
ärra: kuida innimenne ülleskaõwab,
nenda temma ka wannalt ellad. MiSga
Jüts ja Iantso harjunud on, sedda Iürri ja
Jaan ka armastawad. Pealegi, kes ihho rojust
mitte ei põlga, se hinge rojust mitte ei karda.""
— Minna arwan, kaösoemmal olli wägga õigus.
— Minno särk M kül monnikord kolmesuggusest
ridest, agga walge ollin ma ikka nago kullojännesse poeg."
.-Sel pawal, kui ma eösimest korda piddin
koli minnema, wiis kassocmmma mind öppetaja
jure, kes mind lahkeste keige hea pole maenitscs
ja mulle ABD^ramato kinkis. Oh fcdda römo l
Mul olli nüüd ka üks ramat. — Ka koolmeiöter, kelle jure mind reidi, olli lahke ja
wisakas mees, kes lastega nenda mõistis ümberkäia, et lapsed tedda kartsid, auustajld ja armastasid. — Ramato öppimiune läks, tanno Iummalale, hölpsaste eddasi; sest kool ei olnud
minnule mitte nuhtlus egga piin, waid süddame
room. — Nenda läks minno ello tük aega
röömsaste eddasi. Minna läksin pääw päwalt
kangemaks ja — targemaks. Kui ma jubba
stlgeste luggeda mõistsin, andis koolmeister
mulle selle laulo ., Keik teeb hästi Iummal«
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peast õppida. S e ei kau mo melest, senni kui
ma ellan, kuida minna seal järrele hakkasin
mõtlema, mis ma enne ja nüüd ollin, ja mis
minnust iösa jures ollekS sanud. Ep õlle siis
mitte immeks panna, et iösa nimme aegamöda mo
süddamest ärrakustus, agga kaS<oemma nimme
sedda ennam seal sees hiilgas. Hädda teile,
wannemad, kelle lastele se oige õnneks on, kui
nad teid koggoni ärraunnustawad.'«

V.

Mitto aastat läksid nüüd tähhele pannematta möda. Mul ei tulnud melegi ennam,
et minno ello ka weel teiseks wocks minna.
Kui kassoemma monni kord surmast rakis, siis
läks se mull' körwast sisse, teisest wälja. Ma ei
olnud surnud innimest weel ial näinud.
Kolis aitas Iummal mind kergeste eddasi;
siiski ep olnud mul weel innimesse mõistust,
waid teggin mitto kord lapse rummalusses, mis
ma nüüd kahhetsen. Kui ma luggend piddin
sama, ütles kassoemma, fns tahtis ta mind
kingiseppa jure õppima panna; sest se ammet
otti temma õnsa P r i t s u l ka olnud. Ma
olleksin kül ommast melest parrem tisleriks ehk
seppaks õppinud, kui pigqilappiks; agga miS
kassoemma sowiö, se otti õige, ja sedda minna
römoga teggin, ning wötsin siis nõuks kingiseppaks õppida.
Süggife Mardipäwa aeg tulli jubba kätte
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ning külm tuul ja lumme räitsakas tungis
iggast uksest ia aknast sisse. Luggeja poisid
ollid õppetaja jures kous ja minna ka nende
seas. Ühhel päwal, kui minna luggemise
tunnist koio tullin, kaebas kassoemma, et ta
Inud ja kondid ni haiged ja häddised ollid, et
mitte püsti ei jõudnud seista. Ma piddin
Nürri jure jooksma, aggga ta ei lastnud.
„.,Kui innimenne omma surma wõiks ette teada,
— ütles temma — siis arwaksin minna kül,
et minno surm mitte ennam kaugel ei olle.
Noh, kuida Jummal tahhab, nenda tehko!"" —
Minnul tulli hirm peäle. Teisel hommikul olli
kassoemma nenda haige, et minna luggemissest
piddin koeo jäma ja tcdda aitama. Iärgest pallusin
minna, et Jummal tedda mitte ei peaks ärrawõtma; agga Humwalal olli teine nou. Keige
selle päwa istusin minna temma wode ees, kus
ta mind, ni palio fui ta räkida wõis, Jummala
pole juhbatas. Teisel ööl tahtsin minna keige
ö walwada. Tulli põlles sängi peatsis, minna
istusin sängi serwa peäl la lugqcsin ramatut,
haige sängi? olli üsna waggusi, muud kui
rindest olli nahbä, et ta hingas. Ma issigi
ei tea, millal minna ollen sängi ette mabha
langenud ja maggama jänud ning — suur
wa^ge olli wäljas, kui ma üllesse ärkasin.
Haige olli alles omma sodo waggusi ning
minna käisin tassakeöte möda lubba, et ta mitte
ülles ei ärka. Agga et ta suggugi ei ligutand,
tulli minnul hirm peäle. Wimaks wõtsin süddame rindu ja lätsin sängi äre, hakkasin haige
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käest kinni — kassi külm nago ea tük! Oh
minno Jummal!
N i pea kui ma sedda näggin, kargasin
minna uksest wälja, treppist mahha, ja kissendasin sure heälega: kassoemma surnud! kassoemma surnud! Kölksissand ja Tiksanna tõttasid
treppist üllesse. Tiksanna surrus wannakesse
silmad kinni ja ütles: „ „ Jummal andko sulle
rahhulist hingamist!"" Minna tahtsin ennast
surnuks nutta.
Wimaks ütles Kölksissand, kel ennesel f\U
mad märjad ollid: ««Kule, weike Adam, sinna
ei wõi nüüd mitte ennam sia jada."» Ta
hakkas mo käest kinni ning wiis mind treppist
mahha, omma tuppa ja Riks tulli norgus
sabbaga takka järrele, nago ta olleks mõisinud,
mis õnnetus meile mõllemite olli juhtunud.
Siin istusin ma ühte nurka ja tahtsin silmad
peast ärra nutta; sest ma teadsin kül, et mul
keddagit ennam ei olnud, kes mind nenda
olleks armastanud, kui kassoemma õnnis
armastas.
Kölksissand olli minno wasto kaunis lahke.
Ka Tiksanna ci teinud mulle just pahha; agga
ma näggin kül, kuida ta kollatand kortsus
näggo rõõmsaks läks, kui silmad Rikso peäle
juhtusid. Ta mõtles wist: »kül ma so hundi*
roale nüüd näitan!" Sest ni pea kui minna
Riksoga toas ollin, ei tohtind temuia omma
Miitsat, Heinsut, Wanjat ja mis muido nende
nimme olli, mitte kambrist wälja laska. Sedda

teadis Kölksissand ka.

—

112

—

Teisel hommikul ütles temma minno wasto,
ning wataS isse teise silmaga Tiksanna peäle:
„Kule, Adam, minna käisin eile õhto õppetaja
jures, ja sain kuulda, et nemmad sind kingiseppa meistri Kepli jure tahtwad õppima panna,
et sinnust siis üks piggilap ehk nahhanärria
peab sama. Neh, se on ka hea kül; ammet
toidab ilka mehhe, kui mõistad isse ülles pik
dada. Agga mis nüüd Rlksust saab? Liggi ei
wõi sa tedda wõtta; sest Kepli ommad 9 ihholomakest immewad mitto kord nälja pärrast
sörma ja sinna ka nendega. Miv seält ennam
Niksule anda saab?"
Minno näggo kähwatas ärra sedda kuuldes.
«Agga kule, Adam," — ülles ta warsi
jälle — »sa tead jo kül kuida rollid ja hired
mo juustud ja leiwad keldris ärranärrisid, enne
kui^Rlks siin olli; agga sest sadik cn neist
rahho. Lähhäb Niks maeast ärra, siis tullewad need södikud jälle taggasi, ja söwad silmad
peast ärra. Sellepärrast arwan minna, sinna
jätta tedda oige sia; sest Tiksanna kassi-raiped
ci hammusta ommeti mitte ühhe rotti sabba
otjast tükki ärra. Keppel ellab jo ka meie
lähhedal; sa wõid Rikso tihti watamas käia."
„Agga Issand Jummal!" — kissendas
Tiksanna — „eks Teie ei wõi siis rottidele
loksud tehha, ehk rotti rohto panna?"
No sedda ma arwan! — wastas Kölksissand.
— Ma teen kül wist ka lõksud, agga ma sowin
ennam, et so kassid enne kui rottid löffo lähwad. — Kule, Adam, kuida temma sinno head

Rikso wihkab! Minna agga jälle armastan
tedda, ja tahhan tedda isse sita; ja mul olleks
wägga hea meel, kui ta keige nende kassi worstidel sabbad takka ärrahammuötaks?
Oh sa wimane^Wõrro, mis se Kölksissand
olli! — Anna läks wihhadega toast wälja, ja
tõmbas ukse karköm kinni; Kölksissand naeris
ja koppotas wasto muri serwa omma pipo
tühjaks.
No mis nüüd minnul heaks nõuks? I u m mal parrago! mis Kolks Kepli waesusast rakis,
olli tõssi, ja näljast ep olnud seäl maeas ial
nälga. Siioki mis tehha, piddin rahhul ollema.
Riks jäi Kölkfo ja minna läksin Kepli jure.
Omma kabfoemma matmiefest ja minno
nutmissest ei tahha ma middagi räkida. Surmani ei unnuöta minna sedda head innimest
temma armastusse eest tännada!
Keppel olli üks weike kuiwetand ja kahwa»
tand mehhele, kes ommast kohhast ka nattuke
uhke olli ja wägga tahtis, et õppipoisid tedda
piddid kartma ja auustama. Peäle sedda olli
maeas suur waesus ja wägga korristamatta
ello. Meistri emmand olli üks lodud kas, kes
omma 9 lapsega hommikust öhtani urrises ja
nurrises, ühhele näppo, teisele ninna ja kolmandamale sabba peäle ehk alla andis. Agga lapsed
ollid ka wallatumad nago nored koerad.
Kuida igga innimenne teab, on meistride
jures keige norem pois ka keikede koer; agga
üks waene kingiseppa pois on se keige willetsam loom taewa al. Tal on sadda ammetit
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ja keik tahhetakse korraga walmis sada. Igga
sel ja wannem öppia on temma issand ja
herra. Lähhäb luggu hästi, siis sõimatakse
tedda: härg, esel, jahhopea, lorrowassikas ja
need muud au nimmed; lähhäb luggu sandiste,
siis saab ta pölwerihmaga möda pead mis
plaksud.
Õnneks olli meister Keppel ellajate armastaja innimenne; sest muido olleksin minna
omma Nikso armastusse eest mõnda head simlist
muhko sanud. Keik koerad ollid temma sõbrad,
ja purilinda ehk linnochurisid rippus keik lubba
täis. Seäl olli üks sirtsuminne ja säuksumine,
sorrin ja jorrrn hommikust õhtuni, et pea ugas.
Minno igga hommikune essimenne to olli,
neid jota ja jota.
Keik olleks muido hea olnud, agga —
minna kaswasin nago puilk metsas ja lahtsin
paljo süa. Hommikuti sain pole wilokast leiba,
mis ni õhhoke olli, et taewa tähhed läbbi
paistsid. Mis sest sai? Kümme tükki olleksin
minna ühhe tuisoga nahka pannud — a$$a
nunna sain üht ainust, sellega pühhi nok \a
olle rahhul. Minno silma-allused ollid pea
sinnised ja näggo kahwatand nago kannapask.
Ühhel päwal, olli se õnne wõi õnnetusse
pääw, sedda minna siis ei teadnud — läks
minno ello teiseks. Aasta ja kaks kuud ollin
jubba meistri jures. Meister andis to kätte,
õppetas ärra mis piddin teggema, läks isse
nattuke wälja ja lubbas pari tunni pärrast jälle
taggasi tulla. Et ma se kord üsna üksi ollin.

uksed ja aknad seisid lahti. Niks tulli mind ka
watama. Nago wannad süddame sõbrad, kui
meie kokko saime, siis ikka teine teise kaela
hakkasime. Õnnctuöseks tulli meistri emmanda
punnane Wantsa, üks manna laisk kas, kelle
parrast rottid igga paäw temma ninna ees
woisid pulmi piddada, ka stlsammal silmapilgul
uksest sis.se. Oh sa kallis aeg! Ri pea kui
Riks kassi näggi, kargas ta nago wälk temma
järrele. Kül minna hüüdsin ja keeltsin, ei sinna
aitnud ennam middagi, kas össeta ehk kela.
Kas hirmoga ahjo peale, sealt ühhe linno
puri pealt teise peale, purid kukkusid mahha ja
katki ehk lahti ja linnud aknast walja; hirmoga
kargasin ka minna tölaua arest üllesse ja lükkasin jälle laua keige riistadega ümber, et keik
riistad möda tubba weersid. Linnud karjusid,
kas näugus, Riks aukus ja üllus, ja selsammal
silmapilgul astus Meister Keppel uksest sisse.
^..Mis sa õlled teinud! Sinna peakoer!"
kiösendas meister wihhaga. «Kassi minnema
mo silma eest, sinna lurjus, muud sa ei te,
kui pahhandust!" — ja nende sannadega käis
pölwerihm ümber minno pihha ja pea mis
üllus. Ma tahtsin kül räkida, kuida keik olli
tulnud, agga kes aega andis? Keppel ei kuulnud egga näinud ennnam, waid andis agga
pihta. „ Kassi! kassi! — kissendas ta, kaosi
silmapilk minnema! Wötta ommad narrud kaela
ja minne! Ma tahhan warsi öppetaja jure minna

ja üttelda, mis loom sa õlled!"

-„«Kui minna jubba öue wärrawast wäljas
ollin, kuuldi ikka weel meistri kirrumist toas.
Et Riks minnust mahha ei jänud, on isfegi
mõista. — Linnas ep olnud üht innimest, kelle
jures minna olleksin abbi ehk õigust leidnud. —
"Keik mailm on Issanda parralt, ja temma
heldus kestab iggaweste!., Nenda mõtlesin
minna ja läksin omma tecd eddasi. Linna
wärrawast wäljaminnes näggin ma surnoaeda,
ning seäl tulli mo armas kassoemme jälle
mele, kes Ma muldas maggas. „OH.' kui
temma olleks weel ellus olnud, ei olleksin minna
siis mitte nenda hulkumas olnud! Sinna waiklikko aeda, kuhho ristiinnimesed tihhedamine
peaksid sisse minnema, enne kui neid sinna
wiakse, läksin minna ka sisse ja istusin silma,
weega omma kassoemma haua peäle. Issa
wangis, kassoemma muldab, Kcpli jurest ärraaetud, ollin ma nüüd jälle mis enne — üks
waene kerjaja pois! — «Siiski — mõtlesin
minna — kerjata ei tal^a minna mitte, waid
omma leiba ausal kombel tenida! Agga mis
wõis minno suggune wammus tenida? Kül
mõtlesin eddasi, taggasi, ei sanud arro peäle.
Sia ei wõinud minna ka mitte jada; luggesin
weel kummuli maas kassoemma haua peäl
süddamest ^Issa Meie« ja jätsinsilmaweegatao/
gasi wadates Jummalaga.
Nenda kõndisin minna suurt maanteed eddasi,
kunni te kahte arrusse läks. No mis NÜÜD?
Kummast piddin minna minnema? Mul olli
jo üks keik. Riks kargas ülle krawi tee peäle
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ja kummast teed temma läks, läksin minna ka.
Nüüd ollin ma jälle nagolind oksa peal. "Issand,
sinno hea Waim juhhatago minno jallad tatzsase
te peale l " Nenda ohkasin ma järgeste ning
läksin eddasi. Lõuna jõudis kätte ja lounega
tulli ka söma hädda; agga kust süa wötta?
Te läks heinamade wahhelt läbbi ja mollemil
pool tecd hiilgasid haljad wikkatid wasto päwa
ja hcinalissed istusid pöesa äres maas ning
wötsid lõunat. Oh, kuida minno su sedda nähhcö
wct jooksis! Siiski kerjata ma ei tohtnud egga
tahtnud, waid istusin nende kohta krawi kalda
peale mahha, ja wahtisin ni näljase naoga
söjatte peale, nago oileksin wimast sutäit tahtnud ärraluggeda."
» Niksul olli parrem luggu kui minnul. Temma
läks heinaliste jure, lippltscs sadba, ja üks ja
teine andis tükki leiba."
„ aimaks watas ka üks minno peale ja
küösis emalt: «Pois, sinno omma koht on
wist nisamma tühhi, kui so koeral? Kaö õlled
jubba lõunat sönud?"
.,Ei õlle kesthommikul ka mitte sönud,"
waötasin minna.
„ N o tulle siis sia," hüdis hea innimenne,
„ja wötta pima leiba." Oh scdda römo! Ma
tännasin Iummalat ja häid innimessi ja föin.
„Olled wist eile ka paasinud?" — küssiK
üks heinalinne.
„Minna paastusin meistri jurcs iggapääw,"
olli minno wastus — ja räkisin nüüd omma
luggu üllcs.

»

„S8aene poisikenue," wastas temma ja leikas
mulle weel ühhe wiloka leiba, kust ma Kepli
jures näddal õtsa olleksin piddand ellama.
Kui koht täis olli ja tük ka weel taskus,
andsin aitümma Jummalale, ütlesin olle terwe
ja läksin jälle eddasi. Siin olli mo luggu nisamma kui Hindrek Klarussel, kui temma Londoni
linnast omma Pelliga wälja läks. Ka minna
maggasin sel ööl ühhes haina künes ja Riks
minno kõrwas. Sedda leiba, mis head innimessed andsid, jaggasin ma õhto poleks ja
andsin seält polcpole Niksule ja teggin teisel
hommikul nisamma. Mis minna sain, sai Riks
ka. Nenda läks nüüd minno pääw möda.
Minna kõndisin möda teed eddasi, ja kui koht
tühhi olli, leidsin ikka jälle mõnda, kes mulle
tükki leiba andis."
„Köndsin kord mäggiscl maal, ning te läks
kaljude wahhelt läbbi. Eespool olli ratta müddinat kuulda ja pea paistsid kahhe hobbose pead,
ja kutsar kahhe saksaga istus wankre peäl. Teine
olli wannadlane meeste- ja teine üsna lapse
järgi naesterahwas. Sedda Jummal teab, olli

se Riks, wõi mõnni lind wõi mis wigga se .
olli — agga korraga kargasid hobbosed jooksma,
wanker ümber, saksad wälja, wannamehhea
sai tullise lopso; pea olleks kaelu poleks olnud.
Mlnna tahtsin appi jooksta, sain agga isse
wankre nurgaga mutso pähhä, et werri möda
pead mahhajooksis. Tük aega ei teadnud minna
maast egga ilmast. Kui ma jälle toiguma
hakkasin, näggin ma kuida wanna saks omma
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kät wallutes, kutsar wankert tõstis ja se noor
tüttarlapsokenne minno ees pölwili maas mo
werrist pead omma kaelarättikuga kinnisiddus
ja ni armsaste, oh ni wägga armsaste minno
silma watas, et mul selle peale mötteldes praego
weel füdda sojaks lahhäb. Kui wanker jälle
korra peal olli, hakkasid saksadsissetikkuma ja
ärrasöitma. Wanna saks andis mulle weel
ühhe höbbe lüre ja ütles: «Osta, poeoke, selle
eest ennesele aptekist rohto pea peale ja jäe
Iummalaga!" Tüttarlaps watas weel wankrist
taggasi ja jättis ka Iummalaga. Agga se
wataminne elli ni immelik, pea nago ühhe
armsa öe wataminne, kes omma wenda mahliajättab — agga siiski, ei stdda ta ei olnud ka
mitte. Nenca paljo minna siiski teadsin, et,
kui ma sedda olleksin toht'nud tehha mis mo
südda tahtis, siis ma olleksin wist nago koer
nende armsa innimeste wantre tagga jooksnud,
nenda ollid nad mulle armsad; agga se ei läinud mitte korda. Remmad läksid ärra, minna
jäin mahha."
Tük aega läks minno te nüüd läbbi pakso
metsa, enne kui ma ühhe laggeda pöllo- ja
karjuma peale wälja sain, kus suur karri weisid, kitsesid ja siggo olli, ning wasto metsa
istus üks wanna halli peaga karjane känno
otsaö, piip suus ja karjapassun rihmaga kaelas.
Rikso aukumisse peale tõstis wanna karjamehheke pea üllesse ning näggi mind ja Rikso.
Eestotsa watas ja tunnistas ta mind tük
aega, ja kui ta ommeti ei teadnud, küssis ta

I
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pärrast: «No . . . mis ma piddin ütlema, kust
kaugelt st pois siis on? Mis so peal wigga
on? Sinna olled jo üsna nõrk. Koht on
wist ka jubba tühhi?" Selle peäle andis ta
mulle ilma küssimatta hea tükki puhhast leiba
ja kaks räime süddame kinnitusseks, misga ma
mätta õtsa istusin ja söma hakkasin.
., No mis ma piddin ütlema, — hakkas
wannamees jÄle jutto õtsa ülleswõtma, — kas
se koer sinno on?"
Minno kül, wastasin minna.
„No mis ma piddin ütlema, — kas tahhab
tedda ärramüa?"
Ei ma sedda kül wõi tehha! wastasin ma
jälle ja su olli lciba täis. Kus mo Riks on
seal ollen minna, ja kus minna seäl temma!
„ S o o h ! " wastas wanna mees immeks
pannes. „No mis ma piddin ütlema," nörjutas
wanna taat jälle, „kas sa siis kaugelt õige
olled?„
Minna ollen kül wägga kaugelt, ütlesin
minna; käin jubba mitto, mitto päwa.
„No mis ma piddin ütlema — kas sul

sugguseltsi ka o n ? "
Mitt' üht ainust, olli minno wastus.
„ N o mis ma piddin küssima — sa olled
siis omma koeraga üsna omma pärralt?"
Üsna omma pärralt.
„No mis ma piddin küssima — kes sinno
siis ennesele wötlab, saab koera ka peäle kauba?"
Jah, senni kaua kui minna jäen, jäeb
temma ka."

—

121

—

„No mis ma piddin ütlema — metS rais?
fas minno hea Tukso ärra, ja mul olleks wägga
koera tarwis, ning, kui ma õigust ütlen, nisuggune poisilömpsikaS, kui sinna olled, lähhäks
mulle just ka tarwis; sest need maiad kitsed ja
rahhotumad scad hoida, on minno wanna ludele
uks raske tük tööd. Sepärrast mis ma piddin
ütlema, — jäe oige minnule keige omma koeraga

abbiks. Köhholäit ja ihhokattct wõid sa sada,
ja kui sa wiks olled, ka süggise nattuke sabbarahha."
Mis mul seäl paljo mõttelda olli, muud
kui ütlesin jah, ja jäin karjapoisiks. Agga kui
kauaks? küssisin ka wimaks.
„No mis ma piddin ütlema,— saab nähha 1
wastas wannamees. Ollete omma koeraga
mollemad wiksid, sils on leil kaua aega hea
põlli."
Nüüd andis kalamees mulle piitsa kätte
ja laskis karja ümber jooksta, parrast ka karjapassunat puhhuda ja wara, keik läks wägga
korda. Wanna karjamees naeratas ja ütles:
„Mis ma piddin üllema — sinna ja so koer
ollete mollemad mehhed! No noh, ärra karda,
kuida to nenda palk. Süggise saad ka pihtkassuka."
No se olli üks rööm! Ma olleks jo ka
köhhotäie eest teninud. Jutto löppetusscks ülles
wannamees weel: « J a h , kui mo wa' Rõõt
mitte selle wasto ci olle, siis on meie kaup
walmis." — Eest mõistsin minna nüüd, et
koddo wist püksid Röda jalges ollid. Ma tundui
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sin nisuggusid wahwa naisa jubba enne; sest
KölkSiSsanda wasto ellas üks rätsep, kuind ja
köwweraö nago wanna aiawits, se Plddi omma
armsa abbikasa jalla talla al ikka wingerdawa.
Mittokõrda näggin omma silmaga, kuida pacakook ja tuhhalabbidas lendasid. Ni willets ei
olnud nüüd kül karjamees mitte; agga kes wõis
teada, kas wahhest minno nahk ei piddand nüüd
keik wasto wõtma? Sliski paljo ci olnud aega
mõttelda, õhto olli kä, ja karri piddi koeo
aetud sama. Minna piddin Riksoga ees mm*
ncma ja wannamees kais karja tagga.
Igga perre wärrawas küösisid rahwas:
"Hans, kust sa selle poisi ja kenna koera olled
wõtnud?"
»,On üks waene pois, — wastas Hans —
kedda ma maante peä't ennesele abbiks wõtsin.
Kui teil Jummala werri süddames on, siis
andke talle ommeti mõnni ride hilp; näete isse,
kuida tal kalsud kaelas on." "Kül .tta! —
J a jah! — Zcäba Muidogi! — ülles üks ,a
teine hca perrenaene. „Las ta Home sia tulla,
kül me leiame mpdfo ka."
Minno südda olli rõmus. — Wimaks saime
Hanso maea jure, kus üks kaunis paks wan?
namoor rõhtwärrawa näal seisis ja üllesantud
käistega sukka kuddus.
.Mis pergli pärralt! —olli ta essimenne
sanna — Hans, kust sa nisuggust kölkapunti
olled lätte sanud? se näitab jo nago ollete ta
kelk mailma labbijooksnud. Mis tühhi sa ni
suggusest olled llggi weddanud?" «No ekö
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ma ütlenud, — nurrises Hans ja ütles parrast
kaunis waljuöte: ..Kirnko-iöfanda egga mõisa
herra poeg ei tulle meie poisiks. Kui sa nlhhukst noort herrat omma poisiks tahhad, siis
to isse."
„Noh, sinnul ikka kohhe ninna kärsus —
wastas wannamoor. Mis me lemmaga teme?
Aead on kallid ja lcib kaösin, häddaste ennestel
middagt suhhu toppida."
«Kas sa ep õlle mitte sadda korda üttelnud — wtöttö wanna Hans wihhadega — et
kui ma mitte poissi abbiks ei wötta, siis külla
mind ennam karjamehheks ei pea? Nüüd, et
mul üks kä on, on so hambad jälle hirrewil.«
Rööt piddi jubba wastama, agga näggi
äkkiste Rikso, lüng warsi läks ta näggo lahkeks.
»Mis ma piddin ütlema — ütles Hans—
se on üks koevoke, kelle sarnast kunningal ka
ei õlle." —
"Kust sa tcdda said? mis ta maksab?—
küssis Rööt.
"Mitte tenga! wastas Hans."
"Mitte tenga? ütles jälle Rööt. Mis sa
hälbid, Hans. Nisuggust koera ei anna kegi
olleterwe eest.,,
"No jah! Se parrast peab innimcnne ilka
enne jarrele kulama, kui ta törrclemi hatkab.
Mis ma piddin ütlema, se koer on poisi jaggo,
ja ei maksa muud, kui et süa anname, ja nihukst koera ei leita ennam ilma pealt. Ja
6*
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mis ma piddin ütlema, Adam on ka üks essiMenne pois."
„No eks ta wõi siis ka meie poisiks jäda«—
ütles wannamoor ja jäi tasfasemaks.
Tulle, weike Adam, — ütles Hans — lähme ka tuppa. Meie olleme Muidogi küllalt õues."
Agga Jummal parrago: toas ollid keik asjad
ühheteise al ja peäl, keik must, soppane ja roppane. Õnneks ei pirnid neil lapsi, muido olleksid need nago perctnnglad olnud.
Nattuke aega pärrast ollid kartohwlid ja
leiwad räimed laua peäl ning meie lätsime föma. Minna otasin ka fömap^lwet, ci tulnud
middagi. Wannamoor sõimas ja kirrus fibt
ja teist küllalist söma aego; kelk ollid 'andid,
temma üksi hea. Tassast ja maggust ristilw
nimesse ello, nago õnsa kaõsoemma maeas, polnud siin leida ühtegi.
Minna ollin nago koer wässind, ja warsi
jäid silmad kinni. Õl)topaln)et ei tulletand ka
kegi mele. Ma lukkusin ja olleksin hea melega
maggama jänud, agga ei tohtnud selle pealegi
mõttelda.
«Kule, Adaml — hüdis perrenaene — wõtia ämber, ja jookse to kaewust wet.". Minna
wõtsin ämbri ja läksin. Kui ämbri sain mahha pannud, ütles la: », Minne nüüd ja aea
kitse laudast sõnnikut wähhemaks, neil on wägga
wirtsane ellada.« S a n n a lausumata läksin ma
ka sedda teggema. Seäl olli pa jo tood; agga
mis mo süodamcö keige ennam wallutas, olli
se, et Rlks sömata jäi. Kui ma laudast tag-
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gafi tullin, ütles ta jälle: ., Wõtta sedda solgewet, p ggista mõnni kartohwel sisse ja anna
koerale süa."
Õnneks kulis wanna Hans sedda. „Mis jut
se on? — ülles temma — Muud middagi kui
solgewet ja kartohwl^ kori? Panne happo pima
püt mahha ja poeta leiba sisse! Hea koer peab
heaste süa sama." Wannamoor k.rriötas Rambib ja ütles. „ Minno pärrast kalla keik piim
koera nahka ja lafka iöse wet.'" Agga ta teggi
ommeti, mis Hans käskis.
Enne maggama minnemist pallusin weel
nattuke olli onuna hawa peäle, ning laksin
Nit,oga laudile maggama. Wässimusse parrast jäi Issa Meie polele, ja ma ollen põlwile
maas maggama jänud.
Teisel hommikul, paike punnas wähhä metsa
tagga, jubba wanna Root hüditz alt: »Adam,
Adam, tõuse üllesse! Päike kcsthommikus."
Nüüd piddin weel, enne kui wered wälja läksid,
üht ja teist asja tallitama. Selle aea sees juhtusin kogqematta kuulma, kuida wannamoor
Hansoga toas raggas: »Sinna olled üks wanna lorrowassikas, et sa selle narrokaelale, kes
köhhrtäie eest olleks piddand tenima, weel rided
lubbab, ja ka sabbarahha. Te minno nou
järrele: Pea tedda senni kui Marti päini, siis
lö jallaga takka ja sada minnema."
.,Iah! agga kuida koeraga luggu? — küssis Hans. " Noh, sellega same läbbi — ülles
wannamoor. Meie haktame koera aegsaste me-
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litama, et ta meid armastama ja poissi un*
nustama hakkab."
"Jah, mlö ma piddin ütlema, sa hakkasid
eile öhta solgeweega tedda wägga miilama!
Küllap ta sedda wisi sino arnmötab. —"
«Pea lõuad, — karmas wannamooor,—kill
ma isse tean mis ma teen! Poisi jures ei pea
koer mitte cnnam maggama, waid meie jures
toas. Peale scdda tahhan ma tcdda ka mönni
pääw karjast koddo plddada.
Waatke, ni tigge ja kawwal olli wanna
karja wannamoor. — Mul tulleb siin praego
üks teine nisuggune tullehänd, üks noor perre^
naene mcle, kes monne aasta eest (—se innu
menne ellab ning on praego alles omma kohha
peal—) üht pool katkend last talwe külma aea,
ga naggi, ja omma külla teise perresse ühhe
Iummala kartlikke tüttarlapse jure läks ja pea
silmameega ütles: ( — agga nisuggusid silma
piösaraid on igga ussi silmas—): „Kule, armaö An! Wata, sesinnane lapsoke on ka meie
vdde, ja kuida tenlma külma käes peab märafema, ei särki selgas egga kinga jalgas! Iummal näeb ja kulcb üllewelt, mul on kaks kolm
kirsto ride rullisid täis, agga mitte üht kangast
ep põlle polel. Pe^ks Iummal teiste hea innimeste süddamed ka lahti teggema, et nad
lapsele pil)ha ja a l l u s se riet annaksid —
täised annaksin minna keigest süddamest, ehk
kül, kui ma ihnus olleksin, kahjo õlleks terwe
künar pinikest riet ärraanda, ja üsna
ilma koppikuta. Siiski se on jo mcie ribtiin-
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nimeste kohhus, et peame waeftmaid — olg)
kül kahjo andeS—ikka aitama. Oh, vh, sedda
hädda, kes annaks pihha ja alluse — käised
annaksin minna Jummala cest tõeste."

Mis te arwate, armad sõbrad, nisuggusest
heldest perrenaejest? Kuida teie omma südda
kurri ehk hea on, nenda on ka teie mõtte.
Minna agga ütlen, et nisugguse innimesse fil*
mapissarad mitte ennam wäärt ci olle, kui üks
märg kiwwi. Silm nuttab teise hädda nähhes,
südda on külmem kui eatse. — Ni pea kui tük
tarlaps naese jölledust olli kuulnud, ei lausu*
nud ta musta egga walget, waid läks omma
kirvlo jure, wõttis omma uut särki, teggi tcdda
nattuke pissemaks, ja laskis teise kolmandama
kae läbbi lapse katte anda, et kegi ei teadnud,
kust se tulli. Kui rikkas perrenaene kolmandamal päwal lapsel puhta särgi selgas näggi,
tännas temma sure heälega Jummalat ja ütles:
..Wata, Jummal ei unnusta minno silmawet
mitte! Minno kahhetstmisse ja nutmisse pär*
rast on ommeti ühhe innimesse südda pehmeks
läinud. No Jummal tassugo minno silmawet
ja temma annet.., —
Sedda modi, kui se noor perrenaene, olli
wanna karja Rõõt ka. Temma arwas, kui ta
mind ja koera süggiseni piddas, süggise koera är>
rapettis ja mind minnema satis — siis ollid keik
asjad hästi.
Nipea kui koddone tallitus tallitud olli,
ütles wanna Hans: "Adam, wõtta passun ja
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minne külla tannawasse puhhuma, et külla rahwas teadwad wecksed foffo aeada.«

Minna läksin. Külla rahwas ollid minno
waSto kcik wägga lahked. Üks andis mulle
tükki wöidleiba, teine mütsi, kolmas pari sukki
j.l mitto muud asja. Sest päwast faCif ei teinud Hans karjas ennam muud, kui istus pu
al ja tõmbas pipo. Õhto ollin ma jälle wäs,
sind nago koer; agga enne kui keik tööd teh<
tud ollid, ei tohtnud minna maggamisse peale
mõtteida. Kui agga kelk malmis olli, wötsin
Rikso sülle ja piddin laudile minncma. "Pea,
pea! — hüdis wanna Rödake. S e ei lähhä
mitte korda. Koer rikkub mo wärökcd heinad
ärra. Sinna woid lul landele minna, agga
koera asse on toas ukse körwas.«
Minna ollin wait, sest ma teadsin kül, mis
nüüd tulleb. Haddaste ollin ma kolmandama
kartsa pulga peal, km Riks ulluma ja niilsrnna
hakkas. Kiil wanna Hans ja Rööt melltasid,
ei kcddagi. Wimaks tahtis Rööt koera kaelapiddi tuppa weddada. Agga oh sa kallis aeg,
kuida nüüd Rikso karwad püsti ja hambad
paljaks kukkusid! Wannamoor kargas taggasi
ja ütles: „Wötta tedda hundi röga Iuda nimmel liggi, kui ta raibe mahha ei jä!«
Minna wötsin nüüd jälle koera kaenla ja
ollin römus. Ka selle ö maggasime jälle teine
teise kaissus. Minno ello hakkas sest päwast
sadik ikka waesemaks minnema, ning tundsin
wägga ärra, et tossi olli, mis ma kord piibli
ramatus ollin luggenud: «Parrem on lõukoer-
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te ja maddudega ühhes kous ellada, kui kurja
naesega," kelle süddame käes wolli on. S e
keige kibb^dam olli mul kannatada, et ta mitto
hommikud koera koddo kinni panni ja mitte
liggim ei lasknud.
Ühhel süggisescl hommikul olli wanna Haw
sul peawallo ning minna piddin üksi karja
mimlema. No mis seäl tehha? suurt abbi mul
wannamehhcst ommeti ci olnud. Ma pannin
kaelakotti kaela, wõtsin pässuna kätte ja hüüdsin Rikso.
"Koer peab koeo jäma!" kissendas wannamoor. Siio jägo ka karri minno pärrast koeo!
ütlesin minna, ja wiskasin pässuna nurka.
Ma tundsin pärrast kül ärra, et üks jummalakartiik laps mitte waöto ei pea pannema,
ja et wastopannemine, olgo ta kuddas on,
ikka pal on. Agga ta waewas mind ka ikka
ilma asiata.
3to nüüd ollid nago keik kurjad waimud lahti. «Sinna narrokael, tamilina, tainapea, kas
sinna tohhid minno wasto panna? Kas läh?
häd wõi ei lähhä?" ja wannamori russikas
tõusis jubba.
Agga sedda ci jõudnud Hans ka mitte ennam kannatada. ., Wait'. kärritas temma.
Kuida wisi p.ab ta ilma koerata sure külla
karja wilja wahhel hoidma? Adam, wõtta
passun ja koer ja tulle!"
Mmna läksin; agga mo meel olli wanna
Röda peäle wägga haige. Agga kunnagi ei
olnud lojusftd ka ni meletumad kui sel päwal.
6* *
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Üts jooksis sinna ja teme tenna; sead kartohwliöse, lambad ernesse, wanna kitse narrud
jäUe rukkisse, jookse et sa hulluks lähhäb. Õhto
ollin ma nenda wässind et ma jallust ei jõud,
nud ärraminna. Teisel päwal olli wanna Hans
ni haige, et ta ennam sängist wälja ei sanud.
S e olli Rödale õnneks. Ta panni tänna koera
jälle kinni, ning et ma haiget Hansso ei tahte
nud palchandada, läksin ma se kord ilma koerata wälja. Agga ka tänna olli karri nisamma kui eile. Senni kaua kui ma weiksed heina
kuhjü kallalt wasto lõin, läksid sead jälle kartohwlisse. Et mul koera ci olnud, jooksin ma
isse neid ärra aeama, ja wiskasin kaikaga ühte
siggutikko; agga kaigas laks pähhä, põrsas
mahha — ja walmis. Ma jooksin nüüd hnv
möga jure, jah, mis surnud se surnud. Nüüd
läksid mo silmad kirjuks. Ma ei näinud egga
kuulnud ennam, mis lojussed teggid, waid seism nago post surnud siggutckko jures. Mis
ma waene tahtsin nüüd tehha? Mls ütles sea
perremees? mis ütles Hans, ja weel wanna
Root? — Wimaks — lojussed ollid jubba wist
keik pahha peäl — tulli mulle se mõtte: Pista
minnema! J a mis ma mõtlesin, sedda ma
teggin: wiskasin karjapauna, piitsa ja pässuna
mahha ja pannin leikama. Nago mõrtsukad
olleksid mo tagga olnud, nenda jooksin minna.
Innimeste ja nende maeade eest hoitsin ma
ennast, sest mo süddames ep olnud mitte rahho.
Isseärranis narris mo süddant se mõtte: Kes
sind käskis, üllemeelne innimenne, wihhaseks
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sada, ja wihhaga sigga mabha lüa? Wata
nüüd, mis sest akkiliösest tvihhast tulleb! —
VI.
Nenda jooksin minna õhto pimmedani. k)hto, kui tähhed taewas paistsid ja minna wässimusse pärrast tallo kaera mahha heitsin, tundsin ma alles, et mo ärrajooksminne surem süüd
olli, kui sea surmaminne. Ma ei julgenud mitte taewa pole wadata — ja wärrisedes pällusin ma I s s a Meie. Tükki aea pärrast tulli
mulle websi silma, ning ma pallusin kibbedaste
nuttes, et Jummal wäest haiget Hansso selle
kahjo eest wõttaks hoida, mis minno sü läbbi
temma peäle piddi tullema. Sest mis hulk lojussed keik selle pole päwa kahjo teggid, piddi
temma maksma. Karjaperrenaese kurjus näitas
nüüd minno kurjusse wasto nago middagi ollewad.

Wimaks ollen ommeti maggama jänud. Teisel hommikul ärkasin raske unncnäo peält üllesse. Wanna Hans ja Root ees ja keik külla
rahwas keppidega tagga aeasid mo järrele, ja
wannamoor pidri mo kaela jubba kinni sama,
kui ma hirm oga üllesse ärkasin. Ehk ma kül
eilse hommikusse leiwaga ollin, ei tulnud söök
mulle tänna mele, waid hakkasin jälle eddasi
minnema. Wasto õhtal leidsin ma üksikut saksa
maea metsast, kuö kaunis sured wäljad, illusad
honed ja aiad ollid. Wiis kuus hobbust künd-
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sid wäljal ja üks paarkümmend lihhawat weist
föid aso peäl. Se olli ühhe rikka saksa metsawahhe maea. Wanna rahwas rägiwad, et nende
meeste kassi peab ennamiste ikka nago mõnni
kord toapoiste ja aidameeste kassi käima. No
kus ta jäeb siis? Egga hiir ommeti wilja
salwe ei wõi nälga surra! Juhtub mõnni kord
tallomehhe kirwes ülle mõisa piri libbisema —
no eks ta juhtu ikka! — siis on trahwirahha
metsawahhe taskus ja sojad püksid weel peäle
kauba. Kui sa sedda ei tahha, no eks siis mõista ka meelt: wi ka mis kanna pessast ehk
meekirno põhjast leiad; ehk jälle mis perrenaene
laupäwa õhto kokko koppotanud, ^ehk mis aitas
salwe põhjas zuhtub ollema. Ülleültse rägib
wanna rahwas, et ühhe saksa metsawahhil —
kel uus südda pudub — omma rahha koppik
ja wilja terra, mee tilk ja kanna munna, sea
kints ja wõi nattuke holetumast käes on. No
eks ta olle ikka! Rahwas tullewad ka metsaissandat watama — ja meie päiwil Jummal
parrago! öigid kassi egga asjo ennam ei sallita — keik peawad „ k ö w w e r a " käega tullema! — Melsa-issandal ep olle muud middagi
tarwis selle eest anda, kui Nlöda meisi käies
ikka teist silma kinni piddada ja ühhe silmaga
wadata. No se on hulbus. Kas taewa tädi
silma ees ka? Jah, se on jälle teine assi.
Seal wõtke piibli ramat ja küssige nou. Wanna kallis Salomon ütleb: «Ehk kül üks ülleanneto sadda korda kurja teeb ja ikka kaua
ellab; siiski ma tean, et nende kassi hästi käib.

kes Jummalat kartwad ja temma palle ees kohkõwad."

Missugqune se metsawaht olli, kelle jure
minna nüüd läksin, egga minna sedda ei teadnud. Hädda aeas mind siöse minnema. Õues
ühhe unsiko külges haukus suur must murri
ahhelä otsas. Emmand nähti kaeo äres olle*
wad. Koera haukumiöse peäle poris ta ümber
ning näggi mind.
..Mis sa tahhab, weike pois?" küssis ta
lahkeste. Palluksin nattuke leiba! wastasin
minna, ja wessi tulli silma.
No tulle siö'e — ütles temma. — Ärra
karda, koer ei te sulle keddagi.
Toas andis hea emmand mulle rohkeste
süa ning minna lönnelesin temmale keik omma
ello luggu, kunni lelle silmapilguni, kus ma lo,
juösed Jummala holeks jälsiu ja isse pakko
läksin.
Kui minno jut otsas olli, ütles sretfacrn*
mänd: "Sinno ärrajocksminne ei olnud mitte
õige, waid üks pahha teqqo agga sul waescl
oll<d ka wärrinad tagga. Mis sa nüüd eddesPiddi tahhab nõuks wõtta?"
Minnul tulli selle hea emmanda peäle wa*
tades omma kassoemma mele ja sure heälega
nuttes ütlesin minna: Sedda Jummal teab,
mis minnust saab!
„Kaö sinnosuggune wõiks ka jubba lämbus
käia?» küssis jälle emmand.
Küllalt; wastasin minna. Wagga hea melega. .,Iah, agga kas tahhab ka ussin ja tru
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olla, ja mitte ennam ärrajooksta, nago sa
nüüd õlled teinud?"

Oh Iummal hoidko mind ennam selle eest!
Wötke mind omma lambrisseks; ma tahhan
kuiwa leiba süa ja keik tehha, mis te tahhate.
Kül Iummal teile sedta head maksab l
..No jäe siis korraks sia. Kui meie issand
öhta linnast koeo tulleb, ma tahhan temmag
rakida." Minno meel olli römus ning jäin.
Poisid tüdrukud wahtisid ja tunnistasid mind
ning üks ütles: Küllap se mul ka üks karjane
on! Meie issand wöttab siis wist ühhe nim*
mala lamba teiste karjaseks. Nisuggune ei
mõista muud, kui ümbcrjooksta, kerjata ehk
warr
«
"Jätta laps rahhule ja minne omma töle!"
taples emmand selle ninnatargaga, mu:do ta
piddi mulle jubba warga nimme andma.
Teisel hommikul tõusin minna warra üllesse. Metsaäosand olli öhto koeo tulnud ja enl<
mänd lemmale minnust könnelenud. ,,Kui
tcrrane pois on," olli issand wustanud, .,siis
woime ledda kül piddada."
Ri pea kui hommiko rahwas üllewcl ollid,
anti mulle woidlciwa kannikas kottiga kaela,
lamba karri ette ja metsaissand tulli isse karja
maad näitama. No mis mul wigga olli lam
bid hoioa; kus need waggad lomad ial käest
lahwad? — Muud kui Niksust olli mul wäag
kahjo. — Kui ma öhto lammastega priskeste
ja wisi parrast koeo tullin, ütles metsaissand:
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Nüüd, Adam, wõid sa kül meie lambrisseks
jada! Ma näen, sa olled rabbe poiS.«
Perrewannemad ollid minnoga rahhul. Ag?
ga perre seas hakkas minno waenlaste selts
sigginema. Wannem sullane Jürri, üks sallakelm, ütles sossisedcs teiste kõrwa sisse: .,Pange tähhele, se pois on meile pinnaks silmas!Keik watasid wõõriti minnp peäle. MikSpär,
rast? Egga minna tea.
Aeg olli käes, et piddime maggama minne,
ma, ning läksime siis iggaüks omma asseme
peäle. Ma tännasin õige süddame põhjast
Jummalat, et Ta nende hea innimeste läbbi
minno peäle olli hallastanud. Mo' wimane
mõtte, enne kui silmad kinni jäid, olli Rikso
peäle. Wasto hommikut näggin ma unnes,
Riks olli nnnno järrele tulnud ja niitsus ukse
tagga; selle peäle tulli metsawahhe koer ja hakkas temmaga purrelema ning—kest unnenäggo
sündis äkkiste püssi pauk ja minna kohkusin
üllesse. Kes teab kellega metsaissand seäl õues
taples, pärrast jäi jälle keik wait. Wimaks
jäin minna ka ueste maggama. Hommiko kui
ma wälja laksin, küssis issand: «Kule, Adam,
kas sinna õhto howiwärrawa lahti jätsid? Üks
wooras külla koer on öse meie murriga purre*
lema tulnud. Kes tedda teab, ehk ta wõis ka
hul koer olla."
Mul tulli warsi jälle Riks mele ja hüüdsim römoga: Agga kui se minno wanna tru
Riks olli!
.,Sinno Riks?" küssis perremees. »Woib kül
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ta olla. Tunnista iSse; ma ollen tedda oue
peale mahhalastnud "
Minno pölwed halkasid wabbisema. Ma
tundsin nago ette, ct ta kegi mu ei olnud.
Laksime oue watama — jah, Riks! — Minno
südda tahtis lõhki minna. Ma langesin pöigite omma surnud koera peale ja nutsin sure
heälega.
Metsaissandal ennesel olli ka kahjo kül;
agga miS sündind, se on sündind. Dllekö tem?
ma sedda teadnud, siis ei õlleks ta ftdda mitte
teinud.
Kegi ei hästitand mind, kui wanna kurri
Iürri. Siiski minna teggin ounapu alla haua
walmis ja matsin omma Rlkso sure nuttoga
ausaste mahha. Seal woisin ma temma hauda ikka nähhä. Wanna kurri Iürri pilkas ja
naeris kül; agga mis minna sest omma kurbdussega paljo tähhele pannini
Süa ei woinud ma mitte. Nüüd olli se
ainus loom, kes mind tõest armastas, ka otsas.
Üks ainus ellota assi olli mul wcel, mis ma
kalliks piddasin, se olli mo sidi rättik, mis mulle, kuida weel mälletate, kord tee äres Pea
ümber seuti. Mitto korda, kui lammaste jures üksi arro ehk waino peal istusin, watasin
ma omma rättikut ja mõtlesin: Kassoemma o
surnud ja Riks ka; need kaks üksi armastasi
mind: agga jo se armas hing, kes omma sidi
rättiko kaelast ärrawöttis ja minno Pea ümber
mässis — jo se mind ka armastas. Se römustas mind nattuke ja ma näggin rättiko kin-
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fiaSt mõnda ööd unnes, kuida ta kord mo
peäle wataS, mo nimme «immetas, kord mind
terretas ja kord jälle nwnnejuggusest kimbatussest peästis.
Perrewannemad ollid sest sadik weel lahkemad, kui enne, agga perre wihkaö mind keik.
Issekeökel sain nunna keiksuggused söimonimmed ja kuriad sannad. Mo ärrajooksmine
pot olli mind allandlikkuks teinud, ma kannatasin ärra puhhas ja ollin wait. Perre teggi
üsna kelmi teggusid. Mõnni kord mul olli kele
peäl, ma piddin jubba mõnne koerusse ülles
kaebama — agga Jürri ähwardus panni mo
su jälle kinni: sest temma ähwardas mind mahhalüa, kui ma omma su piddin lahti teggema.
Ma näggin mõnda üllekohhut; ma teadsin, et
J ü r r i öseti kotto ärra käis; ma teadsin, et ta kordkorralt metsawahhe kartohwlid warrastas; ma
teadsin, et sallaja hobbustega sõitmas ja kõrtsis
käis; — agga temma ähwardamisi, mis ta keige
kurja nimmel ähwardas, pannid mo ihho karwad
wärrisema ja hoidsid mo su kinni. —Kord leidsin
wanna Iürrit jälle perremehhe maggusa-lirno
kallal ning ta kirristas hambid ja ütles: .-Kule,
sinna taiwammus, mõtle selle peäle, mis ma
sulle ollen üttelnud, ja toppi omma su kinni!"
Minna jälle wasto: "Ärra kisso sinna agga
isse mo suud lahti, muido!
» S e sanna
olli minno önnetusseks! Nüüd nad hakkasid
mind weel ennam wihkama ja mulle auko otsima.
Metsawahhe maea olli kül sure metsa sees,
agga siiski ka linna lähhedal ning ammo olli
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mul suur himmo ka üks kord linna nähha sada.
Jani lada aego satis issand kaks pari h^rgi
ja kolm ahtrat lehma ning kümmekond kohhe
oinid ladale. Lojussed sadeti jubba pääw enne
ees ärra ja issand isse sõitis teisel hommikul
järrele; Iürri wöeti kutsariks ja mind lentsi,
kukS liggi. Oh minno römo! Nüüd sain nn>
na ja lata nahhä!
Enne kui me ukse eest ärra sõitsime, büdis
weel emmand takka j.ärrele: „Kule, Kristian,
ärra föida mitte ennam öse pimmcdas läbbi
pakso metsa taggasi! Lada aeg; jae parram
öseks linna, ja tulle hommiko warra liiinast
wälja!"
"Hea kül; Iummalaga, armas Sohwi.'»,—
hüdis issand, ja Iürri laskis' sõita. Kaks
pakso körwi ecs, no mis wigga soita? Wankcr
üllus agga tagga.
Oh minno head meelt, kui me, linna saime!
Sured maead, paljo innimessi, illusad podid;
ma wahtisin su pärrane lahti, ja piddin mitto
lord wankre ja hobbuste jalge alla jama. Nen^
da käisin minna — nüüd ollid mul ka kcnnad
saksiko rided sclgas — keik se loune aea eddasi
ja taggasi. Sabbarahha olli ka taskus, ning
tihti wahtisin ühhe ja teise saianaese korwi fis*
se. Päike olli jubba al loune ja jallad kaunis
wässind tallamist. Istusin perseli ühhe ulitse
posti otsa ja sõin saia. Minno körwas olli
üks suur uhke pood, kus keik kaupa sada olli.
Õige kui minna kolmat sattve omma saia oU
saft ärra hammustasin, tulli üks salk mamseli-

sinna podi ette kaupa ostma. Ro tulgo peäle,
mõtlesin minna, ja hammustasin saia. Agga
korraga olli ühhe heäl mulle wägga tuttaw.
Ma pöörsin rutto ümber, ja Wata! — minno
selja tagga seisis sesamma noor tüttarlaps, kes
mulle sidi rättiko kinkis, mis just tänna mo
kaelas olli. Ta olli jubba paljo surem, üks
kenna naesterahwas, — agga minna olleksin
tedda tuhhandite seas ärratundnud.
Oh, kui hea melega olleksin minna omma
rättiko eest jälle tännanud, agga ei tohtnud.
Peäle selle ei tundnud temma mind ka mitte
ennam. — Siiski — ta waras esmalt lühhidelt
mo silma; pärrast pitkemalt — ning mo tuttaw
rättik —ärra tundis! —Ma tundsin õige, kuida mo palled punnaseks läksid. Ei julgund
ennam üllesse wadata, muud kui piddin silmad
mahha loma. Kui ma wimaks silmad ueste
üllesse tõstsin, watas ta jälle ni immelikkult
lahkeste minno silma, et mo südda tahtis pöllema minna. Selsammal silmapilgul hakkas
wanna proua temma käest kinni ja ütles: »XuU
le. Kusti, lähme teise podi! Siin on keik hir?
mus kallis.» Weel enne kui ta ulitse nurga
tahha poris, watas ta korda kaks taggasi ja
kaddus.
Minna wõisin wist kaua seäl podi ees seis,
ta; agga ma isse ei teadnud sest middagi.
"Pois! mis sa wahhid siin tänna?" hüdis
wimaks poepois. "Kassi minnema!" Nüüd
ärkasin ma nago unnest üllesse ja tõttasin trah-

teri peäle, kus meie korteris ollime. Kel olli
jubba wiis, ja kella kue aego piddime meie ärrasöitma. Weiksed ja lambad ollid hea hinna
eest mudid, metsawaht murrest lahti; kel sai
kuus — seilje — kahheksa—ühheksa — ikka istus
ta alles olle puddcli jures ja aeaS jutto. Hobbosed ollld jubba kolm tundi rakkes ja ei taht^
nud ennam seista, muud kui piddime wannamehhckeöse Iürriga wankre peäle toma, kus
ta jubba ni walmis purjus olli, et minna ted*
da keigest jõust piddin kinni hoidma, muido
olleks ta igga silmapilk wankrest wälja kukkunud. Kül minnul raske hoifca olli! Jürri
aeas hobbustega nago poolhullo. Kel olli jubba 2, kui öse koeo saime.
Teisel hommikul — sedda sain ma pärrast
kuulda — läks Jürri emmanda jure ja ütles:
"Kas ollete ka issanda rahha järrele wadand?
Minnul on üks assi süddame peäl!"
«Mis siis?" küssis emmand.
Kui meie öse tee peäl tullime, watasin ma
mõnni kord taggasi ja näggin, kuida Adam
unnise issanda põues sorriö ja katsus, ja tänn
hommiko, kui asjad wankrest wälja wõtsin
leidsin ma üht haljast hõbbe rubla olge feest
Ma ussun, asjad ei olle mitte hästi. Ma i s '
näggin, kui ta eile õhto ühhe kümnerublase ärrawahhetaö ja ühhckse rubla taggasi sai; agga
kui kahheksa rubla alles tackus on, siis audk
Jummal mulle andeks, siis on Adam puhhas.»
Nende sannadega on ta toast wälja läinud.
Emmand jälle — nago nüüd naeötrahwas ikka
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kerged on — kutsund tedda taggasi ja küssis."Mis sa arwad, Jürri, kas Aoamal peaksid siis
pitkad näppud ollema?"
„Mis minna tean arwata, ütles Jürri sallaja naerdes; agga waatke issanda rahha jar*
rele, ja kui middagi peaks puduma, siis otsige
Adama sängist ebf kastist ehk kust teie isse
tahhate! Mts minna tean?" Nüüd läks ta
ärra.
Minna maggasin eilist wässimust kõrgeni
kesthomuukuni. Wimaks rulli Jürri ia taples:
"Tõuse üllesse, laist worst! Kas sa lõuneni
tahhab weddelcda?"
Minna kargasin üllesse ja pannin rided selga. Keik pererahwas, kcõ nnnd näggid, wa?
tasid woöreti nnnno peäle ja naersid sallaja.
Ma terrctasin emmandat, ei wõetud terwist was?
to. Ma söln rutto kõhho täis ja piddin lambad wälja aeama.
"Lambad jäwad tänna koplisse ja sinna
pead ka koeo jäma!" — kärritztao metsawaht.
Tüdrukud poisio naersid ja hästitasid; agga
minna ei teadnud mitte, mispärrast?
Nenda tulli päike sömalounesse. Kegi ci
ütlenud mulle, kas ma piddin snsma wõi teggema. Wimaks tahtsin — et se koro minno
ammet olli — koplisse minna lambid watama.
Õue wärrawat lahti tõstes hakkas Jürri mo
kaeltaggusest kinni ja kissendas: "Dho. Pois!
kas tahhad jälle lippama panna, nago karja
Hanso mrest? Se kord ci pea sul mille õnneks minnema, sinna warganäggo!"
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Nattuke aega enne ftdda, kuid minna wälja
tahtsin minna, tullld kaks woörast meest ratsa
hooStcga oue wärrawast siöse ja läksid tuppa.
Kes nad rllid ja mis nad tullid, egga minna
fedda ei teadnud.
I ü r r i kiösend<miisse peäle tulli teine sullane
ka sinna, ja mollemad piddasid ja weddasid mind
taggasi. Toa uksest tulli mctsawaht ka walja
mng nä.qgo punnetas wihha parrast. — Mind
weeti nüüd tuppa, kus need kaks woörast laua
äres istusid ja tirjotasid.
Mlnna ollin nago jännes koerte kä, ja ei
sanud nutte sanna suust wälja. Keik olli mul
alles nago üks pahha unncnäggo. Agga kui
teine woöras mind laua are kutsus ja mulle
ette lugges, et minna ollen tee peal mctfalsianda kollist H höbbe rubla warrastanud, mis
minno wodist on leitud, \a mind selle peale
käskis wastata: siis lalsio mo silmad lahti,
ning ma mõistsin nüüd korraga, miösuggune
köis mo kaelas olli.
Ecstotsa ehmatasin ma kül ä n a ; agga et
mo jüdda puhhas olli, tulli julgus pea jälle
taggasi ning ma tunnistasin waljo heäleaa, et
Mlnno hing sest rahhast puhhas on ja niiddagi
ei tea, kas j a ' kuida ta minno sängi tulnud.
Ehk ma kül Iummala pühha nimme sinna jure
wölsin, siiokl ei ustud secda mitte, vocud kohtomõistja ütles: .,Pois, sinna pealu õlled parris
kelm! S e on teie wavgate kombe itka; teie
wannute senni wasto, künni möllas kölgote.
Iummala nimmega tahhate teie omma wargust
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nago wanna tekkiga kinni katta. Olle agga
wait!"
No mis nüüd tehha? Minno wastoaea,
minne kirjotadi kül protokolli, agga mind ennast pandi wahhe alla.
Mind widi nüüd nago josikat koera küne

ja Jürri istus ukse peäle. Kes möda läks, se
hästitaS ja pärrastas. Kui kohtowanncmad
sönud ja jonud ollid, seuti minno käed selja
peäle kinni ja kästi liggi astuda. Kül minna
nutsin ja pallusin, ja ütlesin tuhhat korda, et
ma ilma juta — kes uskus! —
Mis minno südda siis sedda kannatades
tundis, ei mõista minna mitte ülles räkida.
Oh,^ olleks minno kassocmma alles ellus olnud!
Ma ^tundsin, et mulle üsna üllekohhut tehti,
agc;a innimessed ci wõinud mind nutte aidata.
Sedda parreminne tullid mulle nüüd pühha kuja
sannad mele: «Wereta omma murret Jehowa
peäle, kül temma toimetab keik hästi;" ka se
kallis laul: «Ehk kurjad kül mind kiusawad;"
ja: «Sa, Issand, minno süddant näed." Nenda tulli mulle troosti süddamesse ja ma ollia
kül kurw, agga rahliul.
Kümme wersta tagga olli klhelkonnackohhus.
Nipea kui me sia saime, pandi mind keldrisse.—
Keldris ollid agga kaks innimest enne ees, mis
mind wähhä rõmustas; sest mul olleks kolle
olnud aino üksi olla. Ma lstusin keldri nurka
mahha ja nutsin. Teine wang tõstis Pea üllesse ja ütles: «Terre, terrc, noor söbbera
Mo südda on igga kord rõmus, kui ma üht
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noort körrileikajat näen; sest ma mõtlen ikka,
meie suggu ei kau weel Ma peält; ning teiseks
römustan ma. kui mõtlen.- se noor ronk ehk
faarn wõib weel mõnne tassud enne tühjaks
tehha ja monned silmad wälja nokkida, enne
kui tedda üllespuakse. Wata, lapö, minna
ollen ka sinno wannadusscö peäle hakkanud,
ja ma wõin julgeste üttelda, et ma omma ammetit mõistan. Esmalt rabbistasin ma õuna
pu aedo. Issa mõtles, noh se on poiste mood,
ja ptggistas teise silma kinni. Pärrast nappasin ladade peäl sedda ja teist. Keik läks onneks. Sedda möda õppisin teiste innimeste
taskud pühkima. Aega möda katsusin omma
wötmetega aidamchhe ammetit. Ikka keik õnueks. Aqga Wata, seält se tulleb: liig õn teeb
üllemeelseks ja liig julgeks. Nenda minna ka.
Käisin kord möda teed, jalla pitkune noa DU
sake põues, pistol wö al ja püssi tük olla peäl.
Korraga kuulsin wankre põrrinat eest poolt
tullewad. Mõllcsin: tahhan ommeti ülle krawi
pu tahha ja walan, on neid palio wõi kassinastc. Se olli — kus mo arro? — kest päwa aeg. Näen ka, tõld tulleb, üks ainus saks
fees. Kargan metsast wälja, astun, püs uhhes ja nugga teises käes, hobbuste ette ia küssin rahha. Ei tahha saksake anda. Lähhän
tõlla ukse ette. pannen püssi olsakse saksa wasto
ninna ja küssin: kas kukkur tulleb wälja wõi
ei tulle? Kulsari liggund jälle — kes tä kes
temmale sedda mele andis — minnule piitsaga
üsna wasto silmi. Silmad läksid kirjuks, püs
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lükkus mahha; ja enne kui ma nugga ehk pistoli sain wötta, olli ta nago karro mo selgas
kinni.
Paggan wotko nisuggusid kutsarid!
Raiskas minno hea sagi ärra. Sain mehheke
nüüd nöriga kinnistutud ja sia todud; siin ma
nüüd ollen. Agga ma ussun, se köis ei õlle
wce! ammogi tehtud, misga mind puakfe." —
Se könne olli mulle ni woöras ja hirmus
jälle, ct ma middagi ei fanud rägitud. Minno
meelgi ei mõistnud möttelda, et innimenne ni
üllekätte woib minna.
.,No mis sa siis ka õlled näppand?" küssis
ta jälle. Minila ei sanud mitte waötatud. Ta
kulas tük aega ja ütles parrast: »Waat' nendal
Sedda ma tahhan! Crnna õlled wiks pois!
Kes kohhe tunnistab, sest õiget warrast ei sa.
Ma woin omma ninna selle peale pandiks panna, et keik öigcd wargad ilma süta üllespuakse:
sest ükski neist ei tunnista, et ta warras on.
Ning mikspärrast ka? Igga innimesstl on
ommad falla asjad, kus teiste ninna tarwis ei
ollc.
Igga mees woib arwata, mis minno südda
ütles sedda pörgo lobbisemist kuulda. Ma pallusin süddamest' Iummalat, ct minno ihho ja
hinge omma kaitsmisse alla wöttaks. Kui lobbifeja näggi, 'et ma middagi ei wastand, jäi
ta wimaks, asseme peal maggama ja minna
ommas nurkas nisamma.
Teisel hommikul widl mind kohto ette. Kihhelkonna^kohtoherra olli nisuggune innimenne,
kel lahke meel silmast wälja paistis. Ma rä-
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fisin temmale keik emma ello luggu. Ta kulas
peält, küssis wahhest sekka, ja kirjotas mitto
asja üllesse.
..Siis Jürri olli jubba eest õtsa sinno waenlane?" küssis ta wimaks; „mikspärrast ta sind
kül piddi wihkama?"
Ta kartis, et minna temma kelmussed per«mehhe ette piddin ülleskaebama, wastasin
minna.
"Agga kuida tulli siis rahha sinno sängi,

kui sa isse sängis maggasid?" küssis ta jälle.
Sedda teab Jürri ja Jummal taewas. Agga
ma ussun wist, et Jürri isse on tedda sinna
pistnud; sest se on minno wigga, et nia wägga
raske unnega ollen. Pealegi ussun minna, et
meie lapsehoidja ennam sest asjast teab; sest
ta tahtis mulle middagi sallaja üttelda, agga
ei sanud ennam.
Selle peäle hakkas ta wägga järrcle möt,
lema.
Nüüd piddi mind jälle keldrisse widama,
agga ma pallusin Jummala kele, et mind
nende kurja innimestega mitte ennam ei piddand kokko pandama.
Ka sedda lubbas kohtohcrra. Ma jam
siis wangihone üllewataja lae alla, temma
maeasse.
Pääw pärrast sedda kutsuti mind jälle ette.
S e kord ollid metsa issand, emmand, Jürri ja
lapsehoidja ka seäl. — Issand, emmand ja
Jürri tunnistasid minno wasto. Agga kui
kord lapschoidia katte tulli, rakis ta sanna san-
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nalt frif üllesse, fuida Jürri enne linna sõito
teise sulasega nou piddanud,,et ta, kui metsawaht linnas joobnud on, tahtnud temma rebha
Warrastuda, minno sängl panna ja pärrast mind
wargaks tehha, et sel kombel minnust lahti sada.
Oh sa kallis aeg, kui nüüd Jürri näggo
walgeks läks nago kirriko müür. Ei salganud
ennam middagi, wa>d tunnistas keik ülleo''e,—
minna ollin lahti ja tedda pandi keldrisse.
Nüüd laksid metfawahhi silmad lahti. Häbbi
olli tal ka, ta napsiarmastus sai kohto ees ka
ilmsiks. Emmand nuttis ja pällus andeks.
..Tulle jälle meie jure!" ütles metsawaht. „Ma
tahhan sind nago omma last piddada!"
"Kas tahhab jälle taggasi minna?" küssis
kchtoherra lahkeste.
Minnul olli ja olleks seäl hea kül — wastasin minna; agga egga minna surmani ei
wõi lambrisscks jada. Kui se korda lähhäks,
ma tahhaks kiil enneminne üht ammetit õppida.
Mis ammetit tahhaksid sinna siis õppida?
küssis jälle kohtoherra.
Lukkuftppats! olli minno wastus; agga
kurwa melega ütlesin jälle isse, kes rided teeb
ja pearahha maksab? Mul ci olle jo middagi!
"Pea, pea.'" hüdis metsawaht. «Mul on
temmaga tännasest päwast sadik paljo wölgo'.
S i i n on 30 höb. rubla, mis pudub, maksan
järrele. Adam, kas sa leppib sellega?"

Kohtoherra andis metsawahtale kät/ minna
andsin temma ja temma cmmanda käele suud
ja tännasin silmawcega.
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Senni kaua, kui herra mulle üht head
meistrit piddi leidma, jäin ma temma maeasse.
Kuida minno südda Iummalat rannas, scdda
mõistab se, kelle käösi iöse ncnda on käinud.
Näddal otsa ollin ma siin maeas. S e olli
üks abbiello rahwas! Kuida mees nenda naene;
ei tülli egga rido, ei tääklemist egga nääklemist.
Iummala sanna luggemisftga tousid üllesse ja
läksid maggama. Lapsi neil wcel ei olnud.
Peale scdda öppctas mulle proua ka mcnne
waimolikko laulo wisi, ja piddas mind waest
poissi wägga armsaks. Immelikkul wisil olli
temma wägga selle tüttarlapse näggo, keö
mulle rättiko kinkis. Minno ello ei woinud
ennam parram sündida. Ühhel hommikul ütles
kohtoherra-. „Kulc, Adam, nüüd on sul perremees ehk meister malmis. Temma nimmi on
Ruppik ja ellab karja ulitsel, 135. maca.
Õlle tru ja ussin, karda Iummalat ja auusta
omma meistrit. Ma mötlcn, miks so kassi ei
woiks hästi käia? — Proua ütles: S a woid
meie jure tulla millal isse tahhad; lin on jo
lähhedal. Kui sul mõnda nou ehk abbi tarWis on, siis tulle warsi meie jure."
Teisel hommikul olli te jalge al. Uus meister Ruppik olli üks torreda kombega agga muido wägga tork mees; agga temma kollatand
abbikasa, oi wennikcnnc, se olli kitse. Ahnus
ei annud tal ial omma köhto täis siia, miö se
teistele piddi andma? Meistri Kepli jures ollin ma jubba maitsnud, kuida öppipoisi leib
mekkib; agga no tao tühja kcrrega pääw olsa
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taSfe haamriga! Minna ollin jnst nende aastate
sees, tu* innimenne mund ei teeks kui sööks;
sest ma kaswasin nago pilliroog. Pallenukkud
ollid warsi terrawad ja näggo laks kollaseks nago meistri emmandal, ja kehha pinikes?
seks nago tappopüste.
Ühhel pühhapäwal lätsin ma kohtosaksa
jnre. "Adam?" — küssis prõua, — .,kas sa
haige olled?" — O h , ci olle, wastasin minna,
agga — mul on kassin ninnaessine! —Meistri emmand on üks wagga hoidlik innimenne,
aaga minno koht jälle, wanna ahne päits, ei
seisa kassinaga rahhul; sealt se tulleb. „Ohho!"
waotas proua. .,Wai nenda? J a jah, sedda
ma ollen ka kuulnud. No sinno õnneks tulleme meie ka tullewa näddal: linna ellama.
Herra on jubba ühhe koolmeistriga, kes meie
kõrwas ellab, kaupa teinud, kes sind igga pääw
kaks tundi õppetab rehhendama, malnna, kirja
selgust ja muld asjo. Siis tulle nattuke warremalt ja so enue meie jures koht täis.«
Nenda murretsesa need li ead innimessed minno eest. Tänno olgo sure Jummalale! Minna
õppisin ni ussinaste, et kohtesaks immeks panni,
ja hea söök aitas mind wäljaspoolt jalge peäle.
Pois olli üsna wiks ja priske igga piddi. Mitto kord ütles meistri emmand, kes minno sallasögist middagi ci teadnud: "Wata nüüd, Adam,
paljo söminne ei te mitte paksuks, waid aead
kõhho laiaks nago wanna wilja ketti; agga
nattuke ja arro pärrast. Näed mis priske pois
ja nüüd olled; punnane nago Masikas. Aega
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möda harjuta weel nattuke wahhem wõtma.
Kül sa näed, tagga parrem."
Oh sinna wimane kitsepil, mõtlesin minna
ja piddasin su kinni. —
Minno õppimisse aastad läksid se kord hõlp*
saste eddasi ning wimaks üsna möda. Kihhelkonna? kohto Kaksad ning metsawaht teggid mul*
le üht head teise peäle, ning keik läks, tänno
Jummalale, korda. Ma mõistsin wisi pärrast
walida, selgeste rehhcndada ning kirri olli lahti
käes. Lukkuseppa ammet olll mul selge, sedda
ütles wanna Ruppik ka, kes mitte naljalt teist
tööd ci kiitnud. Oh, olleksid sedda minno issa
ehk kassoemma ka näinud!
Meister tahtis mind, kui ma selliks ollin
sanud, kül ennese jures weel piddada, agga mo
heateggiad tahtsid jälle, et ma piddin reisima
uiillilema, ja ma sowisin sedda isse ka. "Sest
kui lind ikka pcssasse jääb, siis ta ci õppi ial
isse lendama."
Enne minnikut käisin ma weel kohto sakste
ning metsawahhi jures Jummalaga jätmas ja
sain ka reisi peäle head kingitust. Mul olli
kül raske nende hea innimeste seltsist ärralahkuda, agga mis peab ollema, fc peab ollema —
ma läksin.
VII.
Omma reisimisjest ep olle mul mitte paljo
kõnneleda. Ma käisin mõnda linna läbbi, teggin mitmes kohhas tööd ning õppisin se läbbi

ka mõnda uut aöja jure. Iggas linnas agga
aeasin ma silmad pärrane, kas ma omma väu
tiko kinkiad kohhegil piddin näggema, agga ei
näinud.
Ülihel uddufel hommikul käisin ma omma
teed eddasi ning näggin korraga üht meest, kel
üsna rööwli näggo olli metsast wälja tullewad.
Tük aega käis ta minno kõrwas ja watas kord
korralt minno peäle. Iärsko jäi ta pärrast
seisma ja ütles: »Paggan wõtko, kus mo silmab ollid? sinna olled jo mo koli laps, kellele
I m a — kas walletad weel? — seäl ja seäl wanflihotte keldris ühte - ja kahtcteistkümncmat
käoko pähhä öppetasin! Kuida sa lahti peäsid,
ehk mis ma piddin ütlema, kuida sa ennast
lahti walletasid? Nüüd elled jo priske lukkufeppafcl. Kas olled mo õppetust weel meles
piddanud? Minna arwan, mcie mollemad ei
olle mitte ilma asjata kokkojuhtunud. Mis sa
arwad, kui meie kahhcksi kokko ühhe nou peak^
sime? Sul on rahha tarwis, mul ka. Eile
öhio on ees trahteris üks rikkas Sweitsima
mees öseks jänud, kel rahha nago purro on.
S e olleks jo üks heateggo, kui meie temma
koormat aitaksime kergitada." —

4

Nenda könncles sesamma mees jälle, kes
mõnne aasta eest, kuida walletate, minnoga üh,
hes wangis olli, ning pärrast olli ärrakarganud.
Äkkiste tulli mulle se mõtte, et Jummal minno
läbbi wahhest üht kurja teggo tahhab ärrakeelda.
&tUe tarwis piddin ma agga rööwli esmalt
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julgeks teggema ja silmakirjaks temma nõusse
heitma.
Agga kui rikkas mees meie wasto hakkab
ja meid ärrawoidab, — ütlesin minna — mis
siis?
«Tühhi kartus," wastas tcmma, ja näitas
mulle mis riistad tal hõlma al ollid. „Kas sa
ussud, söbber, et ma ennast teist korda jälle
petta laösen? E i , wanna wend, ei labse ennam! Kui tal nenda himmo on önjafö sada,
no siis sadame temma sinna. Ta woib meid
weel parrast tännada. Rikkastel on muidogi
raske taewa sada: teme ta siis nattuke waesemaks. Kas põlle tossi?"
Nenda naeris se sadana laps Iummalat ja
temma õigust. Agga ta kohhus olli liggi.
Ta selletas mulle nüüd kcik ärra, kuida
meie omma pimmedusse teggo piddime hakkama.
Minna ollin keigega rahhul, ning lemmal olli
sest wägga hea meel, ja meie läksime jälle ed*
dasi. Minna agga ohkasin süddames, et I s sand minno ettewötmist omma armo parrast
piddi õnnistama ja rööwli kurja nou tühja

saatma. —
..Kule!« ütles röwel äkkiste, ., meie lind tul?
leb jubba; olleme walmis! Siin ei kule egga
näe kegi. Sinna minne wassakut kät, minna
parremat kät metsa. Ni pea kui ta meie wahhel on, kargame wälja, minna herra ja sinna
kutsari kaela, ja sns on temp tehtud."
Meie piddime rutto metsa minnema, sest
tõld olli jubba liggikordeö.

•
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Nipea fui reisia meie wahhe kohta sai,
farqaö röwel teine poolt metsast wälja, laskis
pistoli herra peäle, agga Jummala õnneks —
möda. Nüüd kargas ta hobboste su kõrwa
kinni ja kissendas: --Lukkusep wälja, ja anna
pihta!"
Minna kargasin nüüd metsast wälja ja andsin omma jämmeda keppiga temma ennesele
nenda turja pihta, et ta nago orrikas mahha
kukkus.
Herra, rutto wankrest wälja, aidake mulle
sedda rööwlit kinnisidduda! Kutsar, otsi rutto
köisi! Wõlla otyat) ehk mis katte saad!
Kutsar kawas mahha, herra ka ni rutto,
kui ta omma pistja tcbbega wõis, ja nüüd
siddusime meie tedda nenda kinni, et ta ennast
ennam ei wõinud ligutada.
.,Sinna olled üts tulline mees!" ütles kahwatand herra pärrast stdda, kui talle omma
endist nou ruttoga ollin räkinud. "Agga mis
me teme nüiid temmaga?"
^Panneme tedda wankre peäle ja lähme eddasi, wastasin minna. Lin ei olle Muidogi ew
nam kaugel ja minna lähhän ka seddasamma
teed.
Tõstsime nüüd uimase rööwli sisse ja laksime eddasi. Enne kui metsast wälia saime, m
taš ta üllesse. Ta wandus, pällus, mässas
ja möllas; agga ma ollin tedda ni ausaste siddunnd, et keik waew ilma asjata olli. Tee
peäl, linna pole, könnelesin ma keik omma ello
luggu, mis wooras hea melega kulis.
7**
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Linna sisse minnes olli suur salk rahwast
meie tagga, kunni kohtomaeaöse saime, kus
kohto saks tedda warsi ärramndis ja wasto
wõttis. Agga ta kurri waenlane hakkas nüüd
minno peäle ni hirmsaste kaebama, ja mind
omma stltsimehheks teggema, et kohtesaks mind
ka laskis wangi panna. Kül wooras pällus ja
pakkus kes teab kui paljo rahha pandiks — ei
aitnud middagi. Keik mis ma ommaks wab?
bandusseks ja tunnistuöstks ütlesin, olli ilma
asjata, kunni ma wimaks hea Kihhelkonnakohto
saksa nimme nimmetasin. Siiski piddin ikka
wahhi alla jäma, agga mitte keldrisse.
Iggapääw käis tännolik Sweitsima mees mind
watamas ja töi mulle, mis ial tarwis olli.
Wimaks tulli mo kihhelkonna saks. Ni
kui ta mind näggi, hüdis temma: "No sinna
waene pois olled nago selle peäle lodud, et sa
ikka ilma süta pead lökso minnema!" Siiski
andis ta mulle kät ja ütles: »Se kord olled
sa kui mees teinud. Mis wigga nattuke kaw
natada, kui innimenne teist on surmast peastNUd?" —

Kui meie alles.kõnnelesime, tulli Sweitsima
mees. No tänno Jummalale, ütles temma, et
sa ükskord lahti olled! Agga nüüd se peab
sulle ka maksetud sama. Mul on üks suur
rauawabrik, kus mul nisuggusid mehhi, kui smna olled, wägga tarwis lähhäb. Kolmeks näht
halaks jäen ma omma pistja tõbbe pärrast sia, ja
kui Jummal aitab, siis lähme kahhclse Sweit,
simale. —"

Kas minna sedda õnne ialgi ollcksm moistnud mõtteida? Kui ixH iösa jättis kohtoherra
minnoga Iummalaga ja Weitser — nenda
olli Swcitsima hcrra nimmi — wöttis mind
jälle kui isfa omma käe alla. Temma ei pannud ennast mitte ennamaks, waid wöttis mind
iggale pole, kus ta isse läks, ka kasa, mis
läbbi minna ikka cnnam ja enuam pcncma rahwa kombed nägqin ja õppisin.
Nenda läksid kolm näddalat peagi mõra.
Enne mcic ärrarcl'sil.ust üeles Weitser kord
minno waöto: »Adam, mis sa arwad sest, kui
omma lukkuseppa ammctit õige mahhajättaksid
ja ennast raua wabriko pcäle annaksid?"
Ro luggu ikka, wastasitl nlinna, ma ep
elle jo ello sees üht rauawabvikut weel näi?
nudki!
«Põllewigga sest," waötas temma; »!ül fa
näed, se ei õlle ka suur noiatö mis õige inniMenne ei wot õppida. Same nähha kuida
läyhäb."
ri Meie tekäik, mõda suurt Ncini jögge, olli
wägga illus. Ma näggin ni paljo ust asjo,
linnasid ja maeasid, mäggcsid, ja orgosid, et
silmad tahtsid kirjuks minna.
Wimakö saime koco. Iubba kaugelt näggin
minna need sured wabriko maead ja korönad
ja torrod paistwad. Minna ollin nago teises
ilmas. Weitser näitas mulle keik riistad, ahjud ja massingid tük tükkilt ärra ja stlletas
jgga üht asja ftlgeste kätte.
«Agga üttelgc ommcti, armaS naber, —
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ussis hulga aea pärrast ka wanna Iohhanes —
kuida se tulleb, et Teil ja selle rikka Sweitsinia wabrikandid üks nimme on, ja ommeti
ütlesite Teie, et M a r t i n W a r n e r , kellest
minna esmalt könnclesin. Teie issa on?"
Martin Warner on ning jäeb minno issaks; agga miks ma Sweitsima mehhe nimme
kannan, sedda same ka wimaks kuulda. Se
olli möldre wastus ning ta rakis jälle omma
luggu eddasi.
Pärrast sedda kui Weitser mulle keik asjad
suust suhho ja käest kätte, läbbi ja läbbi olli
ärranäilnud, küssis temma: .,Noh, Adam, mis
sa arwad, kas tahhab minno jure jada? Ta
on jo ka raua to, ja enne kui raua lat walmis
on, kust lukkusep, nago sinna olled, middagi
wõib tehha, enne peab raud nisugguse wabrikus sullatud, puhhastud ja taotud sama.«
Minna tahhan hea melega sia jada! olli
minno wastus.
.,No wägga hea," ütles Weitser; „agga kas
sa ka tead, et alt ehk eest otsast pead kinni
hakkama? Sa olled alles noor ja wõid weel
paljo õppida.« — Selle peäle wennitas ta sanna
pitkale ja ülles: — Ning — ning — mis ma —
noh, olgo peäle! — Kes teab m i l kombel
jälle keik ö p p i m i n n e so omma kassuks
wõib t u l l a ?
Minna ollin keigega rahhul, ning hakkasin
teisel hommikul warsi ühhe wanna õppind tomehhe jures peäle, kelle holeks mind Weitser
andis. Keik asja püüdsin ma põhjani õppida.
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Ni pea kui ühte tööd mõistsin, pandi mind
teise jure, senni kui aega möda keik mõistsin.
..Wägga hea!« ütleb Weitser, kui ta näggi,
et ma iaga tööd püüdsin õppida ning wimaks
ka mõistsin. "Ma näen et sul töeöte lust on
minno jure jada. No noh, põlle wigga. Ma
lodan, et sa parrast mitte ei kahhetse."
Terwe aasta läks möda ja minna ep pam
nud tähhclegi. Keige minno tarwiduste eest
murretses Weitser rohkeöte ja olli minno wasto
üsna nenda, nago ma temma poeg olleksin olnud.
Mis labbi ial middagi woisin õppida, sedda
mulle murretses Weitser ei olnud ka ivsc mitte
abblello mees ja pea nisamma amo üksi mailmas
nago minna.
Teisel kewwadel ütles ta kord minno wasto:
v Armas Adam, innimenne ei woi mitte üttelda,
et ta omma ammetit tõeste mõistab, kui ta ei
tea, kulda teised innimessed tewad. Reisiminne
on üks kallis assi iggamehhele, isscärranis ühhe
kaupmehhele ehk wabriko piddajale. Kirjofa omma armsa kohwsaksale, mis temma sest arwab,
ja kul ta ka ses nõus on, siis pead sa reisima
nunncma."
Minna kirjotasin warsi kohtosaksale ning
sain wastust, et ma piddin Weitseri nou tännoga wasto wötma ja minncma.
.,No hea kül," ütles Weitser. „Mis sul
tarwis on, selle eest tahban minna murretseda.
Esmalt lähhäd sa Saksa^ ja Hollandimale,
sealt Prantsusse male, ja kui sa Inglisse keelt
õlled õppinud, sils ka Inglismale. Ma lodan.

158

—

et sa öiglaöseks innimesseks jäed ja surema
tarkuösega taggasi tulleb. Pea Jummalat meles, siis seisad wist ka temma meles. Pöra
ärra keige kurja poolt, siis hoiab ta sind selle
eest. Eksitamissi ja kiusatussi on kül mailma
peäl paljo ning nad tullewad ka sinno wasto;
agga olgo sulle Jummala kallis sanna silma
ees ja süddames, ja pällu tedda süddamest,
siis kaitseb ta sind keige eest, ja kannab ommas
sülles." Nenda rakis Weitscr, kui lahkumisse
tund käes olli ja andis mulle suud. Minna
nutsin nago wäeti laps ja jätsin Jummalaga.—
Siin ma pean ka tclle räkima, et jubba
mõnni aeg mo issa minno süddame peäl seisis
ning ma ei wõinud tedda ei ööd egga päwa
ärraunnustada. W e s t w a l i a m a nurgast lootsin ma tedda leida. Kes teab Missugguse wäesusse sees temma wõis alla, ja mo süddame
sowiminne olli, temma päiwi wannaduöseö kergitada. —- Ma läksin siis esmalt U n n a linna,
kus ta mitme aasta eest mo käest ärra^addus,
ja kus ma esmalt kasfocmma ja pärrast Kepli jures ellasin. Linna wärrawa ees mõtlesin
ma weel halleda melega selle peäle, kuida ma
ükskord haige jallaga nago koerakutsikas siin
muri äres külmetasin! Tänno kassoemmalc
weel haua põhja, kes mind siit ärrakorristas l
Scl korral ollin minna ka kerjaja poiste seast
keige waesem, ja nüüd sõitsin ma nago herra
posihoostega. — Ma saatsin hobbosed ees linna, heitsin sinnasamma kohta õhto ehha walgel põlwili mahha, ja tännasin Jummalat keige
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Temma armo eest, mis Ta minnule tännini olli
näitnud. —Ma küssisin weel õhto KölkSiösanda
maea järrele, agga üks suur uhke maea olli endise
maea assemel ja kegi ei teadnud üttelda, kus
Kolksisjand jäuud. Ka Keppel olli omma teed läinud. Üksi õnsa kaösoemma haud olli alles omma kohha peäl. Ommast issast ci sanud ma
muud teadust, kui et ta mõnne aasta eest wangikoeas olli ärrasurnud. —
Ommast muust rcisimissest ei tahha ma
mitte paljo räkida. Ma käisin Hollandi, ja
Pelgini- maad läbbi, ja watasin mis watamiöse
wäärt olli ning läksin Prantsusse male. Oige
kui ma Parisi linna sain, tulli Wcitseri käest
kari järrele, et ma ni pea kui ial wõisin, pid?
din ümberpöörma ja koeo tullema; sest Reini
jöe ärev olli üks suur rauawabrik müa, Weitser tahtis sedda osta ja olli isse haige ning ei
wõinud watama minna.
Minna ei wõinud mitte paljo aega wita,
waid piddin tullema. Sure kartusaga söilsin
ma omma teed koeo pole; sest ma kartsin, ehk
wahhest omma armast heateggiad ehk kassoissa
külmalt pitdin leidma. Selle eest olli Jummal
hoidnud. Temma wanna jooksja tõbbe olli
jälle taggasi pöörnud ja piddas tedda wodis kinni.
»Ro tänno Jummalale," — ütle* temma,
fui ma tuppa astusin, — »,et sa ommeti üks
kord tulleb!" Ta rõmustas ennast minno pärrast nisamma, kui olleksin ma temma lihhane
poeg olnud. Mitto päwa piddin ma temma
wodi serwa peäl istuma ja temmale ommast
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reisimissest räkima. Wimaks kui ma kül ollin rafü
nud, ütles temma: "No Adam, nüüd peame ka
sest räkima, mikspärrast masindtaggasi tulla laffsin." Ta selleeas ja öppetas mulle nüüd keik kätte
ja satis mind teisel päwal wabrikut watama.
Wabrcko koht olli wägga illus. Wabriko
herra tuppa astudes tulli mulle üks wanna
auwäärt halli peaga wannake wasto, ja wöttis
lahkeste terwisse wasto. Minna tulletasin ja
tulletasin mele, kus ma ommeti kord sedda halli
pead ollen näinud. — Ah j a ! — se olli jo sesamma wanna faks, kes ükskord omuta weikse
tütrega metsas ümber lukkus ja minna ka mutso pähhä sain. — Temma olli jo selle lapse
issa, kedda ma kaks korda agqa ollin näinud,
agga ial ennam ei unnustanud. — Wannake
olli wägga lahke, wiis mind teise tuppa ja
laskis sohwa peale mahha istuda. Agga mis
siin näggin! Nore tüttarlapse pilt ehk maal
kõlkus sohwa kohtas seina peal, ja minno tulwa
kohtoherra ja proua malid temma körwas.
M:s mo südda sel silmapilgul tundis, ei
mõista ma mitte könnelda. Ka wannamehheke
panni immeks, et ma nende malidc peale wa?
dates. nenda ligotud sain.
Ärge pange mitte immeks, ütlesin minna,
et ma nende kuiode peale wadates nenda möu
lema jäin. Minnul on kaks tuttawad innimest,
üks kohtosaks omma prouaga, mollemad mulle
wagga armsad, kes üsna nende malide näggo en.
„ No õige hea!" ütles hul pea. — »pi$c
hea, armas Warner, siis olleme jo ennegi tut-

wad. Need on keik kolm minno lapsed; mo
kaks tüttart ja wäimees."
Nüüd ma teadsin korraga, kes se K u s t i
olli, lellest kohto proua mittokõrd olli räkinud;
agga sel aeal ei mõistnud minna sedda mitte
mõttelda, et se Kusti, kellest temma rakis, ja
se, kes minno pead kinnisidus ja kedda ma
linna poe ees näggin, üks innimenne piddi
ollema. Agga kas ta praego ka siin maeas piddi
ollema? se teggi mo süddant weel ennam tuksuma.
Wanna wabrikowallitseja — ta polnud
mitte wabriko perremees — tahtis kül teäda,
kuida minna kohtosaksaga ollin tutwaks sanud;
agga ma teggin jutto otsa ja pallusin wabrikut
näidata. Sliöki mo südda tuksus nago sojatöbbise innimessel.
. , I a h , armas Warner," ütles wannake,
ja ohkas isse (— K e l l e r olli ta nimmi, —)
"Minno perremehhe ätkllinne surm on siin
wabrikus kelk asjad ümberacanud. Ka minna
pean siit ärraminnema. Se tük Mariamaad on
mulle kül wägga armas, ning ma lootsin, et
Issaud siin minno silmad piddi lastma kinni
minna; agga nüüd on Temma pühha nou
teisite: sündko Temma tahtminne! Kahhe
näddala pärrast saab 50 aastat täis, et minna
siin wabnko peäl ellan; pean ma nüüd siit
weel ärraminnema — jo se ka Temma tahtminne on.«
Jummal pitkendago Teie päiwi Teie laste
rõmuks weel kaua aega, ütlesin minna. —

Ennese! tikkus wessi silma. — Kui Weitstri

herra sedda wabrikut peaks ostma, siis on ta
wist rõmus, kui Teie temma jure tahhate jada,
kes Teie jo parram kui kegi mu sedda asja
tunnete.
Wanna Keller kongotas vead ja ei wasta»
nud selle peäle middagi. Essimessel päwal walasime meie wabriko läbbi, teisel päwal keik
rauakaebmissc mäed ja muud teised asjad —
keik olli wägga korra pärrast, ja hind, mis
keige wabriko ja platsi eest küssiti, olli enne
kassi» kui liig.
Teisel päwal liggi söma lõunat tullime jälle
taggasi. Minno südda hüppas rindus. Agga
kui ma tedda nüüd nähha saan? mõtlesin
minna, mis ma siis kül pean räkima ehk teggema? Wimaks wõtsin nõuks, ennast ni wööraks tehha, kui ial wõin; agga se olli kelk
tühhi mõtte! Ni kui ma tuppa astusin, seisis
Kusti minno ees nisamma wähhäpunnane nago
minna. Ta olli mind silmapilk ärratunnud.
Ma astusin aupaklikult Kusti ette, andsin temmale
kät ja ütlesin: .. Ma ollen ammogi nõudnud
Teid Teie kingitusse eest tännada, agga ep olle
mitte sanud. Sedda rättiku!, mis Teie ük&
kord omma käega mo werrise Pea ümber siddusite, ollen ma kui keige kallimat mällestust üllewel
hoidnud.' Pärrast ütlesin ma wanna Kellert
wasto ja lükkasin juuksed otsa eest ärra: Kas
walletate weel, kuida Teie ükskord ühhe waese
kerjaja poisi wasto ni lahke ollite, kes koggematta hawa olli pahha sanud, kui üks pritska
ümberkukkus ? Se haaw on siin minno õtsa ees.
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,,Minno Issand ja Summal!* ütlcs Keller, "kas Teie siis, armas Warner, sesamma
vllete?"
Minna ollen sesamma wacne poisikenne,
wastasin minna ja weel cnnam, nunna otlen
fa se " waene Adam", keoda Teie wäimees ja
tüttar, need armsad kohtosaksad, ni sure armastussega aitsid kaswatada ja kolitada!
Nüüd pannid mollemad wce! cnnam immeks;
sest »waesest Ädamast" ollid nemmad jubba
ammogi kohtosakste labbi küllalt kuulnud.
„Agga nüüd peate meile wägga valjo könnelema, auwäärt ja armas Warner, ütles Keller.
Sest sadik on paljo aega möda läinud ja monni
assi sündinud, miö meie ka hea melega teada
tahhaksime.»
Ma könllelesin nüüd omma ello luggn eest
otsast järjeste ärra. Mitto korda panni Keller
kuuldes käed kokko ja ütles: »OH sa immelinne
ja tru Iummal! — »,., Mis ftnna wöttad
ette, se peab sündima, mis tahhab sinno
mõtte, peab korda minnema.-« Kusti
silmad jooksid järjeste wet. Oh, kui hea melega
watasin minna temma nuttuste silmade peale,
ja olleksin omma hinge öhhuga wimast pissarat
tasilmastkuiwatanud, kui se õlleks korda läinud.
Rüüd sai Kusti ka kuulda, et minna ükskord
poe ukse ees tedda ollen ärratunnud, ja tunnistas ueste punnaseks minnes, et ka temma
mind olli tunnud.
Ma jäin weel kolmeks päwaks sia, ja woisin
änaminnes tõeste lota, et kui taewanc Issa
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ka meie nõus on, siis Kusti süddamekenne
mitte minno wasto ei olnud.
Kui ma nüüd jälle Weitseri jure taggasi
tullin ja temmale kcik wabriko luggu, kuida
ma näinud ja kuulnud, üllesrakisin, ütles temma :
.' Kule Adam, sinno Pca ei olle nutte õige terwe.
Sinna f olled jo koggoni teiseks innimesseks lainud.
Ütle üllesse-, mis luggu se on?" Ei
aitnud middagi, nüüd piddin keik üllestunnistama.
.,OH, ch! kas uus wallitseja hakkab jubba
warsi maeapiddamisse ccst murretsema?» utes
Weitfer naerdes. »Noh, kui keik nenda on,
kui sa rägib, siis polle mul ka middagi selle
wasto, ning sel endisel wallitseja! polle siis ka
mitte tarwis hulkuma minna."
Oh, kui rõõmsaks teggid mind need sannad l
Ma ollin Weitserile ka räkinud, et Keller kahhe
näddala pärrast omma wiekümne aastast mällestusfe päwa tahtis pühhitseda. »-Ma arwan,
ct meie kaubakornraht senni kaua walmis cn,
ütles Weitser, ja sinna minne essiteks ees sinna
ja murretse, ct selle ausa mehhe mäuestusse

pääw ausaste petud saab."
Mõnne päwa pärrast olli ka kauba-kontraht
tehtud ja Weitser naeratas ja ütles: „Nüüd
minne, aus wabriko wallitseja herra, sinna, ja
murretse, et so maeapiddaminne wisi pärrast
saaks seatud ja hakkatud; mis sinna jure tarwis
on, selle eest tahhan minna murret kanda."
Ligotud süddamega hakkasin ma Weitseri
kaela ja andsin temma käele suud. Mo keel

I
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ei mõistnud mitte tännada, agga mo silmawessi
tännas parreminne, ja sest sai Weitser kül arro.
S u r e römoga wõtsid mind Keller ning
temma tüttar wasto. Keik meistrid ning tomehhed tullid omma uut wallitsejat terretama.
Agga kui Keller ennam seäl jures ei olnud,
ütlesin ma neile, et se essimenne assi, mis ma
nende käest nõudsin, on, et nemmad omma
endise wallitseja mällestusse päwa ausaste piddid pühhitsema ja mulle sel päwal abbiks ja
nõuks ollema. Nüüd olli paljo tallitust ja
kokkoräkimist. Kusti otas omma õdde ja öemeest woörussele, ning ka temmal olli paljo tööd.
I g g a sömaaeg näggime teine teist ja ennam
tinti; agga sest olli ka küllalt. Meie mõistsime
teine te:fe silmast, mis süddames likus.
Nenda tulli laupääw; sest Home piddi se
mällestusse pääw ollema. Keik mehhed ollid
kous. Läbbi ööd loime meie paljo nori kaska
ukse ette piiöti, ja püssid, püssirohhi ja mõsekandid ollid ka walmis. Nipea /ui päike pünnama hakkas, ollid keik rahwas pühhapäwa
rides wabriko ukse ees walmis. Keige meestega läksin minna nüüd Kelleri maea ukse ette
ja seadsin neid keik, lauljad cttc ja mosekandid
nende selja tahha, arro järrele üllesse. Kellert
toa pois olli meie sallakulaja. Nipea kui se
ütlema tulli, et keik jubba üllewel olli, hakkasime
meie scdta illuft laulo nelja heälega laulma:
..Eks mo kohhus tänno tehha," ja mõsekandid mängfid kõrwas. Selle peäle öiskasime
kolm kord keik ühhest suust: Hurra! hurra!
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hurra! ja nüüd tulli nago Prantsuöse sõdda,
50 püssi panko ühhe teise järrele. Olli se
walmis, siis laksime, minna ees, teised tagga,
keik tuppa, õnne sowima.
Agga kes mõistab üllcsräkida, kuida minna
immeks pannin ja ärraehmatasin! — Ni kui
ma ukse lahti teggin, tull'd mulle kchtohcrra,
temma proua ning — Weitscr wasto! Keik
ollid öse ilma teadmata sinna tulnud. Minno
önnescwiminne kaddus kele peäle ärra. 3nnckö
astus üks meister teist järrele selja takka ette,
ja sowisid Kellcrile pitka igga, head õnne ja
rõmo ta wannaducse sees. Selle peäle wõtsin
minna Weitseri käest kinni, wisin tedda keige
mnsiride ning tömecste ette ja ütlesin: Waatge,
armad sõbrad, se on teie ja minno herra, kes wabriko on ostnud ja mind tele wallitsejaks seadnud.
«Tühhi ;ut, tühhi jut," hüdis Weitscr —
„keik walli'! Ärge usfuge tedda, temma tahhab
leid naero pärrast petta! Kuulge, miö minna
teile üllcn. ning se on terwe loosi: S e noor
herra, kedda teie ommaks wallitsejaks peate, on
minno poeg ning sellepärrast lbse wabriko peremees. Siln on se kohto kirri, kus fees seisab,
et minna tedda lapse assemel wasto wõttan.
Temma nimme on nüüd Adam Weitser, ja
se wabrik on temma." — Peäle sedda, kui
naljakas Weitser näugi, et minna rõmo pärrast
üsna ärrakalMsin, poris ta ennast mini.o pole
ning küssis.- .,No D a m , kas sa sepärrast
ärraehmatad, et ma sind ommaks poeaks nimmttan?"

kosin ta umber kalla, andsin temmale tuhhat
korda suud ja nutsin.
«Oot, ot« — ütles Weitser — «minna ei
olle weel mitte walmis. Minna ollen sedda
noort herrat wallellkkuks teinud, kui ta mind
wabriko herraks nimmetab, sepärrast auS kohtoherra, wõtke Te»e sedda kirja ja luggege keige
innimeste kuuldes ette, et nad kuulwad, et ta
scst päwast sadik minno pärria poeg ning selle
wabriko perremees on."
Kohtoherra lugges nüüd ligotud süddamega
kirja ette ning kui ta walmis olli, ütles Wettser: «Rüüd wõtkem ka ue wabriko herra onne
peäle laulda: ««£>t;, wõtkem Jummalat suust,
sütdamest nüüd kitta!" Minna nutsin nago
wäeti laps. Kui loul lauldud olli, hüdis Weitser ees Hurra! ja keik teised kolm kord tagga
järrele. Keikedcl, kes jures seisid, ollid silmad
märjad, nus weel minnul! — Kelke süddamed
ollid tais rõmo, üsna rõmo!
Weitser olli nalja heites tänna nago käest
ärra. Wimaks aslus ta Kuoti jure ja ütles:
"Keik on ennast tänna wägga rõmustanud,
muud kui Teie üksi n^itade kurwa näolinne
ollewad, kallis Kusti!"
Kusti pühkis silmad ärra ja wastas:
Wettferi herra. Teie mõistate wägga pitkadal
KeS ülles Teile, et minna kurw ollen? Teie
isse pühhite ka omma silmi — kas se kurbdusse
pärrast on?"
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«Woib olla, et ma eksin," wastas Weitser.
«ÕUen ka jubba wanna innime ja silmad ei
tahha ennam hästi stNetada. Agga kuulge,
ma tahtsin Teile ühhe jutto rakida." — (Keik
teggid körwad lahti.) ^-Möttelae ommeti, mis
pois se Adam on! Ükskord jooksnud lemma
kulm nattnte werd, ja üks kenna noor tüttarlaps on omma kaela rättiko sinna ümbcrsiddunud, ja stdda rättikut hoiab tcmma tänna pä?
wani, nago pühha mallestust, ikka nllcwel ja
kannab põues. Ma tean ette ärra, ehk se
wabrik, mis minna lemmale tänna kinkisin, ka
omma 26,(100 (kakskümmendwiis tuhhat) höbbe
rubla aaslas sisse toob, ja minna tedda pole
millioniga ollcn ostnud: siiski on se rättik tem,
mal armsam. Parrast scdda, kui ta isse ning
tüttarlaps jubba luggeja arro sees ollid, on
nad Wrankwurti linnas teine teist jälle näinud, ja sest sadik ei woi Adami kelm sedda Up
sokest mitte ärraunnustada. — Mis Teie arwatc,
armas Kusti, nisuggusest poisist?"
Kusti olli punnanc nago wähhä, ja löi
silmad mahha. Keik teised hattasid naerma,
minnul tilkus higgi otsa eest.
..No eks ma ütle ikka.'" — aeas Weitser
jälle eddasi — "wimaks õllele isse sesamma lomakcnne, kedda Adam oinmas silddanies kaunab?
— El luggu nenda, sedda parrem ! Adam woib
nüüd omma abbikaja ausaote toita, ja on muido
ka wisakas pois, mis kohtehcrra omma prouaga
moUeiuad woiwad tunnidtada; sepärrast tahhaksin
minna sclsammal silmapilgul temuia eest kossi-
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lane olla, ja Teid palluda: Kallis Kusti, jäge
öigc temma teifekspoleks!"
Kusti piddi ärraminnestama. Ta läks
walgeks nago lummi, ja hoidis öe käest kinni.
„OH minno armsad innimessed!" hüdis
Wcitser, nago olleks ta ka ehmatand — «tulge
appi! Wata, mis rummalal tempo minna nüüd
ollen teinud! Nenda on, kui innimenne omma
ninna sinna pistab, kus ta mitte ei tca. Tulge,
panneme lippama!" Nende fannadega satis ta
teised toast wälja, wõttis teise käega kohtoherra, teisega Kellert käest kinni, — keik läksid
teise tuppa, meie jäime proua ja Kustiga kolmeksi mahha.
Kes teab, kust mul se julgus tulli! Agga
ma laksin Kusti jure, ütlesin, et ma tedda wägga
armastan, ning — Kusti õdde ütles: .-Minna
tean, et Kusti sind ka armastab, „panni meie
käed kokko ja ütles: .-Jummal Issa, Poeg ja
pühha Waim olgo teie lotus, kilp ja warri
surmani. Amen." Selle peäle jooksis ta isse
ka toast wälja; meie jäime nelja silma alla.
^<a hakkasin teise käega Kusti ümber, pannin
teise käe ta otsa peäle ning küssisin: tas ta
Jummala kuuldes ja nähhes tahtis minno abbikasaks jada, ja temma ütles tassakeste: J a h !
No nüüd olli kaup walmis.
Ob sedda luöti ja rõmo, mis nüüd keik se
pääw olli! Wanna Weitser rõmustas ennast
wägga. «Nüüd jään ma sia ellama," ütles
ta Kellert wasto, .,ja meie kaks wannakest
ni

8
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tahhame endid omma laste õnnelikke ello ülle
rõmustada, kunni Issand tulleb ja meid ärrakutsub.
Kohto herra, minno tullewase källimehhe,
sowimiöse järrele piddid meie pulmad temma
maias peetud sama, ning said ka. Metsawaht,
mo enoine meister Ruppik ja endine lapsehoidja Maria, kes jubba isse lapse emma olli,
ollid ka pulma kutsutud. Teisel päwal laksime
metsaissanda jure wooraks. - - Ta emmand
olli jubba mõnni aasta Ma muldas. Mclsawahhe jures wisin omma armsa Kusti sure
öunapu alla ja ütlesin : Wata, sia matsin minna
ükskord silmawecga omma Rikso mahha! —
Siin andis mölder Wcitser omma armsa
abbiksale kät ja ütles: No armas koolmeister,
nüüd teate keik mo elloluggu, ning ka kuida
minna uut wäärnimme sain. Sündimissc po?
lest on minno nimme Wärncr, agga nüüd on
ta Weitser. Ja mis meil ommast ellust weel
räkida on, wõin lühhidelt üttelda. Ei minno
uus issa Weitser, egga mo Kusti issa ei ellanud kummagi ennam kaua. Mollemad surrid
ühhe aasta sees, se on: kolm aastat parrast
meie pulmi, ehk aasta enne suurt Prantsusse
sõdda. Jummal on keik hästi teinud. Neil
ep olnud ennam sõa, kärra egga kissa tarwis
kuulda. — Meie saime kül wägga rikkaks ilmlikko warrandus^ polest, agga Issand satis meile
ka armastusse witsa, et meie südda ei piddand
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warranduSse külge kinni kaswama. Iummal
andis meile kolm lapfokest, agga ükski neist ei
cllanud kolm naddalit; keik laksid mulda.
Prantsusse söa aego piddime Inglis,male pöggenema, ja fenni kaua tehti mollemad wabrilud
Maga tassa. Nappust ei woinud meile kül
mitte tulla, sest meil elli ikka weel hea kord
rahha; agga meie olleme tännini keige omma
ello sees arramnnud, et ..innimenne mitte sest
ei ella, et tal paljo warrandust cn.«
Mitto aaotat piddime Inglis - maal ellama.
Kui föakärrin mödas olli, tullime Sweitsimale
taggafl, agga kuida ma ütlesin — wabrikud
vllid Ma tassa. Ka mo kallimces omma prouaga
ollid Iummala ette läinud ja laks last mahhajätnud. Neid wctsime meie enneste jure, ja
need ollid need kaks last, kellega meie Sweitsimaalt tullime, ja kedda meie nüüd Kölni linnas
kaewatada ja kolitada lasscme. Annab Iummal
neile terwist ja head meelt möttct, siis on.
ucmmad roimaks, kui meie ommad silmad kinni
pannemc, meie pärrandusse pärriad. — Wabriko
murret ci tahtnud meie mitte ennam cttewötta,
separrHst olli se minno nou, siin omma lapsepölwe ellomaal omma päiwi löppetada, kui
Issand sedda ka tahhab. Minno wcskid kandwad kül ni paljo sisse, et meie isse ellada ja
kehwa wennale jaggada woime, ja et meil
laste jauks pandud warrandusstst tarwis ep
õlle wötta. — Siiski annaks Iummal, et meie
armsad kassolapsed Temma sanna öppetusses

saaksid üllesse kaswatud, ja se kallis salm:
8*
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», Nõudke cSftte taewariki ja temma õigust, siiö
peab teile sedda feif pealegi antama" — nende
süddames seisaks, siis olleks keik hästi."
Nende sannadega lõppetas mölder omma
juttustamist, ja koolmeister sowis, et nad löppetusftks weel sedda laulo piddid laulma: .,Miö
Jummal teeb on hästi keik," ja kui laul lauldud olli, jättis Iohhanes Jummalaga ja läks
ommadega koio.

No teise perre wadder, mis sa nüüd arwad
sest pitkast jutlust? Ma raatsin sinnule, rägi
sa omma wadderile, ja temma rägib jälle omma
wadderile. Mõnni ütleb : »Noh, olli õige kenna;
— teine jälle: -No olli mis olli;" — kolmas:
«Põlnud suur assi ühti;" neljas: "Minna avt
wan, kes õppetust püab, se leiab siit ka kübbemekse!" — Agga minna ütlen: Egga ma
ommeti Halbikära Haus ei olle, et ma keikide
mele pärrast püan tehhha. Kes parrem nloistab, se parrem tcljfo; agga kes parrem ei
mõista, se ärgo täitko. Jägo seks korraks!

Rikka anne ja waese anne.
Wuida so südda on, nenda on sinno sannad ja teud; se on üks tõssine sanna. Wäljaspiddine seisus ei te innimest temma feest,Piddift cllemisje polest ei juukse karwa wäärt
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panemaks cgga pahhcmaks. Dlle sa saks ehk
sant, tark ehk rummal, üllem ehk allam, —
põlle sul armastust Iummala cgga omma
liggemisse wasto: siis õlled ühhesuggune tiihhi;
paljas ikka. —
Ühhes linnas, kus meie armast Ma-keelt
nattuke tölbllt rägitakse, ja rahwas ni laiad kued kandwad, et naeste lastel weel sees rumi
on, sündis minnewa aasta üks luggu, mis
minna tännadi teile tahhan räkida. Lin on
suut ja paljo innimessi ellawad seal sees, ja
iggaüks peab onunal kombel omma Pead toitma,
^aljo ellawad siis ka sest, et nad iggal pool,
luö .uiddagi kanda ehk tõsta tarwis, pari kop,
piko eest kaepärrast on; fe on, nemmad peawad
pinema rahwal kätte ja jalge assemel ollema.
Juhtus kord seal linnas ühhe waese laia
«särgi" kandjal, kes uste ees kerjas, se õnnetus, et tal kest laia ulust peal, mis wirtsamaclt
alla lähhäb, langctöbbi peale tulli. Kuida mitto
teädwad, on se üks inneto haigus. Waene
innimcnne keerles ja weerles Maas, aias suust
ja Ninnast werrist wahto wälja, pöritas silmi
ja röggiseö, et hirmus nähha ja kuulda. Tullejad ja minncjad jäid keik temma ümber seisma
ning wahtisid, agga kegi ei möttelnud selle peale,
sedda waest imumest soppa se ulitse pealt arrakorristada ja ullu alla wla.
Wimaks tulli ükS pinikeöse rietega herra,
käed taskus, kübbar willo peas, kihwad ninna
al, rattiko ots lippendab taskust waljas ja sapad
hiilgasid nago wessi palgas, ka sinna jure. Ni
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pea fui ta innimest ulilse peäl maas näggi,
ütles ta warsi ni surelist kombega, nago ta
wanna Türgi Sultani essimenne poeg olleks
olnud: "No mis te' wahhite siin haige jures?
kas ta sest parremaks saab? Wige tedda ommeti
ullu alla! Wahtiminne ci aita middagi! —
Rutto, rutto.'"
.,To'.ooip silma^ilgonsündida, (h)illus h e r r , " ütles üks laia kuega pakkikandja ehk
nurgawaht, kes praego ka sinna jure tulli —
„enge mitte töisitc, kui et herr ka essi

sääl man saisap!"

„Mis tont minna seäl jures siis teen?"
kutsis kihwamees jälle uhkeste.
"Todda wõi ma herrale fiinsamman
teda anda,« wastas mees. „ Ä ü s a h e r r a
tecdwa, et meie suggutse laia särki ja
jammeda ammega innemisse egga! pool
paljo ei mässa. Wi minna nüüd todda
waist poolkoolnu meest ütte woora t a r r e ,
sis sadetas minno hökwa lõhnaga tullema; enge om üts särane illus herr
sääl man, kumb ni surel wisil moistap
käske, mes allamba innemisse heldusse
parrast peawa teggema — kae, sis lat
kiik assi iks parrembide."
„No minno pärrast!" ütles kihwamees;
„agga ärra lobbise ni paljo, waid hakka külgi!"
Laiakue mees wõttis nüüd tasfakeste haige
Maast üllesse ja kandis tedda kihwamehhe järrele
ühte lühhemasse maiasse. Pinikesse herra sowimisse peäle andis maiaperremees hea melega
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lubba ja lõi ka weel üht ja teist, mis haigele
tarwis olli, kes jubba jälle toiguma hakkas.
Nüüd tahtis uhke herra minnema hakkata.
..Peakinni, pea kinni!" hüdishaigekandja.
..Ausa herrakesse teedwa, kes tööd om
tennu, to om ka palga wäärt! Nüüd
olle minna todda haiget fija maija
kandnu, ma palles sis ka, et herr mo
waiwa ärramassap! Meiesuggutse waese
innemisse ellame tost, mes kümne sörmega tenime; kost üllespiddaminne
muido walla tullep? Teie ollete käsknu,
niinna olle sõnna kuulnu. Teie mässate
muile to pärrast 15 Unga Hoppe, sis
olleme walmis."
Surelisse ja uhke näoga watas kihwameeö
esmalt pakkckandja õtsa ja ütles: «Kas sul
mitte häbbi ei olle, minno käest selle eest rahha
peäle aiada, mis sa Muidogi olleksid piddand
teggema? — Mis minnul selle woora sandiga
asja, et niinna temma eest pean maksma?"
. . S o o h ! " wastas pakkikandja. ..Minna
mõtli töisite. Kae, kuis ma pea olles
pettetus sanu! Minna mötli, to inneminne om Teile wäega armas, et Teie
ulitse pääl ni törrelden kige pale tükkisite, kca hökwa külgi es nakka! —
Siöki, herr om minno käsknu kanda ja
maösap nüüd 15 tenga, sis omma kiik
asja körran nink minna olle rahho."
Rahwast tulli ikka järgcste jure, ja mitto
hakkasid jubba sedda nalja naerma, ja uhke
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herra wõis ka mõttelda: ., Wiskan ta kätte, siis
ta jättab mind rahhule!« Ta tõmbas taskust
kukro, kus teises otsas kollast, teises otsas walget rahha sees olli, ja andis pakkikalldjale 30
koppikut.
.,No to om hä, wäega hä,« — ütles
mees. " E t sa kae, w e l l i , to herr om
p a l j o p a r r e m b , kui ta p ä ä l t n ä ü t a p .
N ä t s e , and mulle 30 tenga nigo wuhh i n a l . Ma tenna wäega sõa me st!" Agga
kui ta näggi, et herra tahtis minnema panna,
hakkas ta weel temma käewarrest kinni ja ütles:
Pea ge weel weidi kinni, ausa herra, weel
es olle to assi kigeni otsan. Ollete nüüd
ausaste m a s n u , sis peate ka ni kawwa
sia j ä m a , kunni klk möda om."
Selle peäle poris ta ennast haige pole kummarkülle ja ütles : „ K a e , armsa welli, siin
o m m a 3 0 tenga sulle kergltusses. Todda
and sull' üts waine pakikandja, kumba
hendal säitse lomakest koddun leiba
ootwa; nüüd same n a t t a , mes ne tõise
rikkamba tewaJ"
No sedda immet! Eest õtsa watasid keik
mehhe silma; agga warsi pistis iggaüks kae
tasko ja andsid janoile, mõnni rubla, mõnni
kaks ja kolm ja mõnni weel ennam. Ka kihwamecs ei luggenud, mis ta sandile andis.
Waese anne olli rikkaste süddand ligutanud ja
keik andsid römoga. Wimaks tabtsid monned,
iöseärranis se herra, kes esmalt ni uhke olli,
ka laiakue mehhe zeilbme lapsele Middagi kinkida —
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agga kui nad cndid ümbcrpöörsid, olli mehhele
jubba ammo kaddund. Ta olli sallaja ärrala-nud >a tännas Jummalat seal, kus kegi ei
narnud, ja Jummal on tedda nlng temma lapsokebsi wist õnnistanud.
^Minna ollen noor olnud ja ollen wannaks
sanud: agga sedda ma polle mitte näinud, et
waggad on nälga surnud."
"Minna ollen Jummal, kes õigust ja heldust armastab, ja se on minno mele pärrast."
"Õppigo head teggema, nõudke õigust tagqa,
seibke nende eest, kedda mahharöhhutakse, aitke
waesid lapsi ja leske naisi."
»Üht rõõmsat andjat.armastab Jummal."
"Mis so parrem kassi annab, ei pea pahhem
mille teadma."
..Önsad on need armoliösed; sest nemmad
peawad armo sama."
"Kui kellegil selle mailma warrandust on,
näeb ommal wennal pudust ollewad, ja panneb
omma süddame temma eest kinni: kuida wõib
Jummala armastus temma süddamesse jäda?«
"Olge armoliösed, kuida teie taewane Issa
armolinne on, et teie Issa lapsed ollcksite, kes
taewas on!«
»Minno ja te nendasammoti!"
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©tio i<t Katta.
peitse wersta Preslau linnast minna on
Slesia-maal, Preisi kunningrikia, üks külla, mis
nisamma wäljanättab, nago keik muud küllad,
ja ellawad seäl rikkad ja waesed sees, justament
nago igga! pool. Sel aastal 1847 sündis seäl
üks assi, mis minno arwates mitte pahhaks ei
panda, kui ma omma armsa sõbradele sest ka
ragin.
Seäl küllas ellas üks lest naene, kel poeg
olli, nenda arwata 24 aastane, kas aasta ennam
ehk wähhem. Selle wasto on ta mittokõrda
üttelnud: «Kule, Otto, minna lähhän igga pä
wannemaks ja ollen häddine, se olleks kül tar,
wis, et sa mulle Minnia maiasse tooksid; agga
et me' isse waesed olleme, siis ma arwan: Olleks
wägga hea, kui Minnia ka nattuke põldo ehk
mõnne koppiko liggi tooks. Meil on 600
taalrid wõlga ja need seiswad nago kiwwirink
mo rinna peäl." — Minnial nõuda olli kül
Otto melest armas, agga üht rikkast pruti otsida,
ei himmuötand temma südda mitte, nmg se olli
teäda kül mikspärrast. — Kuida Wannast sadik
jubba teäda, ei ota nored mehhed prudi nõudmissega m.tte senni kaua, kunni leib ja maia
walmis on, waid surem hulk hakkab jubba aegsaste senna ia tenna silma wiskama. Slesiamaal on se luggu nenda, ja minna ussun, et
Harjo-, Läne,, Wirro-, Wõrro-, Lätti- ja Tarto,
maal luggu karwa peäl sesamma on. 3io olgo
kuida on, agga Otto assi olli nenda.
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Sealsammas küllas ellas üks kangur, kel
seitse last olli, agga leiba mitte kolme iäuks.
Issa, emma ja seitse last, keikel terwed suud ja
köhhud, — jubba need woiwad ka middagi
ärraraiskada, kui raiökada on, ja tewad suurt
kissa, kui mitte ei õlle. Kangro rahwas vllek,
sid ka mittokord hea melega middagi paia pöh,
jast kapinud, kui kapida oüekö olnud, agga
tihti juhtus, et ei olnud.
Kangro seitsme laste seast olli Katta keige
wannem, ja tüdruk nago rööst piim. Keige
külla tüdrukutte seast olli Katta keige kennam,
agga keige — waesem, ja mitto rikkast perrepoega kahhetsesid, et ta ni waene olli, muido
õlleks tal kosfilassi nago purro olnud. Sest
sealt Ma tallopoiad arwawad ka ennamiöte nenda,
et kolm pöldo ja kolm pöldo on kokko kuus
. pöldo, ehk naene ja mees peawad ühhe rikkused
ollema, muido ei õlle kaks kord kaks mitte nelli.
Kus agga mitte üht ainust pöldo ei õlle, sinna
ei tulle ka pöldo jure. — Otto agga mõtles:
«Minnul on ta ilma rikkusseta ka hea kül;
temma lassandus, waggadus, allandlik meel ja
ussinus on mul kallimad, kui tuhhat taalrit."
— Nüüd juhtus kord külla talkusse peal, et
Otto ja Katta nhhe ee peal, teine teise körwas
leikasid ja — nago se nüüd monni kord juhtub
— kord korralt ka teine teise silma watasid.
Nüüd olli luggu lahti. »Kui ma sedda ei sa,
' siis ma teist ei wötta!" mõtles Otto. Otto
olli kenna pois, tüdruko süddames ollid needsammad mõtled ka, agga kel need waesed lomad
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tohtwad üttelda? Ka mõisa hcrra wahtis jubba
ammogi Otto peale ja tahtis tedda kutsariks
sada, sest kutsida mõistis tcmma nago südda^
wennelane, ja hobbostega ümberkäia naao monni
suur solapuhhuja ehk lehma arst. Sepärrast
ku:da ütlesime. Katta keel nilpsas Otto järvele
nisamma.
Kui cm ma ükskord jälle ühhest ja teisest
ning ka wimaks minniast räkls, ütles Otto:
,.Armas emma, üht rikkast pruti ci sa minna
mitte, ja kedda ma tahhaksin, se ei õlle sinno
mele parrast, sepärrast jäcn minna poismehheks
nago wanna kand."
.,Kes ta siis on, Otto?" küssis emma.
.,Armas Iummal, egga minna ommeti haisust
ei woi tunda, kedda sinna armastad!"
"Eks ta õlle ikka kangro Katta," wastas
kartlik Otto.
Emma õhkas ja ütles: »Tüdrukut ei woi
mitte laita; rnnimenne on wi?s ja wisakaö;
agga armas poeg, need 600 taalrit! Mis nendega saab?"
Ka Otto õhkas ja laks norgus Peaga uksest
wälja. Õigusse parrast teadis emma nende
lõust jubba ammogi, agga ta ei tahtnud sest
teadmaks tehha. Siiski mõtles emma: ., Egga
temma Kattat ommeti ei jätta, nn,g parremat
minniat ei sa nunna wlst naljalt mitte. Separrast ütles ta ühhel päwal, kui nad jälle sest
asjast räklsid, ja Otto Peake norgus olli: "Kule
Otto, mlö la arwad sest kutsari asjast ? se õlleks
minno melest
"
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«Terre hommikust!» ntles üks wooras mees
tuppa astudes, ja emma jut jäi polele. Se
wooras olli mõisa kutsari Maddis. „No Otto
ja wanna emmale, kuida kassi käib?" küssis
Maddis.
„Olge terwe küssimist, nisamma waewa
wisi, ühhest päwast teise," wastas emma.
«Kas Otto ei hakka jubba warsi pulmi teggema ? Ma ol>en nenda äri weri möda kuulnud,
et ta kangro Katta ümber peab lipitsema. No
tüdruk on aus, seäl volle jutto ühti.«
Mis waene poisike nisuggust asja wõib
ette wõtta — wastas emma; peaks ikka ommagi kohto täib sama!
"No olgo nüüd kuida on; agga kas teate
ka, mis ma se kord tullin? T^e teate, meie
herra on üks essimenne mees, ja kes ta sanna
kuulwao, neid ta ei unnusta. Kolme ku eest,
kui meie toa Lcnaga käed kokko loime, lubbas
ta Serwa karjamoisa aidamehhe ammetit minno
kätte, ja et seäl aidameest häddaste tarwis on,
sils on meie pulma pääw jubba ülletullewa pii>
hapääw, ning minna lähhän omma Lenakesjega
Serwale. Agga nüüd on kutsarit tarwis ja
minna arwan, Otto, sinna olled selle peäle
nago lodud. Kolmkümmend taalrit palka, pri
söök ja rie — mis sa weel tahhab? Nisuggune
koht ei kukku ka taewast mahha. Naest wõtta
sinna praego ommeti ei wõi, sest aiad
on wägga nappid. — Ah ja! piddin ärraum
nustama — mõtted läksid jälle Lena peäle. —
Emmale lubbas herra ka igga aasta 6 wakka
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rukkid ja 6 oddre. Mõtle mrrele, Otto. S o
omma habbe hakkab alles kaswama, ja Kalta!
vn häddaste karjakot alles kaelast ärra. Egga
teil weel rutto ei otle. Katsu kord aasta peale.
Parrast woid jo tehha mis tahhad."
Kutsar mõistis räkida nago Juut. Otto
mõtles, watas emma peale ning ütles: ',Home
ma tullen ibse molsa ja annan wastust.« Kutsar
läks ärra.
«No kas sa nä, Otto," — ütles nüüd emma
— minnul polnud omma kutsari jutto tarwis
räkida, — Maddls rakis minno eest. Ma näen,
et sinno südda ommeti Katlast mahha ei ja,
ning minna ei tahha siis ka mitte ni kiwwü
köwwa olla. Kossi ta ärra peale! Iummal
andko terwist ja õnne!«
Nüüd olli nago õlleks wapsikas Otto sabba
alla pistllud. Ta kargas rõmo parrast üllesse,
andis cmmale ühhelt ja teiselt poolt muisso,
ja hüppas otse püsti.
..Kule ikka, kule sögge pois," ütles emma,
„mis ma sulle weel tahtsin üttelda. Homme,
kui sa mõisa lähhäd, ja herra hakkab sest asjast
räkima, siis ütle julgeste, et sinna imrdo kül
tulleksid, agga et wanna emmal ei õlle keddagit,
kes tcmma nattukest pöldo ärrateeks. Ma usjun,
et herra wist lubbab, et sinna isse mõisast neid
pari põllo lappi woid teggema käia. Põld toidab siis minno, ja 6 wakka rukkid ja kuus
oddre müün ma aastas ärra, ja sinno kolm,
tümmend taalrid ka jure, siis lähhäb wölg
jubba hästi wähhemaks. Tenid siis paar aas.
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tat wõi ennam mõisas, siis wõite minno pärrast
pari minna. — Agga et Matta ka middagi te*
niks, fiis olleks minno nou, et ta Preslau lähhäks
ja seäl tenistusse heidaks; koddo on neid mm*
dogi küllalt, ja je talwe tulleb wist keikile pinike peusse.
Ni pea kui emma lõppetas, jooksis Otto
kangrule, rakis keik üllesse. Katta wannemad
on keigega rahhul. Katta isse ka, ja Otto südda
nenda rõmus, nago ta olles taewas olnud.
Nüüd olli kaup walmis. Teisel päwal lähhäb
Otto mõisa. Oue peäl juhtub herra wasto
ja Otto wõttab mütsi mahha. „No Otto,"
tüssib herra, — ..kas same kaupa wõi ei sa?«
.,Iah, auS herra — wastab Otto — muido
olleks kül kaup kohhe walmis, agga minno emmal on nattuke põldo — kes pcab tedda aitama,
kui minna anatullen? Rahha tal ei olle, et
päilissi wõttaks."
..Pois, kaö sa käest ärra olled?" — ütleb
herra. — «Sinna isse pead minno töhoostega
omma pöllo arruteggema. Egga se sul raske
ei olle."
9lüüd olli kaup tehtud. Mõnne päwa pärrast läks Otto mõisa, ja Katta Preölau linna
tüdrukuks, kus ka omma 25 taalrit palka sai,
ja sedda ja teist weel peäle kauba.
Nüüd arwasid nemmad keik järrele, mis neil
piddi üllejäma, agga näljaaastat ei rehhendanud
nemmad mitte, ja, et kangur olleks omma lastega piddand nälga surrema, kui kegi ep olleks
aitnud; sest tenistust ei olnud kuskil, agga nälga
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olli küllalt. Seäl andis siis Otto emma 6
wakka rukkid ja Katta kelk omma palga, wannemattele ja said keik hingega mättasse ja udlst
nähhä.
Eel aial olli Slcsiamaal ka hädda käes.
Pea igga ukse tagga luggesid Preolau linnas
kerjajad; monned said, monned ei sanud. Kui
waese rahwa lapsed tallo kohtes weel jahho-

lakket said, siis olli se suur assi.
Sel korral ellas ning ellab praego weel
seäl linnas üks wanna mees (enne on ta kaupmees olnud), kel naest egga last ei olle, agga
wägga paljo rahha on. Peäle sedda cn ta
üks helde süddamega innimenne, kelle ukse eest
üks waene mitte naljalt tühia käega ei lähbä.
Agga üks pentsik mees ta olli, kedda mittokõrd
naerda sai. Nenda tulli temmal kord mele, ta
tahtis ka katsuda, kuida keriatud leib mekkib,
ja kas rahwa seas hallastajaid süddamed weel
on, wõi ei olle.
Ta panni ennesele need keige willetsamad
rided selga, mis ta agga katte sai, surr::s wanna
kübbara narro otseti pähhä, wõttis keppl katte
ja läks wälja. Turro peäle jäi ta ühhe nurga
äre seisma, kust paljo rahwast möda läks; agga
ta ei äianud kellegi peäle, waid mölles: "kes
nüüd isse andwad, need andwad wist hea melega."
Seäl seisis wannamees nüüd hulk aega.
Mitto tullewad ja lähwad, näwad sedda wäest
wanna innimest kül seiswad, agga kellegi mele
ei tulle temmale middagi peusse pista.
Wimaks tulleb üks tüdrnk, kel kõrw käe
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otsas on ja turro peäle lähhäb sakstele marjo
ostma. Kui ta wannameest näeb, watab ta
halledaste temma peäle, agga et seäl ni paljo
rahwast ümber on, lähhäb ta. möda, ostab
walmis, mis tarwis on, ja tulleb jälle taggasi.
Wannamees on ikka alles omma endise paiga
peäl; et agga kegi just seäl jures ci olle, küs^
sib ta lahkeste: «Wanna issa. Teil on wist ka
koht tühhi?"
«Tühhi kül;" wastab wannamees.
Warsi tõmbab tüdruk taskust tükki leiba
wälja ja annab temma katte. " Se on mo
tännasest prukostist üllejänud, ütles laps. Ma
tean ka isse kül, kuida nälg mckkib, mo öed
wennad koddo sawad tedda weel igga pä maitsta.
Siin on ka üks kolmekoppikune, mis ma eile
õhto ulitse peäl maast leidsin, ja warsi mõtlesin:
sedda ma annan ühhe waesele.'"
Selle peäle lähhäb tüdruk ärra.
Wannamehhe südda läks halledaks. „Se
on üks tõssine Samana mehhe tüttar," mõtleb temma ja panneb tähhele, silmnäu! taggakäies, kuhho ta sisse lähhäb, kunni tüdruk omma
korwiga ühhest kaunist surest treppist üllesse
läks. Ta kulab siin järrele, ja saab kuulda,
et ta kaupmehhe tüdruk on, kes seäl maias
ellab ning kedda wannamees ka tunneb.
Nüüd teab wannamees mis ta tahhab, Iä'r>
häb jälle koio, panneb omma pärrisrided selga,
lasseb hobbosed ette panna, ja söldab kaupmehhe
jure. Sim ütleb ta nüüd, et ta kaupmehhe
ning temma abbikasaga ülsipäinis räkida tahhab.
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mis teised ka hea melega lubbawad; sest nad
tundsid sedda wanna rikkast herrat.
Kui nad nenda kue silma al kous on, ütleb
w«nna küUamecs, et ta nende tüdruko pärrast
on tulnud, ja küssid järrele, kust ta on, mis
ta nimme on ja kuida ta ennast üllespeab ja
sanna kuled?
Kaupmehhe rahwas pannewad kül immeks,
et se wanna rikkas herra — kes jo ka poismees olli — nenda nende tüdruko järrel kulab;
siiski rägiwad keik temma luggu selgeste üllesse,
sest Katta ei olnud omma sakste eest middagi
ärrasalganud. Wimaks ütlewad ka weel, et
Katta omma palka näddalis wälja wõttab,
wimast koppikut waeste wannematele sadab,
ehk kül temma omma tullewasses ellus sedda
wägga tarwis olleks; peäle sedda tunnistawad
mollemad, et Katta sarnast tüdrukut ussinusse
ja truusse polest mitte paljo leida ei olle.
Kui wanna rikkas mees stdda kelk kuled,
rägib ta ka omma turropeälist luggu, ning et
ta temmale middagi head tahtis'tehha. Agga
mollemad piddid lubbama, et nad sedda, mis
ta nendega räkinud, kellegile ei rägi, ning wannamees sõidab jälle ärra.
Teisel päwal sõidab wanna rikkas küllasse
ning et. ta moifa Herraga tuttaw olli kulab ta
seält keik järrele, ja kirriko õppetaja jurest ka,
ja lähhäb õhto jälle koio — keik olli nenda
tõssi.
LäkS nüüd jälle paar päiwi möda, enne
kui wannamees teäda sai, kes Otto emma wõlla-
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ustja piddi ollema. Nipea kui ta teadis, selle
ja selle jures, laks ta sinna, maksis wiimse
tenga ärra, intressid ka peäle, ja laskis tunnistusse kiria selle peäle anda, et keik tassa olli,
ning laks nüüd jälle kaupmehhe maiasse.
.,Ma sowiksin weel ükskord Teiega räkida— ütleb ta pärrast terretamist. Olge nenda
head ja laske omma tüdruk sisse tulla, ning
kaupmehhe emm and hüab: Katta !
Selle peäle aslub Katta tuppa ja terretud
illusaste. Wanna wooras küssid: Tunned sa
mind weel, tüdruk, wõi ei tunne? Wata agga
hästi mo õtsa!"
Katta watad küllamehhe otsa ja ütleb: „Ei
ma ei tunne kül mitte, agga
*
,,No mis siis ?" küssid wanna. „Ütle agga
wälja!"
Mõnne päwa eest seisis turro nurga äres
üks waene innimenne, se olli — karwa peält
Teie näggo."
^ Tõssi kül, armas laps, wastab wanna,
sedda päwa?warrast ma tunnen kül."
„Päwawarras?" kohkub tüdruk ärra, ei
ta sedda wist ei olnud. Ta näitas jo tõeste
üks waene innimenne ollewad."
„Iah, ta n ä l t a s , — agga olli kelm om,
meti isse rikkas mees. Agga mis sa andsid
temmale?"
„M,S mul anda olli?" wastas tüdruk;
„tük prukoStist üllejänud leiba ja üks leitud
tolmekoppikune."
„Agga eks sul ennese! rahha tarwis ei
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vlle?'• — tussis wanna. „ S a ei näita jo ka
ni ülleliga rikkas ollewad?"
Ollcn kül issegi waene, wastab tüdruk;
agga sedda olli mulle Iummal ilma waewata
annud, ja waesio on wägga paljo. Ommast
palgast ei sa mul muidogi middagi ärraanda,
ja anda tahhaksin minna heamclega: sepärrast
andsin sedda leitud kolmelist."
Wanna köhhatas ja orus silmi, sest ta ei
tahtnud mitte näidata, kuida tal wessi silmi tulli.
"Agga se rahha sai muido pelja kätte" —
ütles ta parrast; „sest stl wanna koeral on em
nesel rahha küllalt."
"Woib kül olla; agga se ei putu minnusse; ma andsin heast jüddamest." —
„Agga mõtle ommeti, laps" — ütles jälle
wanna m?es — „se rahha on wägga paljuks
kaswanud. Iggast ühhest koppikust on 400
taalrit fanud!" ..
"Nelli sadda taalrit? — Ei, se on nalja jut.«
"Ei õlle mitte nalja jut!" hüdis rckkas
mees. Wata siin on tunnistusse kari, et sinno
Dttokcsse 600 taalrit makstud on, ja säh, siin
on teist 600 sinno jauks, misga woid omma
pulma tarwis üht ja teist murrctseda.« No
kas nüüd ei õlle igga koppcko peale 400., se on
kolme koppiko peale 1^00 taalrit?"
Katta ehmatas eest otsa üsna ärra ja ei
uskunud mitte, et se tossi piddi ollema. $)är*
rast kui talle keik ärraielletati, ei teadnud ta
mitte, kuida ta piddi tännama: Sest kelle füdda wägga tännab, selle su jaeb wait.
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Weel selsammal päwal küssis ta lubba ja
jooksis wanncmatte jure, seält Otto emma ning
wimaks Otto jure, ja andis rahha ja tunnistusse kirja Otto katte. O h , sedda tänno ja
rõmo! Teisel hommikul tullld keik kotto liggi,
head andjat tännama: agga kust wõtta! wanna rikkas mees olli jubba eile õhto kotto ärraläinud ja kegi ei teadnud, millas ta taggasi
tulleb.
Katta jäi weel jõuloni omma tenistusse
sisse, ja siis läks ta koio ning sai Otto abbikasaks. Otto agga jäi omma tenistusse sisse
ning jäeb wist surmani. Pulma aego olli
wanna rikkas kerjaja ka pulma peäl ning jäi
eddespiddi nore rahwa sõbraks ja noumehheks.
Nenda ollen minna sedda jutto isse kuulnud ja teile räkinud. "Agga on ta nüüd rirV
kastele wõi waestele räkitud?" küssid jälle külla
wadder.
"Mollemattcle!" wastan minna;
sest ni hästi rikkaste kui waeste seas on neid,
kes ei mõista õiete üht egga teist olla. Keikile
on parrandamist tarwis, agga kcikide parrandaminne peab scestpiddi hakkama. Uus südda teeb keik ueks ja — heaks. J a se tulleb?
— J u m m a l a armust.

Mihkel Rüiter.
V e i s innimenne head kulcb ehk näeb, sedda
peab temma ka teistele räkima, kui ta õige
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mees on, ning nenda arwab ka Sannumetoja,
et ta keik sedda, kust temma sõbrad middagi
head woiwad kuulda ja õppida, neile peab juttuötama, olgo aösi kus Maal ehk mil aial ial
sündinud ollewad. Ma ei salga ka mitte, et
ma sedda luggu isseärraniö (üllaste ja ümmardajattele ollen kirjotanud, et nende südda sedda
kuuldes ehk luggedcs neile Issanda sanna mele
tulletaks: "Vtinne ja te nendasammoti!"
Hollandimaal, se on teie ja meie ukse ecst
wadata päwa lode ai, ellas 1666 aastal —
oi, sest aiast pawi küllalt mödas — üks Admiral, mis merre peal ni paljo tahhcndab,
kui Maal kinral, ehk nattuke cnnamgi. Mihkel R u i t e r olli ta nimme. Ee olli üks mees,
kelle nimme eest to-cl tänna pawal üks õige
Hollandimees mütsi mahha wötlab ja ohkab:
.-Õlleks meil nisuggusid paljo ollewad!" Sündi misse polest olli ta waeste innimeste laps,
ja wanncmad ollid rõõmsad, kui omma Mihk?
liga pawast päwa said. Ni paljo agga, kui ial
jõudsid, piddasid nemmad Mihkle ko lita misse
eest murret, ning se on igga wannema kohhuö
ja au. Sai Mihkel jubba nenda wannaks, et
middagi jõudis tchl?a, siis pannid tcdda, sest et
isse ka linna allewil ellasid, ühhe lonimaakre
ehk köicmeistri jure õppima. Küllap ollete neid
taggaspiddikäiaid linnas küllalt näinud! Hollandimaal, kus sel aial ning nüüdki wcel wagga
paljo laewo olli ning on, sadab se ammct suurt
kasso. Lontmaakriks sada ep olnud agga
Mihkle omma tahtminne mitte; sest temma ei
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armastanud mitte taggaöpiddi käia, waid ikka
eddasi, ja kuida iggamees teab, käib lontmaakride kassi siis leige parreminne, kui nad wahhämodi käiwad, se on taggaöpiddi. Merre
peale minna ja lacwa pcäl ellada, s? olli Mihkle
PeaS, ning sedda ta mõtles ööd ja päwad.
Ta pällus ja nuttis; agga issa ei annud ommast junnist mitte järrcle, waid Mihkel piddi
lontmaakre jurc minnema. Sealt woime öppida, et wannemad omma lapsi mitte selle am?
meti peale ei pea wäggise sundima, kuhho
neil suggugi lusti ei õlle. Mönnel aaga ei
ollc lusti middagi tehha? Tean kül; no eks
ftäl armas wits ollc jälle abbimchheks.' —
Weike Mihkel aias ka omma junni, ning sest
tulli suur pahhandus. Parrc>go, laste kiusust
on wannematlele ikka paljo pahhandust ja jiic,dame haigust tulnud. No mis Mihkel siiö
teggl? Mis muud, kui omma wannemattcle ka
suurt murret ja kurbdust. Agga seal olli neil
la isse südi.
Kui kcik temma palluminnc ja nutminne ei
aitnud, waid tedda wäggise lontmaakre jure
pandi, wöttis ta sedda pahha nou, ärrajooksta
ning ühhe laewa peale madrus seks minna.
Üllckohhus olli se nüüd kül; agga kui innu
mcnnc llma Iummalatta middagi ette wöttab^
kas ta jöggc siis küssib, mis kohhus ehk üllekohhus on? Nenda Mihkel Rülter ka. Temma jooksis äna ning sai ühhe laewa peal
madrusseks, mis just Marokkomale purjotas.
S e Ma on jälle meie kambri aknast wadata
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pea ristloune al, seäl pallawas Ahwrikamaal.
Kaupmees, kelle pärralt laew olli, käis iggal
poo! isse liggi, ning leidis se läbbi warsi, et
npor Rüiter wägga wiks ja ussin — agga
mis weel paljo ennam on, tru innimenne olli.
Sepärrast andis ta temmale aeg aialt mõnda
asja tallitada, mis muido kellegi madrusse ehk
laewasullase kätte ei usta.
Mihkle süddame peäl agga waewas üks assi,
mis temmale ööd egga päwa rahho ei annud.
Ta pakkojooksminne olli nago kiwwi ta
rinde peäl. Sest ta tundis wimaks selgeste
ärra: Mis asja Jummal'innimesse jauks lönud,
sedda temma ikka kätte saab; agga ta ci pea
mitte üllckohtoga sedda ennesele kiskuma. Ta
pällus sepärrast keigcft süddamest wannemata
käest omma üllekohhut andeks, ning wannemad
ollid mõistlikkud ja lubbasid temmale laewa
tenistusse sisse jada.
Rüüd olli Mihkle südda rõmus. Ta teggi
mis ta kohhus olli kaheworra truus sega, ja
kaupmees hakkas tedda pääw päwalt ikka ennam
ustma ja armastama.
Ükbkord olli Marokko linnas jälle suur
kauba-laat, ja Mihkle perremees tahtis ka omma
kauba laewa senna sata, agga olli isse haige.
Ta oOi ommas süddames sedda nou wõtnud:
«Kegi mu ei pea minno assemel laewa üllewataja
ja perremees ollema, kui Mihkel Rüiter."
Selle peäle laskis ta tedda kutsuda ja ütles:
«Mihkel, sa näed, minna pean pitkali maaö
seisma ia te on jalge al ladale purjotada —
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ka jubba wanna innimenne, kelle katte annan
ma ennese assemel perremehhe ammeti?"
., Mis nou minna herrale tean anda?"
wastas Mihkel; „agga herra wõib jo üht teist
ennese assemel sata."
«Üht teist; se on tõssi: agga kedda?"
„ Sedda peab herra isse parreminne teadma"
— wastas Mihkel jälle.
"Tõssi, wägga tõssi, armas poeg" — ütles
kaupmees; — „ agga Mahomedi-ussulissed ei
moiöta paljo nalja,' ja sepärrast on mul lakö
nõuks, kedda pean saatma?"
„Tcan kül!" olli Mihkle wastus. „Marokko,maal peab iggamees wägga ette watama, et
Pea otsast ci kau."
„ N o jah!" wastas kaupmees; «sepärrast
ollen ma nõuks wõtnud, sinno käest küssida:
Kas sinna mitte ei tahha minno assemel laewa
üllewatajaks heita, ja keik kaupa omma holeks
ja kae alla wõtta?"
.-Minna?" küssis Mihkel immeks pannes.
.-Naljaks ollen ma liaks wanna, ja tõe jut se
ommeti ci olle! Minna ollen madrus ja muud
middagi. Jummalaga!"
„Pe«, pea, hüdis kaupmees, pois, kas sa
arwad, et nunna wanna ea sees sinnoga hakkan
nalja heitma? Ärra te ennast ni rummalaks^
et sa mõtled mind mitte teadwad, mis ma teen.
Sinna pead minno..laewa perremees ollema,
ja muud middagi. Ärra Haldi ennam!"
ni

9
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»,No kui Teie just tahhate, minno pärrast
siis!" wastas Rüiter.
Nüüd olli assi walmis. Mihkel sai nenda
kuida ta seisus nüüd kandis lubbaa kirjad kätte,
ned rided ja rahha, ja teised madrussed äiasid
suud silmad laiale, kui omma endist kasullast
nago herrat näggid laewa peäle tullewad; mötlcsid agga: Kaupmees ei olle ka rummal, waid
teab kül, et Mihkle wäärt kegi mu ei olle. Se
olli ka tõssi; sest laew purjotas warsi ärra,
sai õnnega M«rokko linna, ja Rüiter panni
lada podis omma kallist Hollandima kaupa wälja,
ning kauples igga ühhega kes tahtis.
Marokkomaal wallitses sel aial üks suur
P e i ehk meie kele Würst, kes Türgi arro
järrele keige omma allamatte ello ja warran,
dusse issand olli, se on: ni hästi nendega kes
temma rikis ellasid, kui ka wõõrastega, kes
sinna kauplema tullid, tehha wõis mis ta tahtis.
Keik piddid temma pilli järrele tantsima; ja
kui ta kord ütles: ., Tehke Hans ehk Kunts
peält otsast nattuke lühhemaks," siis olli warsi
üks kaepärrast, kes Pearaiumisse ammetit wägga
mõistis. Sepärrast ci teadnud kegi seäl Maal,
kauaks ta Pea õtsa jäeb. Se Pei, kes sel aial
wallitses, olli Türgi modi ka õiglane mees,
agga pomisse ja körrileikamisse peäle olli ta
wägga maias.
Ühhel hommikul tulli ka Pei isse, suur
rong üllemid tagga, ladaplatsi peäle, ja jäi
Rüiteri poe ette seisma, watas temma kaupa ja
üks wägga pinike tük kallcwit olli ta mele pärrast.
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„Mis se tük maksab?" küssis ta uhkeste.
Riiitcr ei olnud mitte kartlik, waid nimmetas fcdda hinda, mis perremees koddo olli
peäle pannud.
Pei ei olnud ka mitte kartlik, ja pakkus
agga poolt.
„Minna ep olle mitte juut," ütles Rüiter,
„kes pole ennam küssid, kui assi wäärt on, ja
siis pole jures weel küllalt kasso saab. Minno
mood ei olle mitte tingida. Mis ma küssin,
on oige hind. Peäle selle ep olle kaup mitte
minno omma; minna ollen agga omma perremehhe rcner!"
Se olleks kül iggal pool õige olnud, agga
mitte seäl, kus õigust ei ollegi, nago M^rrokko
maal. Iggal teisel innimessel olleks südda wärrisema hakkanud, kui ta Pei wihhast näggo olleks
näinud; agga Rüiter ei warisenud.
„Kaö sinna r i s t i k o e r (•— se on se aunimme, mis Türgiussulissed meile ristirahwale
andwad —) mitte ei tea, et ma sind wõin
tappa ehk ellusse jätta?" — hüdis wihhane Pei.
„Sedda ma tean kül, aus P e i , " wastas
Rüiter; „agga ma tean ka, et ma mitte üllearro hinda ei ci olle küssinud, ja et se minno
kohhus on, omma perremehhe wasto tru olla,
ja ennese peäle seäl jures mitte mõttelda!
Nenda tahhan minna, kui Jummal aitab, surmani jada, ja tulleks minno surm ka tänna.
Teie ei sa sedda kallcwit mitte koppik allamalt,
kui ma ollen üttelnud. Tehke mis Teie Iummala ecs wõite wastata \<'
9'
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Teised kaupmehhed, kes sedda kuulsid, ehmatasid arra, ja mõtlesid: „Iummalaga, Rüiter,
kui sinno Pea weel Home otsas on, siis peabso kael rauast ollema."
Agga walle puhhas! Kaua aega wataö
Pei wihhase näoga priske nore mehhe peale.
Iggamees otas: nüüd ta ütleb: Pea mahha!
Agga jälle walle. „Ma annan sulle Home
louneni aega" — ütles ta parrast. „Kui sa
senni kaua mitte järrele ei jätta, siis jätta
omma föbradega Iummalaga!" Nüüd ta läks.
Üsna waggosi panni Rüitcr kallewi tükki jälle
taggasi ja otaö teisi kauba rahwast.
Keik kaupmehhed jooksid kokko ja ütlesid:
„Iummala parrast, Rüiter, kingi kallew temmale.' Kui ta so Pea mahha lööb, ja sedda ta
teeb ni tõeste, kui kaks kord kaks nelli on,
— siis on so ello ja keik kaupmehhe warra
otsas! Anna nattuke ärra, et surem hulk
järrele jäeb!"
„£)h teie jännesed!" — wastas Rüiter. —
„Minna ollen Iummala käes, ja tehko temma
minnoga, mis ta tahhab. Kes ülle pisko tru
ei õlle, se ei õlle ka ülle paljo. Kui minno
perremees minno läbbi üht koppikut kautab, siis
ollen ma nisamma tölwato sullane, kui se kes
paljo on kautand. Minna ei anna mitte karwa
järrele, tulgo mis tulleb; ja mis tulleb, sedda
Iummal kuleb ja näed, sest ma ollen temma
käe al."
Tossi, Rüiter! se on tossi. Agga minna
tunnen ühte, se õlleks möttelnud: , M s paggan
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winna sest saan, et ma kaupmehhe warranduSse
pärrast omma Pea ärraannan? üksainus mul
Muidogi on;" olleks Pei järrele jooksnud ja
põlwili pälludes kallewit temmale kingitusfeks
pakkunud, et ta mitte üht juukse karwa temma
Peast ei piddand tõmbama. Ollen kuulnud,
et nisuggusid weel küllalt peab ollema, iggal
pool kust tuul puhhub.
No agga Rüiter ei olnud nenda.
Teisel lõune! tulli Pei jälle ladaplatsi peäle,
ja kui Nüiteri poe ette sai, teggi ni kurja näo,
nago tahhaks, ta tedda prukostiks wõtta, ja
Pei tagga käis üks mees, werripunnases rides,
suur lai kirwes käes ja pitk moök wool, kedda
Marokko rahwas kül tundsid, mis meister ta
olli, ja hoidsid temma eest, nago tulle eest.
»Ristikoer!" hüdis Pei, «kas olled järrele
mõttelnud?*
,,Iah," wastas Rüiter; „ma ollen järrele
mõttelnud, et ma kallcwit mitte koppik allamalt
ei wõi anda, kui ma eile ollen küssinud. Tahhate minno werd, wõtke peäle, ma tahhan
parrem truussega surra, kui kelmussega ellada !"
Keik rahwas piddasid hinge kinni, ja wahtisid; sest punnase ride mees sillitas jubba omma
kirwest ja naeratas, nago kurrat wist naeratab,
kui ta üht innimest julgeste ja römoga põrgo
teed näeb käiwad.
Agga ennä! Pei näggo läks äkkiste lahkeks.
«Ni tõeste, kui ma Türgi usko ollen!" hüdis
temma — ., sinna noormees olled tõeste õiglane
innimenne. Üht truimat teenrit polle minno
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silmad wee! mitte näinud, ning annaks Jummal,
et mul üks nisuggune olleks ! Omma ullemattele
ütles temma: „Wõtke sedda ristiinnimest ennestele eesnmrgiks!" Rüiterile agga andis ta kät
ja ütles: "Jäme kahheksi sõbraks!" Ta wiskas
üht punga täit kuld rahha laua peäle ja käskis
järrele luggeda — "seäl on nenda paljo kui
sa olled küssinud! Minna tahhan sest kallewist
üht aukude tehha ja sinno truusse mällestusseks
kanda!"
Rüiter agga ei pannud sedda miksgi, waid
wõttis rahha ja andis kallewi,- ja jut otsas.
J a kui ta sure lassoga Hollandimaa taggasi
läks, ei lausunud ta sest omma perremehhele ka
middagi — se piddi sedda teiste käest tuulma.
Minna tunnen ühte, se olleks sest keik mailma
kärra täis teinud, ja kui rahwas tedda kiitnud
ja immeks pannud, siis olleks ta ennast, nago
kon heina sao otsas, sureks äianud. Agga
nenda ei teinud Rüiter, egga te kegi temma
sarnane oige innimenne. Teie sullased ja unu
rnardajad, ehk kes muido ial teisi tenite, —
tehke nago Rüiter teggi! Hakkage kord Iummala nimmel peä'e, ja ma wõin selle peäle
käed lüa, et teie ja teie wannematte wahhel on
luggu warsi nenda kuida Abrahamist ja Elieserist
puhhas kirjas rägitakse, ehk kuida praego Mii
terist ja temma perrcmehhest kuulda same: Ta
piddas tedda nago omma last.
J a kes nenda teeb, sedda need armastusse
silmad seal üllewel ka näewad. Rüiteri kassi
käis ikka hästi. Pea sai Rüiter laewakapteinile
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la kui ta perremees ärra furri, heitis ta krono
tenistusse ja tõusis seal kord korralt kõrgemale,
kuuni wimaks admiraliks sai. Ta on omma
issama waenlastele hästi kassoka pihta annud,
ning Hollandima naabred, Inglisma rahwab,
teadwad sest nattuke räkida, agga tännawad
Iummalat, et ta mitte cnnam ei ella.
Sel aastal 1676 (monni kolipois woib
järrcle rchhendada, kui wanna ta siis olli) sai
Rüiter Messina linna jures, al Italiamaal,
kus ta sundtülkid miirriötasid ja kulid ullusid,
wimaks surmaliobi; tcmma teine jalg lasti alt
a n a , ja selle hawaga on ta surnud. Keik
Hollandima leinas tcdda tagga, ning temma
nimme on ning jaeb au sisse.
Mis ma nüüd küllawadderile ja temma
fuggulastele weel ütlen? No eks sedda: Wata,
wanna naber, Iummal on meie asjad nenda
seadnud, et mul se 137mcg laul meie armsast
kirriko laulo>ramatust wägglse mele tulleb. Kui
sa tahhad, et so lassi peab elloiee pcäl t õ e s t i
hästi käima, siis anna ohjad koggoni selle
kätte, kes on üttelnud: .-Ilma minnota ei
woi teie middasti tehha."
Ka keige maddalamast pölwest leiab Iummal
teed suurde seisuste sisse, kui Temma sedda
tahhab, ja se assi Temma auuks, liggemisse
kassuks ja so omma hinge önniötuöseks tarwis
lähhäb. Sepärrast õlled sa allam, ja woid
üllemale lõusta ilma üllekohtuta, Iummala
abbiga: no siis tõuse peale! Iummal andko
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head õnne. Agga te, armas wend, hästi silmad
lahti; Üllem ei pea uhke, egga allam
kadde ollema. — Panne tähhele: Mõnni
mõtleb, ei, mitto mõtlewad sure hea melega:
„Tänno Jummalale, minna, kes ma enne middagi ei olnud, ollen ka jubba perremees •—
rentnik — kubjas — wallitseja — koolmeister
— kohtowannem — kirjotaja — opman —
kümnik, — ehk krono ammeti peäl, mis kegi
ial olleks, ammetid ja ftisussed on jo mitmesuggused. Selle eest wõib kül ka wägga tänno anda;
agga minna pean siiski sedda keige ennamaks,
mis Önnisteggia omma jüngrittele ütles:
..Römustage ennast, et teie nimmed taewas
on üllesse pandud!" ja jälle: ,-Ni mitto kui
Tedda wasto wõtsid, neile andis Temma
melewalda J u m m a l a lapsiks sada." O h !
« J u m m a l a lapsiks sada," se on minno
nõrga mõistusse järrele leige surem õn.

Tulliänd.
«Äuöfa judal sa selle aia ellasid?., küssis
Kotti Maddis Püssi-Jürri käest, kes praego
omma pujallaga naabre Maddisse tuppa astus,
kus tedda paar näddalid ennam nähha ei olnud.
"Meie olleme ennamiste igga õhto sind räkinud
ja mõttelnud: Peaks ta ommeti warsi lälle
tullema! Meie jut tikkub ikka käest ytsa löpma,
agga Püssi-Iürril ei lõppe ta ial õtsa."

..No ikka," wastas Püssi-Iürri, .,kauaks
ma siis ni ärra ollin;« agga ta näust wõis
ärranähha, et wannamehhe! õige hea meel olli,
et nad tedda ni tagga kaebasid.
..Käisin kord ka Karredal, omma wanna
endist sõbra ja kaimo, Jürri Käggo, watamas,
kes omma norelt õppetud kingiseppa tööd prtö;
keste eddasi aiab. Kui mc' mollemad alles
krono teenrid ja püssikandjad ollime, sai mõnni
hea sanna teisega rägitud, agga nüüd sain ma
tedda mitme aasta takka jälle kord nähhä. Sedda
on nüüd jubba peäle 30™ aasta, agga ma
mälleta», nago eile alles, kuida meie Prantsusse
Punnaparti läbbi Saksama koio aitasime sata.
Oh, lapsed, palluge Jummalat, et nisuggune
aeg ennam ei tulle; siis olli wägga palla ellada.
Lapsed loewad mulle mõnnikord sest ramatust
..Wenne hing ja Wenne südda., Prantsusse
söaluggu ette, siis ma mõtlen ikka: Olle terwe,
armas Suwwe Jaan, et nendagi paljo sest ka
Ma-rahwale olled kõnnelenud; agga minna ollen
lsse seäl sees olnud, ja tean kül, missuggune
hunt se Punnapart olli. — No agga mis ma
nüüd sedda kurwa aega ennam mele tulletan!"
..Põlleks ma sedda uskunud, Karreda on üks
wägga kenna külla, ja mõnni tühhi lin peaks
ennast temma ees häbbenema; agga üks assi
ei olnud mitte mo mele pärrast, et ni paljo
ebbausko weel küllas leida on. Meie aego
peaks ennast igga laps selle pärrast jubba häbbe,nema, weel ennam wannemad."
Wanna Püssi-Jürri sai ikka tullisekö wu>
9**
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haseks, kui ta moistlikko innimeste jurest weel wanna
paggana rahwast järrele jänud ebbausso kombid
näggi. — Via ussun, minno sõbrade seas on
ka üks hulk, kes mõtlewad: ussub meie aial
weel mõnni tulliända, tulispaöka, lupainet,
pahha tuult ja kurja sanna, ja kardab Tonnise
wakka, kurja silma, ja kes teab, mis sitta weel:
se on kahhe silmaga pimme ja wie melega jölle!
Ring minna ütlen takka peäle: tõssi, wend,
muud ta ci olle. Siiski ma ussun ka, ct kui
need pimmedad ja jõlledad tänna keik surreks,
siis olleks homme rukkiwak pool alwem: sest
neid on weel wägga paljo!
No agga rägime jälle Püssi-Jürri asjast.
„Minnesa meie aego ennam innimestega räkima,"
ütles temma, „nad on jo ni targad, ct nad keik
taewa tädi lodud asjad tahhaksid ümbertehha
— ja ommeti on keik kuld wassika kummardajad, ja rummalad jookswad isse omma warjo
eest.«
^Küllap siis ilma asjad hästi olleksid, kui
tännapäwased ninnatargad tedda olleksid lönud,"
ütles Maddis.
«Sedda minna ka arwan: Tänno taewa
Issale, et Ta iggakord tuult seält ei lasse puh;
hüda, kus kegi omma ninna pörab, waid ellab,
ja wallitseb omma endist modi." Nenda ütles

Püssi^Iürri.
"Agga ütle ommeti, wanna wadder," —
küssis Madddis jälle — „kust Karreda rahwas
siis ni ebbaustlikkud on?"
„ R o egga jallust kül ei olle," wastas wanna
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Püs pea pahha melega, „waid Peast, wadder.
Peast ja süddamest. Rummalus ja Jummala
kartnlatta südda tewad innimest ni narriks, et
ta warjo peäle lodab, ja warjo eest jookseb. —
Agga ma näen, et ma muido läbbi ei sa, ma
pean Teile keik selli.' jutto ärrarakima."
Kui minna 1M12 Saksamaal ollm Punnapartile wallo andmas ja tedda foio saatmas,
siis tenis minnoga ühhe polgo peäl ka Jürri
Käggo. Tcnlma wannemad, kes Karreda kõrtsis
cUasid, ollid tedda lastnud kingiseppa ammetit
õppida. Ta olleks kül ka wõinud lisowötmissest
peaseda; agga temma ei tahtnud, waid ülles:
"Kui Jummal tahhab, siis ta mind peästab;
kui agga Jummal minnust tahhab kunninga,
meest tehha, miks siis üks teine minno
eest peab minnema? Katsus õnne, liisk tulli
peäle — läks. Meie kaks ollime soas üks
südda ja üks hing. Temma sai hõlpsaminne
läbbi, agga minna piddin teist jalga Waterloo
linna jure mulda pannema. 1815 aastal saime
mollemad lahti, ja temma läks omma sündimisse kohta, se on Karredalc, jälle taggasi.
Issa emma ollid jubba ammogi muldas. Siiski
ta wõttis ka teisepole, ja kuida kuulda olli,
ellas õige kennaste. Mõnda kirja on ta mulle
sest sadik kirjotanud, ja igga ühhe kirja sees
seisis ikka: ., Tulle mind ommeti ükskord ka
watama! Seal tulli mulle nelja nädd.Ui eest
se mõtte: Lähhän õige korraks sinna! Te on
kül pitk, agga eks mul olle aega käia? Teie
wõite isse arwata, kui üks jalg luust ja teine
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puust on, siis ei te patseriminne mitte suurt
rõmo. Siiski ma wõtsin kätte ja läksin. I l make olli ka nago minno önnetusfeks tännude
aasta näddali kaupa üsna paUa, ja just sel
aial, kus minna omma pujallüga piddin marssima.
Ühhel lõunal, jomajänno tahtis ärratappa, sain
ma nago audund kanna otsas ja lõpnud Karrebale, ja se essimenne maia, mis mo silmad
näggld, olli üks kõrts. Ma laksin sisse, kaks
meest istusid laua äres, teine kõrtsmik, teine
kingistp, agga mitte Jürri Käggo. No kust
ma teadsin, et teine kõrtsimees ja teine krngisep
olli? Mis seäl wigga teäda: Kõrlönnkkud ja
kaupmehhed küssiwad warsi: mis tarwis? ja
kingiseppa tunnukse temma ptggisest põllest.
Nenda teggin minna ka. Ma pallusin puddel
õllut ja istusin senni kaua mahha."
Kõrtsmik tõi wälja, kallas sisse ja ütles:
«Teie terwis!"
Kingistp, se piggilind, olli üks mecs, kelle
sinnisest ninnast wõis arwata, et temma wist
mitte liaks wet ei jonud, \a maias olli ta uut
jutto kuulda tahtma, nago mõnni wanna Kert
ehk Marret ehk mu laistleja.
Essimenne jut warsi: «Mis se küllamees
käib ? — kuhho pole ta lähhäb ? — kas kaugelt
ollete?"
„Kaugelt kül;» wastan minna.
„Kas tahhate tänna weel eddasi minna?«
küssid temma.
"Saab nähhä;" wastan jälle minna.
Nenda ta pärris weel paljo. Nisuggust
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wanna naeste kiissimist ei salli minna elloaeges.
Wimaks hakkas kõrtsmik Maast ja ilmast, leikussest ja kallasagist, ühhest ja teist räkima, ja
wimaks sündis jut õige hästi.*
«Korraga tulli mull' mele, woin ommeti
kord wanna Kaggo järrele kulata. Küssin siis
ka jutto sees: Ennam fui 30 ne aaöta eest tundsin
minna üht teie küllamcest, ma ussun Kaggo
olli ta nimme — kas se peaks alles ellama?"
„ Kaggo? — Käggo? — mlletas kõrtsmik
mele — «Käggo? — kes se peaks ollema?»
»,Se on wlst wanna «Wenne Iürri» —
ütles piggipölle nlecs. Selle nimme on jo
I ü r r i Kaggo."
„Tössi kül," — wastasin minna, "Iürri
Käggo olli ta nimme; agga mis minna tean,
kuida tedda küllas hütakse."
«Iürri Käggo ellab kül alles" — wastas
nüüd jälle kõrtsmik, ..ning on wa' jouakas mees;
agga üks wanna ihnus auk, kes nisamma, kui
meie uus koolmeister, narist näri koddo istub,
püht>apääw kirriko lähhäb ja mrndo jalga kotto
ei tõsta, kui mõnni häddalinne assi tedda ei
aia. Nisugguste parrast wviwad lul kõrtsimehhed surra. J a se hullem assi on weel se
— mitto kerged hakkawad nenda järrele teggema,
ja ei tulle ka ennam kõrtsi. Kui nad ka monni
kord pühhapääw parrast lõunat wäljas käiwad,
nago wanna Käggo omma Anna, tütre Lisa
ja pöiaga, siis lähhäb ta keige perrega metsa,
omma kaimo, teist käggo kuulma, ja minno
jure mitte jalga."
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"Piggilind naeratas, nago ta olleks tahtnud
üttelda: se olli Käggo kohta parras!"
.,Agga sedda peab siiski üllema," rakis
kõrtsmik eddasi, .,muido on Käggo wanna au*
wäärt mees, ja jubba 15 aastat maggaski kirjolam, ning kuida eile kuulsin, on ta ka omma
maia koggoni ärraostnud, kus ta tännini uri
peäl ellas, ja korraga 400 höbberubla wäljamaksnud, jo seäl ikka koppikat on. Peäle sedda
olli ta siis, kui ta wälja tulli, ni waene nago
kirriko rot, ja temma partii, endise lehmaiösanda
tütrel, olli weel wähhem kui middagi."
.,Ia no nüüd!" ülles piggilind, kellenimme
kingsep Rööp olli. — .Mis sedda maia wigga
osta? Olleksin minna teadnud, et ta müa olli,
ma olleksin sedda rahha laenanud ja ostnud.
Agga sedda ei teadnud enne kegi, kui kaup wal?
mis olli. Käggo olleks enne 4000 rubla temma
eest anuud, kui maia teistele jätnud. Ta teab
kül, mikspärrast. Se wanna kelm, kes mailma
läbbikäinud!"
,,No nüüd o' luggu lahti," ütles kõrtsmik.
,Mls assi je siis peaks ollema?"
., Hm, hm J" innislas Rööp. Kas teie
arwate, et nisuggune wanna rcbbane, kui Käggo
on, mitte ei tea, mis ta teeb ?' ; ja Nöbi näust
olli nähhä, et tal üks sallaassi süddame peäl olli.
„No siis üttelge ommeti. Nööp," ütles korts*
mik. „Teie teate jo keik asjad, mis sadda aastast
sadik sim küllas on sündinud."
„Se olli Nobi mele pärrast, agga ta isse
ei olnud mitte minno mele parrast. Ta kb>
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hatas, j oi seemne kannust ja ütles : „Körtsmik,
meie vlleme küllamehhed ja sõbrad, sepärrast
ma Teile ka isseenda wahhel ütlen: — Käggul
vn t u l l i and maias !"
„Mis tal on maias? küssib kõrtsmik pool
pahha melega. T u l l i ä n d ? Kuulge, Nööp,
Teie piggise mütsi al ei elle nutte täit wiit
meelt ennam. Mis selle teise assi se tulliänd
siis on?"
,,No eks ma ütle ikka!" wastaö Nööp.
„Teie ollete jubba ligqi kakskümmend aastat
kõrtsmik, ja monne aeja põiest ni rummal alles
nago minno kolme aastane Mitko — Iummala
ristike lapse jures! — Kui Teie ei tea, siis
ma tahhan Teile rakida, kui Teie ei ussu, siis
ma woin mokkad kinni piddada."
„Plddac<e finni, woi räkige/- — wastaö
kõrtsmik. ,,Minna ei tea sest middagi."
„Noh, siis kuulge," ütles meister Nööp.
TuUiand ehk warratoja on üks maiawailll. Need
on nisuggused weikesscd waimud, nago laste
tittid, ja kui nad pimmedal ööl warrakoormaga
tullewad, siis on nende sabdad ehk annad tuU
lised, sealt on nende nimme tulnud. Agga õn
selle maiale, kus maiao nad kord on, sest »em.mad towad maial onne. ja tewad öse, kui teised
maggawad, keiksnggused tööd malmis, ja keik
tö on nago lodud."
„Kuulge, mtttt:* Nööp, — hiidiskõrtsmik —
„need on wanna memmede juttud, mis üksk, laps
ei ussu. Solapuhdujad, kalonaesed, lapsew.htlejad ehk mis muldo weel nende sittade nimmed
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weel on; need wõiwad nisuggust nanijuttu
ilma mütsata ja ristis kattega kuulda, agga
igga mõistlik innimenne pörab salga ja süllitab."
„Kas näete NÜÜD, tundmatta küllameeö,"
ütles Nööp ennast minno pole pöördes — „se
on ka üks neist ustmalla innimestest, kedda meie
aego keik kirrikud ja kolimaiad täis on, nago
kapstaaiad umbrohto. Keik wanna rahwa fom?
bed tahhetakse ärrakautada. Keikil nokkaga
mütsid ja pitkad püksid. Ei usta ennam teise
innimesse abbi egga kurja kaetsemist, ei peta
keddagi päwa, egga holita kellegist wanna rahwa
öppetusscst. Keik tahtwad kirja järrele ellada,
nago Jummal mõnda kassitse aitama tulleb.
Agga kõrtsmik, ma tahhan Teile ühhe jutto
räkida, mis Teile silma salwi peab andma."
"Kui ta parrem ei olle, kui essimenne," —
wastas kõrtsmik — „siis jätke rääk matta."
„No ota, ota,« ütles Nööp. ..Minno emma
issa olli Lättimaal tisler, ja üks ussin ja wagga
mees weel pealegi. Temma ostis ennesele ka
ühhe maia, kus tulliänd sees olli, ja ta isse ei
teadnudki. Kui tal õhto üks tük tööd polele
jäi ja ta hommiko üllestõusis, siis olli keik
walmis ja puleritud, et näggo peäle paistis.
Eestotsa olli se tal kül imme, agga pärrast sai
ta ühhe wanna innimesse käest kuulda, kust se
tulli, ja olli rõmus. S e satis talle nüüd
üllemalta kasso; agga ta teadis, et ommas
maias tulliännast mitte ei pea räkima, egga
tedda nähhä püüdma, sepärrast ei räkinud ta
kellegile, ka mltte omma naesele, minno emma

emmale. Ta panni igga õhto tötoa ukse kinni,
ja ei sallinud mitte paljo kui naesed sinna sisse
tullid. Ta mõtles, wanna emma ei tea middagi. Agga kust wõtta! Naeste! on nago urdadel pinikessed ninnad, mis igga prao wahheit läbbi peäsewad. Wanna emmal olli jubba
ammogi hais ninnas, agga ta ei julgunud
üttelda; agga temma himmo, tulliända ta nähha
sada, olli ni suur, et ta ei teadnud, mis ta
piddi teggema, — nago se lkka naeste mood on."
„Ükslord lasseb üks suur mõisnik minno wannaissal ennese jure kutsuda, ja tahhab temmaga
tisleri to pärrast kaupa tehha, ning wannaissa
lähhäb ka sinna. Se mõisa olli agga kaugel
ning piddi mees pariks päwaks kotto ärrajäma.
Wannamehhekesse mõtted ollid selle kassoga
seggatud, mis tööst lotis sawad, ning olli ruttoga tötoa wõtme koio unnustanud."
„Öhto mõtleb wanna emma: Kui ma nüüd
tänna tulliända to kallalt ei leia, siis ei leia
ma ilmaski. Kui keik waggusi on jänud, lähhäb
ta tasfakeste tötuppa, ja poeb hööwli pengi
alla ning otab seäl pimmedas toas. Häddaste
on ta pengi al, kui tubba äkkiste walgeks lähhäb, ja ahjo takka tulleb üks weike tittisurune
mehhele, illus ja kenna wadata, ja hakkab warsi
töösse. Agga kuida temma kepsib ja hõweldab,
saglb ja llMlb, ja keik lähhäb ni rutto kui wälk,
ja ommetl ei olle köppo egga köbbinat kuulda!
Nattukesse aia pärrast on üks wägga illus
kappi walmis puleritud, nago pegel. Agga
nüüd tulli õnnetus; wannaemmal tikkus äkkiste
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aewastuS peale. Tulliänd ei teadnud, et temma
feäl olli. Kül ta innime immet teeb, hoiab
läppoga ninna kinni, agga panne sa seal
waöto, muud kui korraga: aitsiuh! ni miö
tubba kollas. Nipea kui wannaemma aitsiuh
mödas olli, ncnda olli ka tubba kohhe pimme,
tulliänd kaddund ja ei tulnud ellades ennam
taggasi. — Nisuggune waim on Käggo maias
ka. Kuida woib temma muido ni paljo kingo
ja fapad walnns tchha? tulle Iummal appi,
minna ollen ommcti ka kingisep, kelle käcd mitte
ei õlle kinni kaswanud, waid tö lähhäb mo
käes lobbinal eddasi; a.aga nendapaljo tehha,
ja ni head tchha, kui Käggo, ei woi kegi, fui
tal mitte tulliända koddo abbiks ei õlle! Sepärrast
ei pea ka Kaggo ial selli egga muido abbilist,
ehk tal kül tarwis õlleks. Ta kardab, need ei
mõista suud tilmipiddada, ja tulleb siis scsamma
luggu, mis minno onsa wannaiösal tulli." —
Nenda rakis wanna Nööp.
.,Minno mcel olli sedda loni sulatas jubba
ni haige, et ma õlle arramaksin, keppi ja miitsi
wötsin ja toast wälja läksin. Kõrtsmik ütles
pahha melega: ,,Kuulge, meister Nööp, kui Teil
nisuggusid narri juttusid weel palzo süddame
peal on, siis otskc enneselc paar tcifa narrisid
weel, kel himmo sedda kuulda on; agga ärge
moistlikko innimeste kuuldes mitte ennam sidda
tühja lörrinat aiage," ja tulli ka minno järrele
walja."
«-Minna läksin nüüd möda teed eddasi, ning
küösisin kus I ü r r i Kaggo ellab, ja warsi naitsid
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rahwaö mulle üht kenna maia, kuhho ma sisse
pöörsin. Kui ma uksest sisse astusin, ollid
maia rahwas just laua äres, ning Käggo töstis jodawa wina klasi ülles ja ütles: ..Jummal
andko meie mammale weel paljo päiwi ning
head terwist!" ja nisamma Lisa ja Juhhan
takka järrele. Tänna olli just Kaggo teisepole
sündimisse pääw. Minna olleksin wist kaua
weel ukse jures seisnud, ja ennast ncnde rõmust
rõmustanud; agga Käggo näggi mind ja tum
dis warsi ärra."
..Wanna J ü r r i , " — hüdis temma — „armäs söbber, tulleb sa ommeti ükskord!" Nüüd
sapputas ja rapputas ta mind nenda, ct ma
wist olleksin mahhakukkunud, kui ta mind mitte
isse ei olleks kinnihoidnud. ..Tänna on minno
Anna wieskümnes sündinusse pääw ning mul
on nüüd kabhcwörra rööm, ct sa just tänna
juhtusid tullema."
..Ollime Iürriga mõnni sanna räkinud, siis
tullid ka maiaperrenaene. Lisa ja Juhhan, ja
andsid mulle kät, ning keik ollid rõõmsad."
..Wata, wanna söbber" — ütles Käggo —
„tänna hommiko tulli Lisa minno jure ja ülles:
Pappa, kas tead, tänna on Mamma sündimisse
pä, ma ollen piible ramatus, ees otsas, järrele
waatnud, kus sa sedda olled üllesse kirjotanud."
..Pea su," ütlesin minna; «agga te louneks
köki ja minna murretsen ka nattuke muud
asja; wõid ka tänna hommiko kohwi tehha.
Agga mamma ei pea sedda mitte teadma. Kui
me' nüüd laua äres kelk korraga hakkame õnne
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sowima, ei tahha ta mitte uskuda, enne kui
Lisa piddi piiblist näitama. Seäl tullid sinna
just uksest sisse. Nüüd iöto mahha, wanna
söbber! Tänna ei sa Muidogi meie maias mitte
tööd tehtud, ja meil on aega jutto aiada." —
«Agga ma ütlen sulle, wadder," ütles
Püssi J ü r r i , „se olli üks rõmus pääw! £)m*
ma pöia Wilippi pulma ja temma kahhe laste
warrudeft sadik polle ma mitte ennam ni rõmus
olnud, kui sel päwal. Keik need wannad asjad
Pola,', Saksa- ja Prantsusemaast, kus meie
teine teisega enne ollime, said jälle kord ärrarägitud. Liggi poleni öni istusime meie teine
teise kõrwas, ja aiasime jutto."
"Teisel hommikul, kel olli alles 4 , jubba
kuuldi teises toas kips, kops! kips, kops! Mlö
minnagi ennam sängis weddelen, mõtlesin minna, ja tõusin üllesse. Kui ma kambrist wälja
tullin, istus Anna wokki ees ja kedras tradi
lõnga. Lisa õmbles, Juhhan teggi kinga trati,
ja tüdruk tallitses lauda jures ellajaid."
Kui Iuhhanil omma jaggo tratisid walmis
olli, wõttis ta ramato kätte ja õppis mis kolis
tarwis olli. — To läks Käggo käes nago wessi
eddasi, ja siiski olli õmblus nago kudrus. Seäl
jures aias ta isse minnoga järgeste jutto.
Pärrast prukosti läks tüdruk aida töösse; Anna
hakkas lõune wasto walmistama; poeg läks
koli, ja Käggo teggi tööd nago wennelane.
Igga pä teggi ta hommiko kella 4Iaft kunni
õhto kella 8"' tööd. Pärrast sedda läksime aeda,
mis wägga kenna ja puhhas olli. Õhto pär*
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rast söma piddas Käggo öhtopalwet ja siis
maggama. Nenda olli seal maias igga asjal
omma aeg ja arro, ja keik olli korra pärrast."
"Teisel päwal, kui me nelja silma ollime^
küssisin minna: Käggo, miks sa Mitte selli ei
wõtta?"
„Mis ma wõttan: head ei olle paljo sada,
ja need on ka kallid, ning üht tühja paljast ei
tahha minna. Nad küssiwad paljo palka ja
tewad wähhe tööd, ja segi ei kõlba kuhhogi.
Ühte ma viddasin kolm aastat, se olli priske
tömees. Ta on nüüd omma wannemale jures ning — meie enneste wahhel räkida — kui
ta taggasi tulleb, siis pean Lila temmale andma. Senni kaua kui temma ärra on, ei wõtta
ma mitte ennam teist.«
"Kui pühhapäew tulli, läksime meie keik
kirriko. Pärrast kirrikul lugges Käggo kord
puhhast kirjast, kord süddame toidusse ja
J e s u s se järrelkäimisse ramatust ehk ka
ühhe jutlusse ette, ja kella 6 aego läksime jälle
kirriko, nink wasto öhtat weel muido jallotama.
Koli maias peti ka jubba liggi aasta õtsa igga
neljapäaw õhto palwe tundi, kuhho Käggo
omma rahwaga ikka läks. — Keik se waia olli
ni tassane ja waikne, ei söimo egga wande
sanna ial kuulda. Igga laupääw õhto olli
Iuhhani to, kingad ja sapad katte wia ja rahha
tua. Ramatus olli mõnni hea rubla ka üllespandud, kes aasta kaupa maksid: „Kui mo wäi>
mees tulleb," ülles Käggo — „siis peab assi
Jummala abbiga õige eddasi minnema."
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.,Kui paar rõõmsad näddalid mödas ollid,
jätsin ma Iummalaga. Kui ma möda läksin,
seisis Lassi kõrtsmik just ukse peal. »No eks
Te' wötta ka kummagi jalla peale üks ommeti
teekinnitusseks,« ütles lemma ja minna astusin
sis.se — agga mitte »,teekinnitust« tootma.
', Meie istusime agga mahha, jubba wanna
Rööp tulli ka sinna." —
„AH! mis ma piddin küssima," ütles kõrts,
mik, "Teie ollite, kuida ma näagin, Käggo ju,
res woörals; no kuida on luggu t u l l i an naga? kas ollete sest ka middagi näinud ehk
kuulnud?" Neid sanno ütteldes, watas kõrtsmik
naerates Nöbi peale."
«Seal on tulliänd maias kül;" wastasin
minna.
"Mis stdda teist," kargas kõrtsmik üllesse.
„Kas Teie wanna halli peaga pappa ka nisuggusid narri asjo hakkate uskuma?"
"Äh, ah! — Kas näed.'" — naeris Nööp.
„Kas mul ci õlle õigus? Sedda ussub ja teab
jo keik külla. Seal maias ei õlle õige assi,
sedda ma ollcn alllmogi üttelnud."
"Kuulge, sõbrad, ütlesin minna, mis meister Nööp Käggo tööst ja rilkussest rakis, on
keik tcrwe tossi; agga selle önnetojal on woõreti nimme pandud: mitte t u l l i ä n d , waid
J u m ma la-and on tcmma nimme! Iummala
kartus, ussinus ja mõistlik kokkohvldminne on
Käggo tulliänd! Nüüd läks Nööp walgeks
nago lummi."
Ma räkisin nüüd keik üllesse, mis ma

I
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Käggo maias ollin kuulnud ja näinud; siis ma
ütlesin ka: se tulliand ei jookse mitte aewaStamiöst eest aua, waid ütleb weel: aita Iesuke!
Ei panne ka näggemisse parrast mitte lippama, muido õlleks ta minno eest ammo ärrakarganud, ehk ma kül temma näppode peale
wahtisin. — Ma ussun, meister Nööp, Teie
wannaissa jures, Lättimaal, ei jooksnud Iummala and ka mitte wannaemma acwastamisse
parrast arra, waid kui meistri kassi hakkas
wägga hästi käima, läks ta laisaks, ja sealt
rullid parrast kcik teised head asjad järrele.
J a h tõeste, kust maiast ial ussinus ja Iummala kartus taggancwad, sealt kaub ka se tu Hi*
änd, kcdda minna teile esmalt nimmetasin,
nago tinna tuhka, ja waesus ja kirratscminne
astuwad temma assemcle."
„Ma ussun ka, et se tulliand kõrtsi klasi ja
topide sillitajaid, keskhommikuni maggajaid ja
sellcsarnatsid mchhi mitte ei salli. Ta ei ella
mitte maias, waid süddames, ja kes tcdda
sealt arra aiab, sel on ta ka maiast kaddund.
Temma jäeb igga ühhe jurc, senni kui innimcnne Iunimalat kardab, õigust armastab,
tööd teeb ja pallub, moistlikkult ellab ja kokko
hoiab, mitte ahne waid ristiinnimesse modi. —
Teile, meister Nööp, kel ka paljo lapsi peab
ollcma, tahhaksin ma wägga nou anda, et Teie
ka nisuggust tulliända otsifsite. Teil cp õlle
nutte täiteid kaugele jooksta; agga sedda ma
ütlen, ei Lasu egga kellegi mu kõrtsmikko laua
arest Teie tcdda ei leia."
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«Wott', tõtta pois!" hüdis kõrtsmik. „9ci;
suggune on õige tulliand, ja ma sowiks, et ta
iggas maias ellaks."
Meister Nööp puggeS tassakesi uksest
wälja.
„Kuulge, küllamees," ütles kõrtsmik selle peäle
minno wasto, „Teie ollete mul kül ühhe hea
napsiwötja praego omma isseärranis tulliännaga uksest wälja saatnud, ja kes teab, kas tulleb
ennam; agga ma tännan Teid siiski, et üks
ommeti selle narrile temma ebbausso kallo silma
peält ärrawõttis. Andko Jummal, et temma
targemaks saaks ja mitto weel temma läbbi;
sest meie suur külla kubbiseb ebbausko täis.
Kül õppetaja rassid ja pallub ka kantsli peält,
kül koolmeister maenitses, agga mis sa söggedattele teed, nad on ebbaussu sees, nago kärp^
ftd tõrwa sees kinni."
.,Tehko agga õppetaja ja koolmeistrid omma tööd truiste, polle sest wigga, et seme hilja
tõuseb," — ütlesin minna. «Jummala sanna
õppetus on kuld seme, mis wimaks ikka kuldsed
wilja kannab, issiärranis weel laste süddames."
»Woib kül olla/' wastas kõrtsmik. „Iome
nüüd minno kullo peäle weel tobi õllut ärra,
selle hea jutto eest. Sedda luggu tatyan ma
keige küllale räkida, ning sest tulleb wist kasso."
Nenda rakis Püssi, Jürri omma Karreda
luggu. „Töeste, wadder," ütles Kotti Maddis,
«Jummala õnnistus on se tõssine tulliand, ja
teie nored ning wannad Sannumetoja luggejad,
katske, et teie sedda omma maiasse säte. Jätke
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keik pobbisemist ja lobbisemist ja keik sittad ebbaussu ja noidusse kombed mahha, seält ei
tulle ilmas kasso, agga paljo kahjo."
Kas löme käed selle peäle? — Noh, andko
siis Jummal isse terwist ja mõistust! —

Weel üks kord Gistakiusfest.
XIII.

Akapius.
^3ea olleksin ärraunnustanud, et monned
luggejad wist on tähhele pannud, et Eistakiusst
luggu mitte üsna otsas ei näita ollewad, ning
tahhan teile sedda lõppetust weel könnelda; sowin ning pallun agga, et luggejad luggemise
jures nattuke parremat asja, kui paljast aiawidust otsiksid. Meie ello on Muidogi ni wägga
lühhikenne, et seält raiskamisse ja wiitmisse
peäle middagi ülle ei jäe.
Kui Eistakius nüüd omma abbikasa ning
poege ni pitka aia järrele jälle leidnud ning
terretanud ja essimenne rõmo-oog mödas olli,
läks ta nendega rohtaeda, istus ühhe sure,
lauaotstega pärna alla pengi peäle mahha, ning
ütles: «Minna tean nüüd kül, armas Teopista
et laewamadrussed, kes sind ütlesid surnud ol,
lewad, sind pärrisorjaks on arramünud; ma
tean ka, et mo armsad pöiad metsellajatte suust
ni

10
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on peästetud, sest nad on ellawalt mo ees:
agga midda modi Jummal teid keike tännase
päwani on aitnud, sest ei tea minna middagi
ning sowin siis, et mulle sedda lühhidelt könnelete.«
,,Teie, armsad pöiad, ütles Tcopista, könnelege esmalt omma luggu issale ja minnule,
pärrast peate keik kolm ka minno asja teäda,
sama."
Esmalt rakis Akapius omma luggu, ja ütles: .-Kuida lõukoer mind kinni wõttis ja metsa
wiis sedda on issa omma silmaga näinud. Sest
hirmust \a ehmatussest, mis mul lõukoera suus
olli, ei tea ma nüüd ennam middagi; ma ollin
nago pool surnud. Kui ma ueste märkama
hakkasin, leidsin ma ennast ühhest surest toast,
kus paljo küünlaid pöllesid ja hulk innimessi
minno ümber seisid. Keik ollid wägga röömsad, et minna lõukoera suust ollin peäsnud.
Minno riettcst wõisid nad wist tunda, et ma
kaugelt Maalt ja suurt suggu rahwa laps
ollin. Nad küssisid nüüd, kuida minna sinna
pimmeda metsa sisse ja metscllajatte kätte ollin
sattunud. Paljo aega läks möda, enne kui
minno wastufest arro said. Keik kahhetsesid
minno issa ning wenna pärrast wägga, ning
wõtsid nõuks neid üllesse otsida. Teisel hommikul läksid ka mitto meest pikidega wälja, tuU
lid agga õhto jälle tühjalt taggasi, ning arwasid,
et metsellajad ni hästi issa kui poega ollid ärraraiskanud.
Mind ollid nemmad, mis mulle pärrast
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mitto kord ragiti, sel kombel peastnud; Me^eo
olnud metsas puid raiumas ja tulnud wasto
õhtut sealt koio pole. Seal tulnud lõukoer
minnoga äkkiöte kaljo takka wälja, ning tublid
mehhed, sure kirwcstega läinud talle wasto.
Üks mees isseärranis olli ni liggi sanud, et
loukoera kirwega woinud liia, mis peale kurri
loom mind suust lahti lasnud ja mehhe kallale
kippunud. Sclsammal silmapilgul tärganud
agga teised mehhed (neid olnud wiis meest)
takka loukoera peale, ja wielt poolt sanud nie
suggused hobid, et moirades wcrriselt jooksma
pannud. Selle peale wötnud mehhed mind
nüüd üllcsse ning pannid parrast wecl mitto
korda immeks, et lcukoer mind mitte ep õlle
hawanud, ja arwasid, et ta mind wist terwelt
omma poega ette wia tahtnud. Keik agga
tundsid ärra, et Issanda armo kassi mind
hoidmas olnud, ja macnitsesid mind Tedda selle
eest keik mo cllo aeg tännada.
Ma mallctan wecl, kuida ncmmad ühhe
teisega jaggclcsid ja igga üks mind cnnesele
kaswatada tahtsid. Siiski selle kätte, kes es*
malt loukoera olli lönud, jäi wimaks woimuS
ning mind widi tcmma maiasse. Ta isse kan>
diö mind Nügo kanna poega sülles koio, kus
ta minno eest kui omma lapse eest hoolt kandis.«
..Keik selle metsa külla rahwas ollid ristii n n i m e s se d. Sealt ep se armastus ja halleduS
ka tulli. No agga kuida >nad siis ristiinnimessekö sanud? Ikka Iummala armo labbi,
nina se olli nenda sündinud: Mitme aasta eest
10*
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olli üks õppetaja nende küllasse tulnud ja neid
õppetanud.
Rahwas wõtsid tedda lahkeste
wasto, kuulsid temma õppetust, põörsid ommast
paggana pimmedussest ja on nüüd üks weike
Kristusfe jüngri hulgakenne kest pimmeda paggana metsa sees. Keik ellawad rahhus ja armastusses, kui ühhe issa lapsed. Ilmalikko
warranduse pärrast ei lähhä nad ial tüllisse,
waid arwawad nisuggust tülli ristiusso häbbiks
ja teotusseks ollewad, ja ma arwan, neil on
seäl jures wist wägga õigus. Mis neil on,
sedda jaggawad nemmad ühhe teise wahhel,
ning üht kerjajat teiste uste tagga polle minno
silmad seäl mitte näinud. Mis õnnis luggu
olleks ristikoggodusses, kui sedda kallist asja
jubba iggalt poolt leida olleks!"
„Laste öppetamisse ja kolitamise eest peawad
nemmad issiärranis kanget hoolt. Üks wanna
wagga õppetaja, kes mitto aastat pärrast teise
surma nende jure tulli, õppetas nende lapsi
sure holega. Ta õppetas neile keik, mis ellus
tarwis on, agga keige ennamiste sedda mis ellus ning surmas tarwis on — õiget ning
ellawat usko kolmaino J u m m a l a sisse.
Sesamma wannakenne olli ka minno koolmeister. Ta olli ommas nores põlwes wägga paljo
õppinud, ja mõistis mitmed keled ja kirjad.
Et mul suur lust õppida olli, sepärrast õppetas
ta minnule mitmed muud asjad weel ennam,
kui teiste külla lastele: sest ta arwas ette, et
minna elluks aiaks senna metsa küllasse mitte
ei piddand jäma."
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"Sain ma suremaks, siis piddin iggapääw
Päwatousoga, nago keik teised, pöllo ehk heina
töös ollema. Selle läbbi sain ma kangeks ning
tuggewaks. Külla olli sure metsa sees, ning
metsellajattega olli meil pea järgeste jöddimist.
Mitto korda piddi kündja wägga tubliste ette
watama et tiger, lõukoer ehk karro härga sahha
eest ärra ei wõtnud. Ehk külla kül mitte aus
ja illus wälja ei näitnud, siiski olli ta minnule
ui armas, et minna ellades seält ep olleks ärraläinud, kui mitte Jummalal ep olleks minnoga teine nou olnud."
„Minna ollin jubba nisamma pitk, kui praego
olleal, kui korraga ennam kui aasta eest keisri
käjk tulli, et seält küllast piddi ka ükõ noor
meeõ liisko wõtma ja nekrutiks minnema.
Nüüd olli nut ja kissa lahti. Sest neil rah<
hulistel innimeste! olli soa nimme jubba hirmus kuulda. Siiski mis tehha? Keisri käsk
piddi täidetud sama ning sai ka. Issad, ets*
mad, öed, wennad ja suggulased nutsid, agga
liist piddi wõetud sama — ja langes minno
kassoissa pöia peäle. Korraga tulli mul nisuggune lust ja julgus, et ma teiste seast wälja
astusin ning ütlesin: „Iätke lisowötmist tühja,
minna lähhän ilma lisota!" Mul olli hea meel,
et ma nende innimestele, kes mind surmast.ollid peästnud, ka üht head wõisin tehha. Uks
wanna seersant, kes lisowötmisseks sinna olli
sadetud, watas minno peäle, ja ütles: »Se on
priske! Sinno pitkus, julgus ja näggo on mo
Mele pärrast." Wanna õppetaja önnistamisse

—

222

—

ja leige külla tännvga laksin minna seersandiga
ttle.«
„Kui suur wahhe ustlikko ja uskmatta mailma innimeste wahhel on, sedda õppisin ma
alles siis tundma, kui ma küllast walja sure
mailma karra sekka sain. Seal waikses küllas
ollid julged ja häbbematta patto tenistussed,
mis ustmatta rahwas igga pääw römoga tewab, koggoni tundmatta. Pettussest ja kawwalast kurjussest ei teadnud need head innimessed middagi. Lukkud ja õwahhed ollid ilmaasjata asjad. Ilmas ei kuulnud minna
seal üht wande sanna, egga näinud üht joob^
nud innimest. Ma pannin sepärrast ka wägga
immeks, kui ma parrast innimessi, kel wiw meelt
peas on, tee peal naggin tuikuwad, nago haiged, ja seal jures keiksuggusid rummalaid sanno
wandudes suust walja aiawad, ja neid ööldi —
joobnud ollewad."
„Isseärranis kurwastas minno süddant se
wägga, et laste öppetust iggal poo! ni waewalisfe ja pudulisse leidsin ollewad. Mitmes
maias näggin minna, kuida wannemad isse
omma lapsi rikkusid ja ellitasid. Keik, mis
lapsed rummalusses räkisid ja teggid, kideti
oigeks. Keik, mis wannad innimessed teggid,
teggid lapsed ka. Törkuminne, eddewus, laiskus, sannakuulmatta wiis ja muud kelmussed
ollid laste zures iggapääw nähha. Mitto kord
mõtlesin minna: Eks ep õlleks wimars mitte
parrem, kui lõukoer monne nende laste seast
nisugguste rahwa jure wiiks, nago ta mind

wiis, et neo öppiksid Jummalat kartma, tööd
teggema ning palluma."
«Kuida minno luggu pärrast läks, sedda
teab mo armas issa, emma ja wend jubba.
Kuida olleks minno hing mõisinud mõttelda,
et suur peakinral, kelle al ma tenisin, minno
issa piddi ollema! Ma teadsin kül, et kinrali
nimmi Platsidus olli, agga et minno issal
ka enne se nimme olnud, sedda ei teadnud
minna mitte. Omma wenda tundsin minna,
tui üht tubli noort meest, ka ammogi, agga
kes teadis mulle üttelda, et ta minno wend
olli? Rüüd agga on Jummala arm meid xm
mcl:kkult jälle kokko saatnud; Temma sure nimmele olgo selle eest tänno!"

Teopistus.
"Minno luggu," ütles norem wend Teopistus, „on ülleültse pea nisamma kui minno wenna luggu, sepärrast tahhan weel tühhidemalt räkida."
„Kui lõukoer mind olli ärrawinud, juhtus
ta minnoga kahhe mehhe wasto, kes, sured
pigid selgas, kaddund härga otsisid. Mehhed
kuulsid lapse kissendamist paiso metsa sees ning
jooksid sinna. Ni pea kui lõukoer mehhi näg?
gi, tikkus ta minnoga jälle jooksma, agga
õnneks ollid meestel kaks suurt koera liggi, fes
lõukoera kallale tlkkusid, nenda et ta mind
mahha wiskas ja koeri hattaS tagga aiama.
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Senni kaua wötfid mehheb mind üllesse, pannid ühhe kaljo otsa, ning tõttasid isse koertele
appi. Mehhed andsid koertele nou ning käisid
isse pikidega ni loukoera peale, et wimaks
jooksma panni. Ka minnule ep olnud murdaja middagi pahha teinud, muud kui et mo
teine olla mõnda aega parrast ftdda haiget
teggi, mis agga parrast ka ärrakaddus.»
„Teine neist meestest wöttis mind nüüd
käe peale ja wiis koio. Koddo küssis ta minno käest, kuida minna metsa ollin sanud.
Minna räkisin temmale, kuida teine lõukoer
mind ja teine mo wenda ärrawinud, ja kuida
issa meist jõkke üksi mahhajänud. „Sinno iösa
on wist, nago so wend, melsellajattest ärramurtud sanud," ütles temma. „Seal jöe ares
on nago nende pessa; kuida wois temma, kui
tal muud riista käes ei olnud, kui üks kep,
nende wasto panna!"
„ S e mees, kes nüüd minno kassoissaks
jäi, olli ka üks ristiinnimcnne, ning rakis pärrast mo peästmiöse luggu mitto korda. Kui
nad kuulsid, et minno nimme Teopiötus olli,
said nad wägga rõõmsaks, ning tundsid ärra,
et ma ristirahwa laps ollin; sest Teopistus
tähhendab jo ni paljo kui: I u m m a l a usklik.
Neil ennestel olli ka üks minno wannadune
poeg, kellega mind ühhes kaswatasid. Seal
maal ei olnud lul mitte üks külla; agga paljo
üksikuid tallosid ollid möda metsi, kes ristiusko
ollid ja ühhcskous käisid pühhapäwal I u m mala tenistust piddamas. Ka nemmad ollid

selsammal kombel, kuida Akapius könneles,
nötiusko tundma sanud. Sel korral ellab ka
nende seas üks ustlik õppetaja, ning mo noor
ello ja õppetus olli pea sesamma, mis Akapiussel, sepärrast ei tahha ma sega ennam aega
wita."
.-Meie essimenne to perremehhe pöiaga olli
karjas käia, mis ammetit meie mõnda aega
piddasimc. Meie ei käinud, kuida seäl kombe
olli, omma karjaga mitte igga pääw koddo,
waid üksi laupääw. Igga öse teggime meie
karja jure suurt tuld üllesse, et metsellajad
piddid hirmotud sama. Ühhel ösel kargas meie
suur karja koer korraga maast üllesse. Ning
hakkas kibbedaste aukuma. Meie ei wõinud
muud arwata, kui et mõnni metsellajas lähhedal piddi ollema, ning kargasime maast üllesse
ja wölsime pigid kätte. Agga immeks pannes
näggime meie, et kaks sõameest metsast wälja
tullid, haljad pigid selgas. Se olli siin sure
metsa sees üks teadmatta assi. Minno kassoissa tulli ka nende tagga ning olli kurw ja
murres. Meie omma kaösowennaga ei moistnud mitte kaugelt arwata, mis se piddi tähhendama; saime agga warsi teada."
„Söamehhed ep olnud muud middagi, kui
nekrutiwötjad. Selsammal päwal olli keik kog?
godus kous olnud ja nored mehhed, kes koddo
ollid, piddid liisko wõtma. Et meid mitte
koddo ei olnud, piddi perremees omma pöia
nmg minno eest tõmbama ja — liisk langes
ta omma pöia peäle; õige nisamma kui Aka10»»
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piusse kaösoissa jures. Et sõameeste! rut tagga olli,
sepärrast tullid nad weel läbbi ööd pöia järrele."
„Oh fui kurwaks läks minno armas kassoa
wend scdda kuuldes! Ta nuttis nago wäeti
laps, ja issa nisamma. Ta olli kül issa ainus
poeg, agga sest seal ei holilud. Se halledus
üks mo läbbi süddame ning — ma issegi ei
teadnud, kust se julgus mulle tulli — ütlesin
sõameeste wasto: „ Jätke mo kassowenda
koio, ning wõtke mind! Mul on ennam lusti
föamcbdeks lada, kui mo kassowennal Mo
issa olli ka sõamees, ja ma mängisin lapse pöl*
wes heamelega issa sõariistade kallal. Kui teie
tahhate, ma tullen praego ligg'!" — „No se
on mees!" ütlesid söamehhd. „Wata, oun ei
kukku ial puust kaugele: mis issa, stdda poeg.
Tulle agga liggi, urmas pois. Olled meile
paljo armsam, kui se te.ne wärriseja ja kah?
watand noor mees."
„l\o kassowend ja issa nutsid nüüd rõmo
parrast, ja kiitsid minno head süddant. Minna
aqga wastasin.' „Minna ei te muud m ddagi,
kui mis mo kohhus on; minna tean kül, tui
paljo teie minnule ollete head teinud. Kus
olleksin minna olnud, kui sa mind mitte loukoera suust ep olleks wäljakiskunud ja üllcekaswalanud?" „Armas poeg, wastas kassoissa, se
olli minno kui ristiinn.messe kohhus, mis eest
minna mitte tassumist ei wõi pärrida." — „Kas
sa mind siis mitte ristiinnimesseks ei pea?" kussisin minna. „M,nna ei te sedda ka nutte hinna
egga tänno eest, waid armaötusseft."
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„No minne siis Issanda nimmel ning
Temma önniötussega," ütleb kasso,ssa nüüd
nuttes. „Tawet tulli ka lammaste jurest sitta
ja Ibsand olli temmaga; olgo Temma ka sin,
noga. Ehk on ka sinno õn, et sa karja-kcppi
söapigiga pead wahhetama; mo südda ütleb
mulle, et Jummal sinno heateggo meie wasto
peage saad tassuma."
„Tänna päwal, omma armsa wannemata ja
wenna jures istudes, tunnen ma selgeste ärra,
et mo kaswibsal õigus olli. Kuida olleksin
minna seäl tüllas karjas käies ellades teid näh<
hä sanud? Jummal on meie armastust, ni
suur aosi kui innimesse armastus mmdogi on,
MlSga meie teiste eest sõtta läksime, liaks roh*
keste tassunud. Temmale olgo au, kitus ja
tänno!"

Pnrrisorri.
Nüüd olli kord Teopista, Eistakiusse proua
kä, et omma luggu pidc-i räkima, mis ta ka
warsi teggi.
..Praego on mul weel se pääw" — ütles
temma, — «mil mind teie kolme käest wäggise
arrakisti ning laewa kambri wihati, nago eilne
pääw meles. Kurri Mõra mees seisab, nago
must warri, allati mo silma ees. Ni pea, kui
laew jubba tük maad rannast ärra olli ja minna
ommast edmatussest nattuke toibuma hakkasin.
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tulli must kippar minno jure, wiskas ennast
minno ette pölwili mahha ja pällus, et ma
temma pahha lööd piddin andeks andma: sest
pallawast armastussest — kuida ta sadan ütles
— olli temma mind mo mehhcst ja lastest
lahhutanud, ja tõotas mulle nüüd kelk õnne
ja head."
«Kuida woid sa ennam sedda meest armsaks piddada," ütles temma, „fel pea weel wähhem on, kui keriaja sandil? Minna agga
ollen rikkas, ja woin sulle keik anda, mis
fo südda himmustab. Mul on marato kulda,
perlid ja kallid kiwwa; neist wold sinna
omma ehteks ni paljo waljawallitscd^, kui lsse
ia< tahhad. Purpuriga tahhan ma sind ehhuada.
keige kallimad road sulle anda, ja ni palzo
üllespassiad nold sa plddada, kui ial tahhad,
ja ma isse tahhan sind kui kunninga prcuat
auustada ja wagga armastada. Kas sa woid
parreniat Ma peal wcel scwida? Sepärrast
heida mo nõusse ja anna mulle kat!" — Ehk
ma kiil temma käes, nago kannapoeg kulli küünde
wahhcl ollin, siiski ma lootsin Iummala abbi
peale, süllltasin temma jutto peale, ja pööisin
talle selga. Temma agga ei pannud sest miksgi,
waid wacwas ja pinas mind kolm päwa nisugguste jultodega. Kül ta mclitas, kül ta
ähwardas, a.^ga Iummal kinnitas mind — ei
aitnud miedagi. " M a tahhan sind jo ärratvötta» ütles ta wimaks; se on, rummal naeste,
rahwas, sinno õnneks. Ma ei mõista mitte,
kuida üks innimenne omma onne nenda jalgega

wõib tallata, kui sinna teed." Et patto ja
lihha on ja room hingeönnetus on, sest temma
waene loom ei teadnud. Koht olli temma
Jummal, häbbi temma au ja mailm temma
taewas."
Neljandama päwa hommiko astus ta jälle
minno ette ning küssis wägga lahkeste, kuida
mo kassi käib ja kas ma jubba parremad mõtted
ollen sanud. Mo märjastsilmistja keigest minno
kombest wõis ta warsi mõista, kui j olle mul
temma isse ning temma juttud ollid, sepärrast
ütles ta wihhaga: „Nüüd ollen ma ka jubba
wässind sinno nutmist ja tõrkumist kuuldes;
mul ci olle ka sind mitte tarwis palluda. Päwa
lodeni annan ma sulle weel aega, kui sa siis
mitte minno nõusse ei heida, siis hoia ennast!"
Celle peäle läks ta wälja ja wiskas ukse köm
takka kinni."
„Nipea kui ta wäjla läks, heitsin ma ennast
jälle põlwili mahha, ja kissendasin Jummala
pole, et ta mind sest raskest häddast wõttaks
peästa. Nenda tull; õhto katte. Päike punnas
ja läks loja, minna ohkasin ikka peäle Iummala pole ja otasin warnsedes omma rojastajat
waenlast, agga — päike olli jubba ammo lojas
ja tedda ei olnud weel mitte nähha. Peäle
sedda näggin n.a immeks pannes, kuida madruse
sed kihhcnal kahhenal ühhest teisest labbijooksid
ja hirmul ollid. Minna ei teadnud kül mitte,
miö se tähhendus; agga ommeti tõusis lotus
minno süddames: ehk Issand hallastas minno
peäle ja peästab mind ommeti. Wimaks sain
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kuulda, et kippar äkkiste haigeks janud, ja igga
filmapitk raskenlakö jääb. Hommikut ei sanud
temma ka mitte ennam nähbä, waid britis pole
ö aego hmge. — Mis woisin minna nüüd
muud tehha, kui Iummala immelikko peastmisse eest tännada, ja temma waese hinge eest
palluda."
„Madrussed ollid omma kipre surma parrast
wägga kurwad, agqa minno peale wägga tt>it>
hascd. Temma surma ütlesid nemmad minno
sü ollewad, ning wötsid nõuks, mind pärris,
orja tenistuvse ärramüa. "Nenda rooime meie
omma kipn surma sinno katte maksa," ütlesid
nemmad, „ja se rahha mis meie sinno eest fonte,
vlgo meie sure kurwastusse kerguusseks." Silski
« läinud nemmad laewaga mitte sinna linna,
kuhho esmalt piddid minncma, waid purjotasid
ühte koggoni woörasse llnna, kus kegi neid eaga
mmd et tunnud egga otsinud."
„Nenda sündis ka. Meie saime woöra linna
ning madrnssed wisid mind pärrisorja-turrule
ning pakkusid sure hinna eest m 'var. Üks pärus;
ora kaupleja wa tas mmd ja küssis, mis ma
ke,k mõistan ka tefefeft, Ma nimmctasin lemmale
keik pinlkesfod naesterahloa tööd mis ma moist*
sin, ja lootsin se labbi, et mo eddespidoine
vrlapöüi P ddi nattuke kergem ollema. »Kui
sedda mõistad, mis sa rägid," ütles orjaostja,
„siiö õlled sedda hinda kül wäart, kui sa agga
sedda mitte ei mmsta, mis sa kiitled, siis känan
ma fo kaela ümber. Kas julged selle peate
j a d a ? " Minna jäin selle mre, mis ma ollin
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üttelnud. Temma luggeö nüüd rahha wälja,
madrussed pistsid tasku, ja läksid laewa peale."
„ Kaupleja wiis mind ühte tuppa, andis
mulle suä ja jua ja vlli omma kaubaga rahhul.
Monne päwa parrast sadtti suur killawoor kaupa teise llnna, mitto kümmend kam?
mclid koormatega, ja mind pandi nisamma
nago kcik muud kaupa tammeli peale ja sadeti
minnema. Mltto päwa oUime tee peal, enne
kui teise linna saime. S e kaupmees, kellele
keik se kaup jadeti, tulli warsi walja,
luggcö oriaosija kirja, köngotas pead ja tombas ölladega, sest ta piddas hinda, mis minno
eest kübsiti, liaks. Ahne pärrlöorja kaupleja
vlli, kuida ma parrast kuulsin, kolm kord ni
paljo minno ecst küssinud, lui ta isse oüi annud. Kaupmees andis mind ühhe selli kätte,
ja ütles: „Wl scdda pärisorja naest minno
proua jure, ja lase läirele tatfuba, kas ta
mõistab keik sedda, mis fnn on lirjotud? kui
mitte, siis ma sadan sedda kalust kaupa warsi
jälle taggasi.<<
„Pahha melega poris ta ennast minno poolt
äira, ia läkö muud kaupa watama. Kaupmehe
he vreua ,stus illufa fohwa peal, km mrnd
sisse widi, za temma ees laua peal ollid palzo
perlid ja kiwna, f«ft seas' ta need suremad ja
illusamad walja otsis ja kuld nori otsa rongi
panni. Proua näggo näitas wagga tasfane
ning lahke ollewad, mis minna muido ühhe
paggana innimesse mreö mitte ep õlle näinud.
Ehk kül futö ja höbde temma maias läikis.
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siiski ollid temma rided ühtlased ja enne wäest
kui rikkast modi. Ta watas lahkeste minno
peäle, küssis nutto asja minno käest ja laskis
mind mehhe kässo peäle mõnda prowi tehha.
Minno süddames hakkas proua armsaks minuema; ma teggin prowi ning könnelesin temma
küssimiste peäle keik omma ello luggu wimane
üllesse. Agga enne kui minno jut otsab olli,
tõusis ta korraga üllesse, hai kas mo kaela ümber, andis mulle suud ja «immetas mind om*
maks õeks. Minna pannin esmalt wägga
immeks, agga selle peäle tulli suur room.
Temma olli, ehk kül omma mehhe tahtmisse
wasto, ristiinnimenne, ning sepärrast nimmetas ta m.nd ommaks õeks. ^Jummal olgo
tännatud, ütles temma, et ta ükskord minno
palwed on kuulnud ja mulle üht õdde saatnud,
kedda mulle ni wägga tarwis olli!"
„Ta käskis mind nüüd ennese kõrwa sohwa
peäle istuda, ja omma ello luggu weel üks
kord selgeste räkida. Suur rööm olli temmal
kuulda, kuida Jummal mind ja mo meest risti
ussu pole olli zuhhatanud. „Mulle ning mo
armsa wannematale ^ai ewangclium jubba
ammo kulutud, ning meie saime keik ühhel päwal ristitud," ülles temma. „Minno wannemattel olli sesamma ammet, mis Lidial Wilippi
linnas, sepärrast pandi ka minnule se nimme
Lidia. Sel aial ollin minna liggi aasta abbi*
ellus ning sedda maia ja kaupa kinkisid wannemad minnule ja mo mehhele, kus praego
eüame. Sel aial tui meid ristiti, olli minno

mees pitka reisi peäl. Kui ta taggasi tulli ja
kulis, et meie risti usko ollime heitnud, chmatas ta wägga ärra. „OH, eks teie ei tea," ütles temma, „kui wägga ristirahwast iggal pool
taggakiusatakse? Nüüd tulleb ka meile sesamma
luggu kätte, et keik ommast warrast ja ellust
pea wõime ilma jada." Siiski tõotas temma
ka issi ristiusko wasto wõtta — kui waggusam
aeg piddi tullema."
„Warsi pärrast sedda surri minno armas
issa ärra. Keik jäi nüüd minno mehhe kätte
ja sest aiast sadik wabbandas ta ennast ikka
sellega, et tal wägga paljo tallitamist on, ja
mitte aega ei olle, riötiusso peäle mõttelda.
Temma süddame! ollid mailma warranduösed
armsad ja ei tahtnud neist mitte lahti laska.
Kahjo kül, agga mis tehha! Wimaks tulli
ristirahwa taggakiusaminne ka meie linna, ja
mitto tru tunnistajat said surma, mis tuhhat
korda ennam wäärt, kui tühhi patto ello.
Minno mees ehmatas nüüd koggoni ärra. Ta
wärrises, kui minna ehk emma kord Kristusfe
nimme suhhu wõisime. Ristirahwaga I u m ,
malat tenlda, kelis ta meile kõwwaste ärra.
Meie ollime emmaga selle ülle wägga kurwad
ja nutsime igga pääw. Kolme ku eest läks ka
minno emma maggama ja minna jäin, keikist
ristiinnimestest lahhutud, üksi mahha. Rüüd
sa wõid isse arwata, ütles ta nuttes, kui suur
room mul olli, kui Issand mulle üht ussoödde
maiasse satis. Mailma ja minno mehhe ees
pead sa kül minno pärrisorri ollema; agga
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meie enda wahhel olled sa minno õdde, ja ma
pean sind paljo ennamaks, kui isseennast, sest
sa olled usso pärrast ennam wallo näinud, kui
nunna. Selle peäle hakkas ta jälle mo ümber
nmg andis mulle suud."
„ Lidia nsitas mulle nüüd ka omma kaks
weikest tüttart ja üht poega, kes alles kätkis
olli. Neid lapsi, armas Tcopista, ütles temma,
pead sa mulle taewast Issale aitama kaswatada,
et nemmad ka wimaks felle rigi pärriaks sawad,
mis Dnnisteggia omma surma ja werrewallamisse läbbi meile on saatnud."
„Pärrast sedda räkisime ka weel ömblusse
ja kuddumisse tööst. Lidia to olli kallid kiwwa
ja perlid purpuri, punnase sammeti ja sidi peäle
ömbleda, mis sure würsti prouadele kalli hinna
eest mudi. Se to olli wägga pinikc ja wähhe
naesterahwast mõistsid sedda tehha, ja ses am*
metis piddin minna tedda aitama, mis õnneks
mulle jubba norest põlwest sadik öppitud ammet
olli. Nores põlwes, kui minna pinikest näppotööd õppisin, ei mõistnud ma sure rahloa laps
mitte mõttelda, et ma sellega wimaks omma
peatoidust piddin tenima. Nüüd tundsin ma
selgeste, kui hea se on, kui innimenne nores
põlwes ni paljo, kui ial wõib, õppetust püab.
Mõnne tunni pärrast tull, kaupmees isse ka
minno prowitööd watama, ja km ta näggi, et
to rutto eddasi läks ja hea olli, kitis la mind
nende sannadega, — mis ta ennese melest paljo
wäärt ollid: „Noh, se on hea, et se hnlk rahha.
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mis ma sinno eest ollen maksnud, mitte mahha
ei olle wissatud!"
„ M a piddin agga hommikust öhtani järzeste
õmblema, ja wimaks hakkasid mosilmadhaigeks
jäma. Ebk kül Lidia omma meest pällus, et
mind mõnda tundi ka puhhata lasseks, ei wötnud ta sedda mitte kuulda, waid ülles ikka:
„ T a maksab wägga kallist hinda; millal ma

sedda kätte saan?"
„Rohtaia tööst ei mõisinud Lidia mitte paljo,
ja nende suur rohtaed olli sepärrast kaunis
korristamatta, ja kandis wähhe sisse. Ma
öppetasin temmale, kuida ta sellega piddi ümber*
käima, ning sest päwast lasti mind igga pääw
2 ehk 3 tundi aedas tööd tehha. „ S i i s ei
olle," ütles kaupmees, „se aeg, mis ta ömblusse
jurest ärra on, mitte üsna ärraraisatud." —
Reed tunnid, mis ma prouaga aedas wõisin
tallitada, ollid minno ainud puhkamisse tunnid,
ning ma tänuasin Jummalat."
„Kawwal kaupmees olli warsi arro sanud,
et minna ka ristiinnimenne ollin, agga ta teggi,
nago ta ep olleks sest middagi teadnud. Mõnni
lord ütles ta wahhest sekka: „Risti usko pärrisorzad on keige truimad, ussinamad ja tassasesemad; agga kaupmehhe! on nendega ikka hirm.
Sest kui neid usjo pärrast metsellajatte ette
wissatakse ehk ärrapõlletas, kes maksab siis
sedda kallist rahha, mis nende ech on wäljaantud? Omma ristiusko heitmissega witis kaup*
mees ikka aega, ehk kül Lidia tedda mitto korda
silmaweega pällus."

— 236

-

„Ükskord jäi Lidia raskeste haigeks; keik
arwasid, et ta piddi surrema, ja sedda arwas
ta isse ka. Ta laskis omma meest omma
furmawode jure palluda. S e olli agga mehhel
wägga raske; sest tal olli, nago keitel ilmalikko
innimestel, surma eest kange hirm. Siiski ta
tulli, ning läks wärriftdes Lidia wode jure.
Agga kuida panni temma immeks, kui ta näggi,
et Lidia, kel jubba teine jalg haudas olli, ni
lahke ja rõmus näitas ollewad. Ta ei wõinud
suggugi mõista, kuida innimenne surma, kes
weid keigcst rõmust ja rikkussest lahti kissub,
ni rahhoga wõib odata. Ta panni sedda wägga
immeks. „Armas mees," ütles Lidia, „minno
rvöm ja rahho furmawode peäl tulleb sest, et
ma ristiinnimenne ollen ja surma ärrawoitja

Iesusse Kristusse sisse keigest süddamest ussun!
Dh kui wägga' fowifjin minna, et ka sinna
ristiinnimenne olleksid \a sest rahhust ossa
saaksid! Keik warrandust, miö meil on, pean
minna nüüd mahhajätma, ja nenda pead sinna
sedda peagi ka teggema. Meie ei olle middagi
mailma tonud, egga wõi middagi liggi wõtta.
Minna tean agga selgeste, et ma teises ilmas
parremaid armowarrandussi eest leian, kui siin
willetsas mailmas leida on. Oh et Jummal
smnule ka patto kahhelsemist, pöörmist ja uut
süddant annaks: siis ma surreksin weel surema
rõmo ja tännoga l"
„Ta puhkas wahhel ja ütles jälle: „Üht
asja ma pallun wägga! Need lapsed, mis meile
Jummal on annud, ollen minna tännini risti-
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uskus kaswatanud. Ma tean, et ristiust nende
keige surem warrandus on, mis ma neile mahha
woin jättta. Armas abbikasa, arra püa sedda
nende käest mitte ärrarisuda! Teopista, ma
ussoödde, on mind tännini aitnud, on ikka
minno laste teiseks emmaks olnud: lasse tedda
seks ka eddespiddi jada! Kui temma neid kaswatab, siis woin rahhoga hingada. Lubba
mulle sedda palwet tõeks tehha!" — Mchhe
südda olli ni ligotud, et ta lubbas ja nuttes
wode jurest ärralaks. Lidia agga ei surnud
se kord weel mitte, waid sai aegamöda jälle
terweks; agga mehhe süddamest ei läinud temma
sannad mitte ennam arra. Mittokorda kulas
waggusi, kui meie ristiussust räkisime ja wimaks
lubbas ta, et Lidia teistega jälle wois Iummala
tenistust piddamas käia, ja et minna ka woisin
liggi minna, mis meile ütlematta römo teggi."
„Sest aiast sadik tulli ülle keige teine luggu
meie linna. Wägga paljo innimeösi heitsid
riötiusko, ja selle läbbi tulli isseärranis ka
waeste pärris orjadele kergem põlli; sest kel
riötiusko üllemad ollid, need ei sanud mitte
ennam ni lojusse modi pinatud, ja mitto said
ka koggoni priiks lastud. Agga ehk kül minno
perremees sedda näggi, ja Lidia tedda ka mitto
korda jellepärrast pällus, ei lastnud ta teisi
orjasid, weel wähhem mind priiks, kellest tal ni
suur kasso tulli. Lubbas kül monnikord, agga
se olli mokka otsast, et Lidia tedda piddi rahhul jätma. Ristiuöko ei heitnud temma ka
mitte. — Ehk kül kaupmehhe warrandusfe
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ahnus mulle mõnda kibbedat tundi on saatnud^
siiöki sedda lahkem on Lidia minno wasto
olnud, ja ma woin Issandat süddamest tännada,
kes tuuba targaste meid keik nelja on iggaüht
iöseärralikkult kvlitanud ja wimaks jälle kokko
saatnud! Tänno Temmale, muido ep õlleks
meil middagi kui riötiinnimesse nimme olnud."
Nenda olli pimme kätte tulnud ja Eistakius
satiö pöiad emma koio saatma, ja läks isse
weel wägge watama. Teisel hommikul lubbaö
ta molleme poegega temma jarrele tulla. Nenda
jätsid sel õhtul leitud ommased suandmissega
ühhe teisega Iummalaga.
XVI
Teisel hommikul, nipea kui kinral maggamisse kambrist walja astus, ollid mollcmad
pöiad ees toas tcdda ootmas. Ta wöttis neid
liggi ning laks Teopistat otsma. Kui ta kaupmehhe maiasse tulli, ütles rahwas, et proua
ja Teovista praego mitte ei woi wälja tulla,
ja et kaupmees jubba päloatousoga on laagrisse
läinud söameeste käest risutud asjo ostma.
Senni kaua läks Elftakius rohtaeda ja wltis
omma lastega aega, künni Teopista ja Lidia
piddid wälja tullema.
Pole tunni parrast tullid kaks naestcrahwast
aeda, kes wist ka patserida tahtsid. Teisel olli
lumme walge sidi kleit selgas, purpuripunnasest
sammetist kuld tressidega mantel ümber ja suur
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uhke kübbar peas, perl.id ja kallid kiwwid hiilgasid juukste külgeS ja se olli — TeopiSta.
Eistakius panni wägga immeks, sest Teopista
olli koggoni teine innimenne, kui eile öhto,
kus ta pärriöorja rides temma ees seisis. Ta
silmad hiilgasid römo parrast, ja mollemad hakkasid teine teist kaela ümber.
Teine nacsterahwas näitas, nago õlleks ta
Teopista ümmardaja, allamas rides olli —
Lidia. Lidia olli wägga selle peale käinud, et
Teopista tännasel päwal ennast omma sure
seisusse järrele piddi ridesse pannema. Sest
se kord olli just üks kullaga tikkitud sammetist
mantel walmiö sanud, mis Teopista isse olli
ömblcnud, agga kmblcmisse jures mitte ei moistnust mõtteida, et ta stdda ennesele piddi ömblcma. Nüüd ta tundis selgeste ärra, kui wägga
immelikkult Issand keik asjad sadab. Kaupmees
olli mittokorda kurja saunadega tagga sundinud
rutto teggema, agga ei sundia egga õmbleja ei
teadnud kummagi, mikspärraft sedda ni rutto
tarwis olli. Ta ommad ehted ollid need wiimseb tööd, mih ta ilma tcädmatta seal maiaö
teggi. Keik kallid ehted, miö tänna Teopista ümber
ollid, kinkis Lidia temmale. Kui kaupmees
taggasi tulli, ehmatas ta wägga ärra, kui ta
kuulda sai, et Teopista peakinrali proua olli,
kes ni nlitto aastat kui pärrisorri olli teninud,
ja kellele ta ni milto kurja sanna olli annud,
ja tcdda ni üllcliga töga wacwanud. Ta arwaö
nüüd, et Eistakius tcdda piddi wangi pannema
ja kes teab mis teggema. Agga se ep õlle
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õige riStiinnimeste wiis mitte, waid neile on
Önnisteggia teist eesmärki jätnud. Sepärrast
sai ka kaupmees wägga rõõmsaks ja kinkis weel
suur hulk kallid perlid peäle kauba.
Mis iggaühhe südda seäl jures tunnud ja
mis nad seäl ühheteisega kõnnelenud, sedda ei
mõista minno sulg mitte keik kirja panna; sedda
õnne ja rõmo katske, kui wõite, isse mõttelda.
Agga nipaljo wõin üttelda, et nad seä^ aedeö
pude al prukoöti sõid ja Eistakius pärrast sedda
Akapiusse ja Teopistussega wäe jure läks,
neile sedda rõmust sannumid kulutama. Keik
sõamehhed terretasid omma kinrali ja temma
pocge sure römvöiskamissega, ja sowisid head
õnne. —
Teisel hommikul wõeti keik telgid mahha
ning wäggi hakkas eddasi minnema. Eistakius
sõitis ratsa keige ees, Teopista istus nelja
hobbose tõlla sees ja mollemad pöiad sõitsid
ratsa teine teisel pool kõrwas.
XVII.
Kes surmani jääb kannatama,
' Peab t a e w a s ellokroni kandma.
Eistakius olli nüüd jälle ni õnnelik kui üks
innimenne Ma peäl wõib olla. Sure waenlaste peäle olli temma wõimust sanud, sepärrast
tedda ka keige tee peäl, kust ta söawäega läbbi
läks, õiskamisega terretadi. Omma armast
prouat olli temma jälle leidnud, omma kaddund
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poegi kättte sanud; peäle sedda otab tedda au
ja rikkus Roma linnas: mis wõis innimenne
ennam sowida? Agga läbbi sure willetsusse
peame meie Jummala riki minnema, ja se tulli
meie armsa sõbral ka pea.;e katte.
Enne kui Eistakius omma wäega Roma
linna sai, surri keiser Trajan ärra. Temma
kassipoeg, Hadrian, pärris Roma rigi aujärge.
Uus keiser olli agga wägga kange paggana
usso söbber ja ristmöso waenlane. Ristirahwa
täggakiusamisfcd, mis Trajani al waiksemaks
jänud, hakkasid nüüd ueste jälle põllema. Keiser
Hadrian tahtis Kustusse nimme koggoni Ma
peält kautada, ning laskis ka nende kohtade
pcälc, kus meie Õnuisteggia sündis, surri ja
üllestõusis», ebbajummala tuiusid üllespanna,
kedda rahwas piddid kummardama ja Kristust
ärrauunuZtama. Paljo ristiinnimessi said hirmsa
surma. Iggal pool olli pagganatte kissendamist
jälle kuulda: „^oa,e neid risti! Pölletage neid
ärra! Wiskage neid loukocrte ette!"
Kni Eistakius wimaks omma söawäega
Roma linna jõudis, wõttis Hadrian tedda armo,
llkluit wasto, kitis tedda wägga w^praks mehheki, panni temmale autähta rindu, ja andis
sured kinqituoscd. Keiser Hadrian tahtis ommast
kohhast ka wägaa mees olla, kes igga abbi ja
armo eest, mis ta ommast nõust ei jõudnud
sada, Jummalale au andis. Agga temmal
waese! ei olnud mitte üks, waid mitto kümn.end
jummalat. Teisel päwal andis keiser käsko, et
keik rahwas piddi üht woidupühha pühhitsema.
ni
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Ka temma isse teagi miö ta käskis. Jubba
hommiko warra olli temma keige omma ülle?
maitega wallas, ning märato au ja illega läks
ta omma jummalattele ohwerdama. EistakiuS,
kcdda ta auustas, >'i?ct temma kõrwas ollema,
paqgana templis suitseta mis se rohto polletamiose
ohwriks wima, ebbajummalaa kummardama,
ja siis keisri emma käest woidokroni sama.
Agga Eistakius ei woiuud, kui ristiinnimcnne,
sedda mitte tehha, waid tunnistas, et temma
omma jalga ülle nende templi ukse mitte ei
tõsta, ja et temmal surnud jummalattelc middagi
tänno ci olle anda.
Selle peäle sai Hadrian hirmus wihhaseks.
„Kuida woio sinna nenda tännamatta olla,"
ülles temma, „et sa omma issama jummalattelc
mitte tänno ei anna, kes sulle ni suurt wõito
annud, ja so prouat ja poegi jälle wälja saatnud ?«
Eistakius wastas: „Aus armolinne keiser!
minna annan tänno wgest süddamest, nipaljo
kui ial jõuan ja mõistan; agga mltte ebbajummalattelc, sest ma ollen — riötiinnimenne.
Jummal, kes taewast ja Maad on lönud, on
omma Pöia Iesusse Kustusse läbbi mulle wõito
annud; temma on ka mo abbikasa ning lapsi
mulle taggasi kinkinud ja temmale ollen ma
üksi tänno wölgo. Ellades ei tahha minna
ennast surnud Iummalatte ees kummardada,
kedda innnimene mõistus on wäljaarwanud
elck temma kassi teinud. Sedda aidako Temma
mind surmani truist piddada!"
Keisn palled punnetasid wihha pärrast;
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agga U\ ci tahtnud fctta mitte weel näidata,
waid tahtis katsuda, kas mcliiamisftd mitte ei
piddand aitama. T a teadis kül, kui ta nüüd
warsi Eistakiust temma usso pärrast olleks
nuhhclnud, siis olleks wist keik wäggi, kes omma
kinrali ni wägga armastasid, tedda kiwwidega
suruuks wihkanud. Ta ei käinud mitte wäggise
Eistakiusse peäle, waid melitas tedda hea sanna?
eega, mis agga middagi ci aitnud. Wimaks laskis ta Eiftakiust ärraminna, agga andis sallaja
käsko, et mitto suurtsuggu meeste» za naestcrah,
wast tedda kawwalust piddid kiusama, ja temma
prouat ning poegi hirmotama ehk melitama, et nern?
mad Eistakiust usso peolt aitaksid ärrapöörda.
Ni hästi proua kui pöiad tõukasid uisuggust
kõnnet jällestuöscga ennesest ärra. Keik ollid
walmis enne surrema, kui iösceunast ehk issat
usso pooll ärrapöörma. Ollid nad Eistakiussele
tunniotanud, mis nende käest nõuti, siis wõtsid
keik nelli neuks, enne surra, kui Kristust ärra,
salgadal

Näggi kei''cr, et melitaminne ja petminne
miltc ei aitnud, siis hakkas ta ähwardama.
Ta laskls Eistakiust ennelc jure kutsuda, ja
ütles temma wasto: "Kuida ma kulcn, et
sinna egga sinno naene ja pöiad minno käsko
mitte ei tahha tehha, waid kangekaelse süddamega minno käsko jalgega tallate? Ma ütlen
sulle weel korraks: Te mis ma sind käosin;
kui mitte, siis tea, et teid fetfi üks hirmus
surm otab!"
li*
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-Aus keiser," wastas Eistakius, «minna
ollen walmis kelk teggema, mis sa mind kassid;
römoga ollen minna walmis Roma keisri,
rigi ja rahwa eest jötta minnema ja omma
ello andma, kuida ma sedda mittokõrda kn<
negi ollen teinud. Agga mo süddamctunnistusse wasto ei wõi minna mitte tehha;
minno süddames ci wõi kegi mu wallitseda kui
Jummal, kelle käsko meie ennam peame kartma,
kui innimeste käsko."
Keiser sai tullist wihha tais; wõttis kei?
Eiftakiusse autähhed ärra, ja käskis tedda wangi
wissata; nendasamma ka Tcopiota ning kahhe
pöiaga tehha. Mõnne päwa pärrast kutsuti
neid kohto ette, kus keik nelli tunnistasid, et
nemmad kui ristiinnimesed ellada ja — kui
sedda mitte ei lubbata — kui nstiinnimessed
surra tahtwad.
Nüüd olli surm silmaga nähhä. Eistakiuö
ja temma proua ja pöiad piddid metscllajatte
ette wissatud sama. Surma pääw tnlli katte.
Märato hulk pagganaid olli kous. Keik nelli
lodi sõameeste wahhel wälja, ja pandi ühhe
sure kiwwi aia sisse kest tohta seisma, kus
nad weel wimast korda ühhe teise kaela ümber
hakkasid ja põlwili mahha langesid. Pimme
paggana rahwas kissendas: „ Laske tõukoerad
lahti, meie ei jõua sedda nalja ennam ärraodata!" Neil waestel innimeste! olli suur lust
peält wadata, kui teised innimessed metsellajaist
said lõhki kistud ja ärrasõdud. Nelli suurt lou?
koera lasti korraga nende kallale. Keik rahwas
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viskas ja löi kassa kokko. Agga wata, low
koerad ei teinud neile mlddagi wigga, waid
heitsid nende ette mahha ja lakkusid nende jalgo.
Wande ja kirromissega läks rahwas ärra.
Nenda on innimesse südda: nemmad ei tunde
nud mitte, et nemmad hirmsamad ollib, kui
tõukoerad.
Keiser sai wagga wihhaseks, ja mõistis neile
wec! dirmsamat surma. Temma kässo peale
kooti üks suur raud ahhi kumaks, kllhho kelk
nelli korraga sisse piddi wissatama. Teisel pawal
loggus jälle suur hulk rahwast ahjo ümber, ja xh
mustas ennast, et nad nüüd ommeti ennam ei pease.
.Kannatajad todi wälja ja tahheti ahjo wiösata.
9)iOrtni sam ahjust emal langesid nemmad
pölwili mahha ja Eistakius pällus: „Kolmainus
Ma ning taewa Iummal! Sinna näed keik
asjad, sinna näed ka, mis Meil praego ees on.
Anna julgust, joudo ja römo, et meie cunast
so iggaweöse pallawa armastusse parrast sulle
dea melcga pöüetamiõse ohwriks anname! Ilma
sinnota ci woi meie middagi lehha. Ärra põlga
meie surma ohwrit mitte arra! Kinnita ta
keiti, keö meie jarrele seddasamma teed so aunki siöse peawad käima! Anna andeks meie
waenlastele, kes mitte ei tea, mis nad tewad.
Tänno sinnule, keige armastusse Õnnisteggia,
sin no rigi walgus paistab jlchba meie silmi,
wötta meid armust wasto. Amenl"
Parrast palwet seuti nende käed ja jallad
kinni ja wiösati ahjo, kus nad warsi surma
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said. Nende surnud kehhad leiti parrast ahjo
lähtumist kolmandamal pawal nisani ma tcttvelt
ahjust kui neD sinya sisse said wiSsatud. Wam
nad kirjad tunnistawad, et ristiinnimesscd neid
pänast weel on mahhamatnud. Kaks sadda
aastat parrast ftdda, kui rlstiust olli woimust
sanud, ehhitadi nende haua peale üks suur
lirrik, mis praego weel Roma linnas seisab.
Nüüd, armas luggeja, woime mollemad
käed kokko panna ja ohkada: k )
Kus on need, kes ni rõõmsast keigist ilma janud,
Et agga sinno armo-rigist ossa said?
Ob ello Waim, kutsu ja koggu So rabwast,
Kes pölg'wad mailma ja otsiwad tacwast!

Kui monni armas söbber küssib: „Kus siis
p a g g a n a t t e luggu tännudi aasta jäcb?"
siis wastab Sa'mumctoja: )lrmas wend ehk
ödde, et sa selle jarrcle küõsid, on mulle sadda
kord armsam, kui ct sa mitte ei küssiks; agga
et ma ses ramatus wagga wähhe ning tükkati
sest asjast woin rakida, ja cddespiddi lodan,
kui se Iummala tahlminne on, teile tihhe?
d a m i n n e , järge m ö d a ning ennam..sest
räkida: siis jäeb se aasta jäggo jarrele. Ärge
möttelge mitte, annad hinged, ct mul waestest
pagganatteft mitte raklda ei õlle, waid et mul
wagga paljo on, stpärrast pean katsuma, kuida
' j Wisil: Mil tulleb se piäw,
peä«tad?

Iesut, tt sa ommad
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Jummala abbiga eddespiddi ennam järge möda
sest asjast wõin kõnneleda. Andko Jummal,
et keik mis temma auuks ettewõetakse ta abbi
läbbi korda lähhäks:
—~##«^—-

Lühhikenne õppetus Iniifi ja
taewa täfytcbeft.
N!mnewa kord räkisime päikeösest, mailmast ja kuida seal peäl sui ning talwe, kewwade ja süggise, ö ning pääw sünniwad;
tänliude tahhame siis ka mõnni sanna kuust
ja tähtedest tähhele panna, ning esmalt
tuust, kedda teie ni mitto kord ösel näete, ja
kes le-käiatlel rõmuks, agga wargadel ja mu
kurjatö teggiatel sureks pahhanduseks on.
..No mls assi ku siis on?"
Essiteks: ku on, nisamma kui päike ja
mailm, üks suur ümmarkunne kerra taewa-lautusse sees, agga ta on wiiskümmend korda
pisjem kui ma,lm, ja 30,000 (se on: wiis<
kümmend tuhhat) pinnikoormat mailmast kaugel.
Ärra nüüd hakka jälle warsi kissendama: "kust
sa sedda tead?" — Minna ei olle kiil ratsa
egga jalla seäl käinud, agga segi pärrast on se
assi toosi, ja wõid pärrast issegi mõista, ehk
uskuda, kui sa ka ei mõista.
Teiseks: Mailm käib aastas kord ümber
päikesse, agga ku kaksteistkümmend kolda ümber
Ma ja keige Maga ka ümber päikesse. Sel-
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gemaks arrosamisseks arwa nenda: Kui teiseperre Kaie peigmees kord pulmalistega prudi
maia ümberringi sõidab, ja psirpois Hans jälle
selle aia sees kaksteistkümmend korda ümber
pulmaliöte sõidab — siis on sul arro käes.
Mõtle aggü järrele.
K o l m a n d a k s : Ku saab omma walgust
ja soja nisamma päikessest nago mailm. Nelja
näddali kohta, ehk kahhekümne ühheksa ja pole
päwa sees, pörab ku ennast kord isfccnnese
ümber. Kes siis ku peäl ellaks, ftl olleks kaks
näddalit pawatousmisse ja lojaminnemisse waht
het ja nisamma pitk olleks temma ö. Eks olle
tõssi: ei meicsuggune sedda pitka päwa jõuaks
tood tehha egga ni pitka ööd maggada? Et se
nenda on, sedda näeme sest, et kuul ikka üks
külg walgustud ja teine pimme on; seäl toal*
gubtud külje peäl on siis kuul pääw ja pimmeda
külje peäl ö.
N e l j a n d a k s : Ku on kül issceuncse ümber
pöördes kaunis pitkaldane, agga mailma ümber
jooksma on ta wilkaö. Sest liggi nelja näddaliga on ta ikka kord ümber mailma, ja hakkab
jälle eest peäle, ning sedda peab ta 12 korda
aastas teggema.
W i e n d a k s : Et ku nenda ümber mailma
käib, seält on siis kergelt ärramoista, kust se
tulleb, et ta mõnnikord täieste walge, mõnnikord pool ja jälle mõnnikord koggoni kaddund
on. K u u d e wahhe aego rn tu mailma ja
päwa wahhel, sepärrast on siis temma walgusa
tud külg päwa ja pimme külg meie pool, ning
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küllawadder ütleb omma maia
rahwale
siis: «noort kuud luakse;" agga minna ütlen:
tühhi jut, wadder! ku on ikka seal ja ikka se?
samma wanna ku, agga sinna ei näe temma
walget külge. On ku omma tekonda ni kaugele
käinud, et ta päikesse ja mailma wahhclt wälja
mailma körwa jõuab, sns hakkab temma wal?
gest küljest üks kowwer riipsokcnne jubba paistma,
kedda meie noreks kuuks nimmetame, ja Wastla?
pawa aego hüppawad küllawadderi tütred ehha
walgel lues tips, lips, ühhe jalla pealt teise
peale, ja laulawad: „Terre, terrc, noor ku,
sinna mannaks, minna noreks!" Ku watab
naerates üllewelt mahha: "Oh teie kannapead,
minna ollcn ikka wanna; agga pange tähhcle,
kui te' nutte wiksid ei õlle, tullewad warfi kannalvarwad silma are." — E s s i m i n n e w e r e n d
nimmetakse sedda, kui just pool ku rattast walge
-a pool pimme on, se on, mil meie walgest
polcst pole ja pimmedast polest middagi ei näe.
Siis on tu just risti mailma körwaö, ja põrab
walge külg itka pääw päwalt meie pole, künni
täie kuni. — T ä i e ku aego on ku mailma
tagga, ja päike paistab meijt möda temma
peale, ning sepärrast näeme ms temma tcrwet
^valget külge. Pange eddcspidti ka tahkele,
süggisel ning kcwwadcl, kui ööd ja päwa>
ennamiste llggi ühhepttkused on, sus tõuseb
t ä i s k u ikka kas nattuke enne ehk parrast päwa.
lodc aego; meil on siis ö, agga kuul ,älle
meie pooltse külje peal pääw. Nüüd hakkab
tu teine poolt küljest jälle omma ringi ümber
ii**
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Ma pöörma, ning pimme külg pörab pääw
päwalt meie pole ja walge külg meie poolt ärra.
Süggise linna lougotamisse aial on tüllawadder
wist issigi ka tähhele pannud, et nore ku walge
külg parramal pool, ja wanna ku walge külg
pahhemal pool olli; ning et noor ku õhto ja
wanna ku hommiko paistab. Noh, wadder on
tark innimenne, sest ta saab jo Muidogi arro.
Wiimne werend on jälle se aeg, mil ku risti
mailma kõrwas seisab, agga teine pool külgis,
kui ta essimeöse werendi aego olli, ja pimme
külg pörab ennast ikka ennam ja ennam meie
pole, kunni ku päikesse ja meie wahhele iouab,
ja monned jälle ütkwad: ..noort kuud lüakse!«
Kuendaks: Kalendris loeme mõnnikord
ka, et siis ja siis peab ku-warjutaminne ollema,
ja kui hästi tähhele panneme, on ka nenda.
No mis assi se siis on ja kust ta tulleb? Wata,
armas wadder, se tulleb scst, et meie Ma mõnni
kord just noris pälkcsse ja ku wahhele tulleb,
ja omma warjoga kuud ärrawariab, ning se
sünnib ikka siis, kui ku tais on. Päwa war*
jotamisscd ci sünni jälle ial muul aial, kui
iude wahhe aego, sest et siis ku mõnnikord noris
Ma ja päikesse wahhele tulleb ja päwa paistet
meie eest ärrawarjab, kunni isse jälle wahhelt
arrajouab. Pimmedus, mis meie kuwarjotamisse
aego ku peäl näeme, ep olle muud middagi,
kui Ma wari, ja pimmedus, mis meie päwawarjotaasse aego päikesse peäl näeme, ep olle
jälle muud middagi, kui ku warri, mis päikesse
walgust kinni kattab.

— 291 —
e i t s m e k s : Kui Sannumetoja alles noor
laps olli — ni wanna kui ta nüüdgi on —
kuliö ta Nurga-Iürri podist ühhe wanna Z<\vU
lasse käest, ct need mustad jummed ku sees
peawad üks mees tõrwa pange ja pinsliga ollema,
ja mõtles jubba siis: no kui se agga peaks tõssi
ollema! Agga jut olli nenda. Üks mees läinud
ösel seitsmel käsko rikkuma, se on päms Ma?
kele: warra otama; agga ku paistnud jälle tac<
wast ni hclledaste, et mehhike arwand ennast
wersta peäle teiste silma paisiwad. S e on
tedda nenda pahhandanud, ct ta warsi nõuks
wõtnud, kuud kõrwaga ärrapinseltaoa. Selle
tarwis on ta siis ka tõrwa pange ja pinsli
liggi wõtnud ja läinud; ac,ga kül mehhike ku
liggi sanud, on ta omma kurjuste palgaks ku
sisse kinni jänud, ja paibtab nüüd teiste war;
gadele hirmotamisseks praego alles seäl sees."
— Eks olle tõbsi, küllawaddcr, ni rummalad
ci olle meie kunnagi, ct meie sedda Taulasse
jutto tõeks peame, egga meieaegsed pitkanäpvo
mehhed ei olle ka mitte ni rummalad, et nemmad
selle pärrast wõõra omma rahhule jättaksid?
«Ro agga mis asjad need mustad jummed siis
on, mis tu sees paistwad?" Tahhau siis lühhidelt üttelda: Need on süggawad orrud ja
lohhud ku peäl. kus sisse päikesse walgus mitte
ni selgeste ci paista, kui tõrge, mäggiste kch>
tade peäle, ning sellepärrast näitwad nemmad
mustad ollewad, ja kõrged kohhad on jälle walged.
Et täie ku sees ikka ühhed jummed paistwad,
tulleb jo sest, et igga täie ku aego ikka jälle
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üks ja sesamma külg meie pool on. Kes siis
ei tahha torrovilli kõrtsi lörri uskuda, se uskugo
sedda, mis ma praego ollen üttelnud; sest se
on kümnesse pähhä kiilredega ärrawaonud ja
läbbi katsutud.
Kahhel sa maks : Mõnni üllesoo mees füS;
sib nüüd: .^Mikspärrast on siis ku seäl üllewel ?
— Wastus: Mikspärrast on Ma so jalge al?
— Kui helledaöte walgustab ku meie pimmedad ööd, ja kui selgeste seab ta meie aasta
anud, ja ommeti — kui m»tto lähwad selgel
ku walge! kõrtsist koio pole, ja löwad ninnad
wasta ukse pakko ja wärrawa posti werriftks!
— Ku on se suur öwaht, kel — ehk ta nüüd
kül tum on — wiimsel päwal sl st, mis ta
keik näinud, wägga paljo tunnistamist on!
Meie olleme esmalt üttelnud, et ku peäl
pääw ning ö kaks näddalit pitkad on, sepärrast
on Jummal sedda nenda immelikkult seadnud,
et ku mitte üksi meile pimmedas walgust ei
anna, waid meie Ma ka temma pitka ja pim<
medat ööd walgustab. Kui küllawaddcr mõnni
kord röhtwärrawa näal istub ja pipo tombates
noort kuud watab, siis on ta jo mitto korda
näinud, et he!'cda küpsetesse kõrwas ka taie?ku
hal lumme nähhä r n , aqga ta ei olle tännini
teadnud, kust se tulleb. Wadder, se tulleb sest,
et meie Ma helle külg ku pimmeda külje peäle
paistab ja tedra nisamma walgustab, kui temma
meid. Agga et Ma ning ku mollemad omma
walgust pälkeösest sawad, siis on Muidogi mõista,
et walgus, mis neist ennestest teine tcife peäle
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patitab, mitte ni selge ei õlle, kui päikesse
walgus.
Meie lubbasime jo ka taewa tähtedest räkida,
agga ma näen jubba ette, kuida teiöte perre*
mees Pcad kongotab ja isseenneses pommiseb:
.-Rägi muud jutto, kui sa mõistad, sest meie
ei sa mitte arro!« Minna wastan jälle: armas
perremees, egga tark assi sellepärrast ial rrnm
malaks ei sa, et rummalad tcdda mitte ei mõista.
Kui sa sedda keik jubba mõistaksid, miköpärrast
peaksin minna siis omma aega ja ramato lchti
raiskama? Agga lühhidelt, oige lühhidelt
tahhame siis tähtede örpttust tähhele panna.
Kui öhto silmad üllespole tõstame ja sedda
luggematta tähtede hulka watanie, ja meile mele
tulleb, et nemmad isse keik päikeösed ja mailmad
on: siis peame kül kaed kokko pannema ja ütlema:
«Iehowa, sured on sinno teud ja sa õlled neid
keik targaste seadnud! Taewaö ja Ma on täis
sinno a u ! "
Agga eösiteks peame teadma, et kahhesug>
guscd tähhed üllewelt meie peale paistwad; tel*
sed, kel iöse omma walgus on ja paigal seiswad, nago meie päikenne, ja neid nimmemkse
seiswaks tähhiks, teised jälle, kes omma tarwilist walgust pälkessest sawad ja sepärrast ümber
päikesse kaiwad, nago meie Ma, la neid nimmetalse käijaiks tähhiks. — Ni wagga liggi
kui tähhed ühhetei''cle näitwad rllewad, ni wägga
kaugel on nemmad ühhest teisest, ja ehk nad
kül segga möda näitwad külwatud ollewad, siiski
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aasta nemmad ommal aial tõuswad ja loja
lähwad, kegi ei hillc teistele liggemale, egga
lähhä teistest kaugemale. Olgo nüüd soal, wõi
wanker, wõi suur rist, wõi wardad wõi mis
ta olleks: iggaüks teab, kuida need tähhed
meie lapse põlwes ollid, nenda on nemmad
nüüd ka, nenda ollid nemmad meie issa-issa
issa põlwes ja sawad meie lastelaste laste
põlwes ka ollema, kui mailm alles seisab.
Käia tähtedel on issearraniö need tm,;
nistubse märgid teiste seas:
1) Nemmad on keige tähtede seast meie
Male keige lähhedamal, se on, hopis lähhedamal,
kui keik seiswad tähhed.
2) Nemmad käiwad, mõnni rutteminne,
mõnni kauewinne, jures ringis ümber päikesse,
mis seiswad tähhed, kes isse päikesscd on,
mitte ci te.
3 ) Nemmad on isseennast pimmedad mailma kelihad, nago meiegi Ma, ja sawad omma
tarwilist walgust ja soja päikessest. Walgus,
mis neist ösel paistab, ep olle mitte nende omma
waid mis päikessest nende peäle paistab, nago
meie sedda ku jures olleme õppinud. Igga
käia täht on nisamma kui meie Ma üks suur
kerra, kelle tcine külg pimme ja teine külg
wasto paikest walgustud on. Nemmad pöörwad
ennast ka issecnnese ümber, ja neil on ommal
kombel ka ö ja pääw, fui ja talwe.
4) Nemmad ei seisa mitte päikeöftst ikka
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ühhe kaugel, waid on monnikord liggedamal ja
monnikord kaugemal, ja monni käib sedda ja
teine teist teed ümber päikesse. Reil on separrast l a , nago meie mailmal, ommad aaöta
aiad, agga monnel pitkemad, monnel lühhemad.
S e on siis walle jut, kui kegi arwab, et
päike üks k ä i a täht on, ja igga pääw kord
mailma ümber jookseb; waid mailm ja leik
teised isseennesest pimmedad mailma kehhad on
need käiad, kes igga ö ja päwa kohta mnast
kord isseennese ümber põörwad ja aastas kord
ümber päikesse kahvad. Kes stpärrast üHHe
tähhe pcäl ellaks ja sealt meie Ma peale wa^
taks, sel paistaks meie mailm ka nago weike
taewa täht; sest ühhe tähhe zurest meie jure
vn just nisamma kaugel, nago meie jurest tähhe jure.
Monncd käiad tähhed on jubba ammo tuti
wad olnud, monned on tähhetundjad hiljemine
üllesleidnud; ülle keige on ncnde arro, kedda
tännini tuntakse, seitseteistkümmend.
Nende
sunls ei õlle mitte ühhefuggune, ncnde te ümber päikesse ka mitte ühhepitkune.
Monncd
on neist ni päikesse liggidal, et jubba 88 päwaga ümber päikesse sawad, teised jälle ni
kaugel, et ennam kui ni paljo aastad ärrakullub,
enne kui ümber päikesse sawad. Kes siis meist
selle tähhe peal ellaks, mis 88 päwaga ümber
päikesse käib, se woiks peagi kolmsadda ja weel
ennam aastat wannakö ellada; sest seal õlleks
44 päwa sui ja 44 päwa talwe, ja keö seal
350 aastane wanna taat õlleks, se õlleks meie

M a peäl, kus aasta 365 päwa pitk on, alles
8 8 aastat wanna. Agga immelik jälle kül, kui
mõnni wanna saa aastane purro, kes siin ennam jalga jalla ette sa, käia tähhe U r a n u s s e
peäl ellaks, kel peäle 80 aastat aega lähhab, enne kui ümber päikesse saab, — alles
aastane lapsoke olleks.
Keige tuttawam on teile üks neist käiatähhedcst, kedda meie k o i d o * ehk ehhatähheks
nimmetame. Selle tähhe peäl on aasta 224
päwa pitk. Mõnni kord paistab temma enne
päwa tõuso, teine kord jälle pärrast päwa lodet, ja se tulleb ka sest, et ta päikesse ümber
käib, ja sepärrast kord ees peab minnema, kord
järrele tullema.
Olleks Sannumctoja ainus ramat ollewad,
kust küllawadder ja temma suggulased taewa
tähtedest peawad õppetust otsima, siis veaksin
ma paljo ennam ja pitkemalt sest asjast räkima;
agga tänno mude meestele, kes ka selle pe&e
mõttelnud ja Ma-rahwast selle polest õppetanud,
ning wõin neile, kes sest asjast suremat teädust
noudwcd, juhhatada, et ennestele sedda piltidega
ramato murntsewad, kelle nimme o n : " M a i l m
ja mõnda mis seäl sees leida on," seält wõiwad
keik pitkemalt teäda sada. M i s tarwis ühhest
asjast kahhe ramato sisse kirjotada! Agga et
keik nimmetud ramatut ei sa egga jõua sada,
sepärrast ollen siis siin ramatus ka mõnni sanna
sest asjast küllawadderi immekspannemibseks
räkinud.
-*+*>Q&S&8G*—~-
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Waat, se olli õige.
lahhes kihhelkondas, kelle nimme ka pea
nimmetada wõiksin, olli wägga laggund ja kob*
hendamatta surnoaed ning suur jalg-te käiS
põigiti ülle aia ja surnohaudade, ja kegi ei
pannud sedda ennam immeks. Agge teine pool
kirrikvjaeda ollid ühhe perremehhe põllud, kust
le läbbi käis ja põllule kahjo teggi, ja sedda
panni verrcmecs wägga immeks. Kuiwa suiga,
kui keik teed kuiwad on, läks ommeti weel
korda, agga wihmase ilmaga ja pahha peoga
teggid jallarahwas tced ikka laiemaks ja põldo
ikka kitsamaks, ja se ep olnud mitte õige.
S u g g u wõis perremees ennast kül sellega aidata,
et kord hästi tähhele panni, kui mõnni küllamees ennam omma kingo, kui naabre odraorrasid hoidis, siis jooksis ta warsi sinna, tonu
bas mütsi peast, ehk andis lips, lops kõrwa
äre ja kohhus olli käidud. Agga igga mehhega
ei wõinud sedda tehha, ja kes jõudis neid keik
üllespassida, kes öse möda läksid ja orrassed
tallasid! sest pimmedas olli iggal ühhel kuiwa
teed tarwis ja vrraste peäl olli keige kuiwem
käia. Tiik aega katsus mees üht ja teist wisi
põldo kaitseda, agga ei tahtnud mitte palio aidata.
Wimaks tulli mehhel üks nou mele, mis hulk
aega wägga aitas. Korraga tulli jut, et ülle
kirriko aia ei julgend ennam kegi käia. Kuida
nenda? Eame kuulda. Kuiwa ning kuwalge
oga nähti tihti üht suurt walget t o n t i möda
kirrikoaeda kõndiwad.
Kui wihmased ning
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pimmedadõödollid, siis kuuldi jälle ludekambris ni
jälledat oigamist ja äggamift, kollmat ja rnük
dinat, nago keik surno luud olleksid cllama
hakkanud. Kes wanna wisi jälle ülle kinilo,
aia läks ja äkkiste fedda kulis ehk näggi, se
kargas warsi jälle warrawast taggafi, ja mitmel
läkb hirm oga kõht lahti, ja monne aia parrast
ei tulnud cnnam kellegi! mele lirrikomaiast ja
odra^väljalt läbbi minna.
Üks öhto elli kirr.ko.kõrtsis üks wvöra kih,
hclkonna teekäia, kes ka wannaste sedda kohheteed tundis, ja tahtis ülle kirriko?aia kohhe
minna. Kül körtsirahwas ja kes muido seal
juhtusid ollema keelsid tedda, agga mees wastas:
»On ta waim, sils lähhän minna Iummala
nimmel eddasi omma nacsc ja laste jure, sest
õige hõlma ei hakka ükski ja wagga werri ei
wärrise. On ta agga lu ja lihha nago im ti;
nagi, noh, siis on mul jo ka kaks terwet rus?
sikast liggi, kellega ennegi momnkord, kus XfXt
wis olli, ollcn nattuke koppotanud,» — ning
se olli wägga oige. Mees tõmbas pibo põlle ma,
jättis Iummalaga ja läks. Häddastc olli ta
surnoaedas parist hauast mödas, ja wahtis el te,
kust ta tulleb: kui äkkiste ennest tagga äggamist
za oigamist kulis, ja kui ta taggasi watas, näggi
ta üht plika walgct tonti, nago Ma seest wälja
tullewad. Ku paistis metsa ladwade wahhelt.
Keik olli ni wait ja wagga; monni nahkur
lendas wuhhinal möda aeda. Oh mustlasst
parralt, mis nüüd tchha? Metzhike mõtles
nüüd kül: Õlleks ma parram mõda maanteed
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ümberläinud! Hea melega olleks ta praego
weel ümberpöörnud, agga siiö ta piddi jo tondi
wabto minnema. Pitkalt ja taösakeöte läkö ta
omma teed eddasi, haudade wahhelt läbbi ja
mõnnest mustast surncribtist möda. Pitkalt ja
äggadeö tulli ka tont järrele ja mehhe südda
hakkas igga sammoga ennam wärrisema. Nenda lalsid mollemad kunni teine pole laugi äre, ning se
olli oige kül, agga et tont senni kui pöllo peäle
mehhe järrele läks, se olli wägga rummal.
Agga nenda luggu ikka lähhäb. Ükski petja
ei olle ni kawwal, et ta mitte isseennast üllesse
ei tunnistaks. Sest ni pea kui mees tonti
pöllo peäl näggi, mõtles ta warsi.- „Oige tont
jäeb surnoaeda, nago soldat wahhi peäle." S e ,
pärrast läks mees äkkiste julgeks, poris korraga
ümber, kargas tondi rindu kinni, ja tundis
warsi, et tondil walge ride al nisamma lihha
olli, nago tal enncsclgh. Mis siis muud, kui
mees piddas teise käega tondi rinnust kinni, ja
löi teise ruösikaga temma selja peäle trummi,
senni kui tal meel ärralahkus, ning et tont
omma pitka ricttega paljo middagi ei sanud
tehtud, siis piddi ta keik matsud nenda heakö
Wõtma, kuida nad just kukkusid.
Nenda sai assi siis nende wahhel tallitud,
ja ci sanud teised sest muud middagi teäda,
kui et kirrikotagguse perremees paar näddalid
sinniste silmadega käis, ja tont sest päwast sadik
ärrakaddus. Nisuggused ausad mehhed, kui se
küllamees, on allati need keige parremad tondi
kautajad, ja olleks wagga sowida, et keik rahwa
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hirm otasad ja petjad nisuggust rammo katsujat
leiaks, kui meie kirriko laggofe perremees omma
odrapöllo peält leidis.

Laisa himmustamissed ja sowimid se d.
Kellegi innimessel ei olle ennam himmus,
tamissi ja ennam sowimissi, kui laisa innimessel. Laist lodab ja sowib hommikust öhtoni
ja surreb nälga, nago kanna mäddand munne
aududes. Tahhan teile siis jälle ülihe jutto
räkida, kellest igga laps warsi arro saab, et se
tähhendamisse sanna o n ; agga ma ussun,
mitme Hanso ja Lisule wägga t a r w i l i n n e
tähhendamisse sanna.
H a n s ja Liso ollid jubba mõnni hea
aasta paris, agga unneta ööst egga mähkme
pessemiöftst, ja muist nisuggustst pari rahwa
asjust nemmad kummagi ei teadnud, ning se
olli wägga hea; sest nemmad ei olleks ommeti
omma lasle ibho egga hinge eest hoolt wiitsia
nud kanda. Õhto ütles Hans: ..Lähme tänna
nattuke warreminne maggama, wõime hommiko
jälle ennemalt üllesse tõusta;» hommiko ütles
Liso: ..Seisame weel nattuke tekki a l , wõime
õhto selle eest jälle kaueminne üllewel olla,"
ja nenda läks luggu igga pääw — lkka warreminne maggama ja hiljaminne üllesse. Nende
pea.tö olli, et nad üht ja teist himmustasid
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ja sowisid, mis ommeti mitte ei sündinud.
"Oh! õlleks Lokki Hanso põllud. Särje Ado
heinamaad, ehk alt Kauna perremehhe rahha
meie käes ollewad, mis siis wigga ellades!"
Ncnda sowisid nemmad allati. Et neil mitte
cnnam ei olnud, kui neil olli, se olli keik teiste süüd; nemmad arwasid endid ikka ilma süta
ja üllekohto waesed ollewad. Sowimiötega läf;
sid nemmad maggama, ja himmustamistega
tousid nad üllesse.
Ühhel öhtal, kui Hans ja Liso rahhuliste
lõuka äres istusid ja pae nurga peal pähklid
katki lõid, ning ka jälle fowlsid ja iggatsesid,
mis nutte ei woinud sündida; tulli äkkiste
kambri uksest üks lumme walge preilikenne sisje,
kes häddaste küünra pitlune, agga wägga kenna
olli. Pero tungal kustus rindao warsi ärra,
agga preilist paistis walgus unuja, nago koit
toas, mis keik ludba walguötas. Rifugguse
asja parrast, olgo kui illus ta on, woib innu
menne lkka korraks ka ärra ehmatada. Agga
Hans ja iilso tolgusid warsi jälle, kui wecke
preili üllls.- .,Minna ei ollc mitte teiepahha^
wald teie heateggia ja söbber, ja cllan suurde
maggede kohtas al mailmas, kust ma näggematta käega kulda nago purro walja wiskau
ja kblkile onne fadan. Kolm osja woite enncoteie fowida ja need kolm sowrnnst tahhan
ma lä.ta; sowige, mis isse ial tahhate." Hanö
lükkas künarnukkuga Liso külge ja tahtis uago
üttelda: se lähhäb jubba kcrda. Liso agga piddi
jubba mokkad lahti teggema, sadda sidi rätti-
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kut, poolsadda poe pöllesid, hõbbe Helmid, fac<
la paatrid ja kes ttab mis sedda ja sedda weel
sowima. «Hanfo Liso! ütles preili, üks näddal annan ma teile aega mõttelda. Hrge olge
eddcwad; mis teie selle aia sees scwite, se süünib." S e on wägga hea,,, mõtles Hans, ja
panni käe Liso su peäle. Äkkiste olli silmamonats kaddund, pero tungal põlles jätte rindas
ja keik olli nago enne.
Ni rõõmsad ollid nüüd Hans so Liso, et
pärrast üsna kimpo jäid ja ei teadnud, mis
piddid sowima; ci tohtnud pea teine teisega
ennam räkida, ftst et koggemataa middagi wõi,
sid sowida, mis mitte sowimiöfe wäärt ei olle.
„ No agga meil on weel tullewa redini aega,"
ütles naene.
Teisel õhtal istusid abbikasad jälle lõuka
äres ja wärsked kartohwlid poddisesid paias.
Mõllematte süddamed koddisesid rindus; ja kui
nad teine teisega wähhe räkisid, siis nad sedda
ennam mõtlesid. Nännid ollid kenud ja Liso
panni soki walmis. Kartohwlid wälja nopvi<
des — ei tea kust tal se mele tulli — ülles
Li''o : "Agga kül se hea olleks, kui meil ka üks
wärske worstikc siin lures olleks!" Oh kahjo,
mis sowitud se sowitud! — Rutto, nago wälk
tulleb ja lähhäb, tulli jälle preili kambri uksest,
ja korraga olli walge taldreko peäl se keige
raöwasem sea worst. — S ä h , olle rahhul;
mis fa tahtsid, sedda sa said. — Kes ep ollcks ennast mitte nisugguse cddewussc ülle pah-
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handanud? ehk missuggune mees olleks ftllc
peäle omma naesele «olle terwe!" üttelnud?
«Peaks se paggana w orst sinno n i n n a p eä l c ka s w a m a ! — ütles Hans essimcsse
pahhanduosega, ja ei mõttelnud ka muud middagi, kui mis ta ütleö, nago mitto ütlewad.
Agga Wata õnnetust, häddaste olli Haus sanna
suust üttelnud, kiu ka worst Liso ninna peäl
jubba kinni olli, ta teine pool teine poolt küljest, nago husari tutsparrukas mahha rippus,
— ja kimli nago emma ihhust sadik.
Oh hädda ülle hädda! Nüüd olli kiinpatus
õige suur. Kaks sowimist ollid mödas, ja weel
cp olnud waesed ahbikasad mitte koppikut rikkamad kui enne. Üks sowiminnc olli kül weel
järrele; agga mis aitas keik rikkus ja rõõm,
au ja illo, kui nisuggune pahha ehte perrenaese
ninna peäl seisis? Tahtsid nemmad, ehk ei
tahtnud, nad piddid ommetegi kolmandamaks
sowima, et Liso worstist piddi peasema, ja nenda
olli tolmas sowiminnc ka mödas ning Hansso
Liso watasid teine teise otsa ja ollid Needsammad
waesed Hanöso Llso mis ennegi, agga ma
ussun uosinamad ja moistlikkumad kui enne.
"9<o se olli õige nacro jut" — ütleb sullawad der. Wõib tül olla; waötan minna. Agga
ma küssin, armas wadder, kas siis rummalus
ja laiskus ni pühhad asjad on, et ristiinnimenne nende ülle mitte ei tohhi naerda? S ä h ,
nüüd sul kaks nõuks, mis mulle selle peäle
pead wastama.
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Panne tät)t)cU: Kui õn kord sinno aknast
sisse watad ja küssid: Kas wõttad ömaiale?
siis ütle jah; ja kui sa pead sowima: siis

sowi:
Nummer ü t s : Head meelt ja mõistust,
et sa wõiksid teäda ja mõista mis sa
Nummer kaks pead sowima, et sulle sest
õiget kasso wõiks tulla, ja
N u m m e r kolm pällu, etsa keigega wõiksid
rahhul olla, mis Jummal annab; sest nipaljo
kui Jummal annab, on iggast asjast parras
jaggo.
(5hk nenda:
Keik õn, mis sulle juhtub, ei aita middagi,
kui sul mõistust ei olle, sedda õigel kombel
prukida. — Mõtle Hanso ja Liso peäle. —

Üllekohhus ei seisa kottis.
^rantsusse mehhed ei olle meie maal
mitte sure au sees, ja need, kes 1812 aastal
Musko Unnas käisid, on nisamma sure tänno
wäärt, kui kisijad hundid. Siiski surem süallune olli suur härja põlwe mees P o n a p a r t .
Agga et nende seas, kui keige rahwa seas, ka
au ja armastusse wäärt innimessi leitakse, sedda
tahhan teile selle wcikesfe jutto läbbi näidata,
ning et kelmid ja koerad iggal pool kaswawad,
nago sened metsa-), sedda wõite ka selle jutto
seest leida.
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Prantsuöse söa aial pandi üks rüggement
Prantsuöse söamehhi Slesiannaal, Preisi künningrikis, korterisse; seal ümbcrkaudo.just, kus
Otto ja Katta ka ellasid, ja rüggemcnti oberft
pandi moisnikko jure. Kas kegi ennesele korterimeest sowis, woi mitte, sest ei holind kegi,
muud kui wötta wasto. Oberst jäi moisnikko
jure, ning siin anti lemmale üks illus kamber,
kus paljo' kallid öllimalisid seina peal rippusid.
Prantsusse mees olli wist nisugguste asjade
armastaja, sest tal olli hea meel seal toas ellada,
ning kui jubba monne päwa ftäl olli ellanud,
pällus ta ühhel päwal, et maiaperremees ühte
neist piltidest lemmale piddi mällestusseks andma.
Kui söaaego waenlane wcel pallub \a mitte isse
omma käega ei wötta, siis woib fedda jubba
jureks õnneks arwata. Prantsusse mees õlleks
wrinud siin wimast asja maiast ärrawötta, mitte
koer ei õlleks järrele aukunud, sest ta olli woimusse mees ja waenlane; agga temma p ä l l u s .
— Wadder mõtleb nüüd: Kas se olli se suur
kidowäärt assi? Ota, ota, tulleb alles. —
Mõisnik ei lubbanud mitte ükspäinis, waid
pällus ka, et Prantsusse mees ommalc stdda
keige kallimat ja illusamat, ehk ennam kui üht
pilti wälja otsiks, ja mällestusseks wöttaks.
Wanna küllameeõ, eks õlle tossi, kui sa
küllas füa saad, egga sa siis ommcti nenda
häbbematta ei õlle, et sa keige surcmad kartohwlid ehk lihhatükkid teiste seast wälja otsid?
Nenda mõtles Prantsusse oberst ka: "Kui ma
isse omma käega pean kingitust wälja otsima,
in
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siiS ma pean häbbi parrast keige alwema wõtma,"
ning nenda ta teggi. Agga Wata, meie Slesia
mõisnik kähwatas sellepärrast ni ärra, nago olleks
Prantsus keik mõisa ärrawõtnud; sest selle pildi
assemel olleks ta keik teised arraannud. „Aus
obersti herra, ütles temma wärrisewa heälega,
miks Teie sedda tühja pilti just wõttate, mis
teistest keige alwem on? peäle sedda on ta
mulle ennesele ühhe teise asja pärrast weel
tarwis piddada, ehk ma temmast kül muido
fumt luggu ei pea?" Sedda agga ei wõtnud
Prantsus mitte kuulda, ja teggi, nago ta mitte
ei olleks näinud, et perremehhel tulline hirm
käes olli, waid wõttis pildi warsi seina peält
mahha. Nüüd olli nähhä, et pildi alt keik
müür märg ja wärske olli, nago olleks murisep alles eile seäl kallal töös olnud. «Mis
kelmi temp se on?" kärritas Prantsus nago
wihhaga, ja lõi haamrega, mis tal selle tarwis
jubba toli peäl seisis, niiske seina pihta, ja
kollina tullid höbbelussikad, kuldkeed ja suur
lasso hõbbe rahha seina seest wälja.
"Ohho!" hüdis Prantsus. "Kas näete,
kes wähhe püab, se paljo saab. Se keige
alwcm pilt olli keige kallim pilt."
Kahwatand mõisnik mõtles: Jummalaga
keik, mis ma ollen korjanud! nüüd ta lähhäb.
Prantsussel ei olle kohtomeest egga kommessäri
tarwis, waid mis ta saab, sedda ta wõttab. —
Agga walle puhhas. Prantsus tunnistas nüüd
üllesse, et temma mitte nenda häbbematta ep
olleks olnud, üht pilti peäle aiama, kui ta sedda
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ka tö&tt olleks tahtnud; waid et ta teadnud^
et keik moisnikko warrandus seal al warjul
olnud: sepärrast olli ta sedda teinud. Mõismk ehmatas weel ennam ärra, sest ta ei mõisto
nud mitte, kuida wõõras sedda piddi teadma,
ja pällus teäda, kes temmale sedda üttelnud?
«Sedda wõin ma warsi üttelda" — waötaK
Prantsus. „ M a lassen tedda sia tulla; sest
ma ollen temmale head palka lubbanud, km
ma warra seina seest leian," ja satis omma
toapoisi teadaandja järrele. Agga kes woikK >
sedda uskuda — kui küllamees tulli, ep olnud
ta kegi mu, kui sefanima mürisep kel mõisnik
muri augo ja supiddamisse eest sadda rubla olli
annud, ja mürisep olli wandega lubbanud
„cnnc omma kõrri anda, kui üllestunnistada.»
No agga mis Prantsus teggi? Temma
teggi mis mehhe to olli. Temma ütles muriseppa wasto: «Eile, kui sa mulle hamert töid,
lubbasin ma sulle head palka, kui so jut tõssi
piddi ollema. Tänna kuleil ma mõisa herra
käest, ct temma sulle on sadda rubla annud,
siis tahhan minna ka sadda anda sinno aususse
ja truusse eest." Nüüd laskis ta kuus sõameest
tulla, kahhel ollid keppid käes, nelli ilma keppita, laskis müristppa wälja wia, kaks meest
P ; a ja kaks jalge peäle astuda, ja siis kahhelt
poolt 100, ütle selgeste ma kele: s a d d a keppi,
hopi anda, ja need ollid keik üsna ued hobid
ja mitte üks ep olnud walsi seäl seas. Aitumma! kuida to nenda palk. Eks olle tõssi,
wadder, kui kotteri-mehhi peame piddama, siis
12*
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sotviksime möllemad, et meil nisuggune woöras
maias õlleks, ja sowime ka teiseks, et igga
kelm nisuggust hinda omma tö eest saaks.
Moismkko warrandust andis Prantsus ter/
welt kätte.
«XclVV^-»

^parras, pattas, hästi parras!
Nhhes merreäärfes linnas, kus mitmele
kange tulega liiw silma tuiskab, on päwa lode
poolt tulles üks kaunis pitk punnaft kaetuksega
kõrts jöe kaldal. Seal ellawad innimessed mon,
ni ja mitto kord, kuida Iummal mitte ei tahha.
Ülleültse on selle linna rahwas ( — meie x'&«
gime Ma-rahwast; teistega põlle meil tcggemist — ) omma liajomissc ja Iummala kartmatta prassimisse parrast ümberkaudo tuttaw
ja jälle. — No kas neil siis öppetajaid ja juhhalajaid mitte ei õlle? — Oh, .Naber, neil
on üks öppetaja, kelle sarnast minna paljo ei
tunne; mees, kcs omma karjatse ammctit hole
ja truussega peab. Agga Iesaia kaebab:
"Issand, kes ussub meie kulutamist?" Siiski
on mitto asja Iummala abbiga jubba parremaks läinud, ehk kül weel paljo pimmedust ja
ebbausko koggodusfest leida on. Ebbausfust
ja tühjast hooplemissest tahhame se kord räkida.
Kes päwa lode poolt küljest nimmetud
punnase kattuksega körtst tulleb, selle te wiib
tedda just pitkuti surno-aia mustast langist möda,
kus mitto ustlikko ja ustmatta omma wimaft
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und hingawad. Korts ja surno<aed on arwata
3 ehk nelli sadda sammo teine teisest kaugel.
Tössise ristiinnimessel on surno-aed üks armas
paik, kuhho la tihti lähhäb ning seäl waggusi
omma lahkumisse ja iggawesse rõmo peäle
mõtleb; agga uskmatta mailma lastel lähwad
harjaksed ^üsti, kui nad surma peäle agga
mõtlewad, ja ei pista kegi neist omma jalga
surno aeda muido, kui mõnda jälle wiakse.
Kes siis üksi, isseärranis ö aeges surno-aeda
julgeb minna, sedda meest petakse imme kui
süddame mehheks.
Ühhel õhtal olli pitka kattukfe kõrtsis, nago
se tihti sündis, jälle paljo rahwast kous, monued läksid warremalt, monned hiljemalt koio
pole. Wimaks jäid weel monned mehhed sinna
trallama ja räkisid ühhest ja teisest, ning korraga läks jutto jorro j u l g u s se ja a r g u öse
peäle.
Minna ei karda keddagit — kiitles Pert —
minno pärrast wõi kest ööd surno-aeda; mis
ette tulleb, sedda ma rihman."
.-Olle sa kui julge ja süddamik sa olled,
— wastas Peet — agga öse pimmedas surnoaeda minna ei julge sinna ommeti mitte."
»Minna ? — hooples Pert — ma lähhäb
sin wõi põrgo, kui ma sinna teed mõistaksin;
minna ei karda keddagit; mis ette tulleb, sedda
ma rihman."
Kõrtsi laua peäl, tagga seina äres, istus
üks pitk mustawerd tekäia, kes õseks tahtis

sia jada, ja mõtles. „Kui ma wõiks, kül ma
teid mõllemid öppetaks!"
„No kas löme käed — küssis Peet — et
sinna praego mitte surno?aeda ei lälihä?"
„Mis peäle?"
„Wie rubla peäle."
„Panne rahha wälja, minna pannen ka."
Nüüd pannid mollemad wiis rubla wälja,
ja Pert hakkas surno-aeda minnema, ja tahtis
seält ühhe surno lu tunnistusseks tua.
Perdi järrele kaddus Peet toast ja Pedi
järrele ka pitk mustawerd tekata takka kõrtsi
laua peält ärra. No kes teab, kuhho nad läksid.
Peet jooksis teist teed surnuaia peäle, wõttis ennast üsna ihho allasti, löi tuld köbja
külgi ja wõttis suhho, ja nenda otas ta ludekambri tagga Perdi tullemist.
Pitk must küllamees, kes wimati kõrtsist
wälja olli läinud, läks agga senni kaua jöekaldasse, leikas ennesele ühhe hea tomminga
peusse ja otas sellega surnoaedas mõllemid. "•

Nipea fui Pert kest surnoaeda olli ja pim.
wedas üht konti otsis, kargas allasti Peet lude
kambri takka wälja ja tullise suuga Perdi kallale.
Pert ehmatas nenda ärra, et ta mitte paigast
ärra ei sanud. Siiski hirm olli kange ja pea panni
mehhele paggeina. Wärrawa al sai Peet tedda
tagga ja hakkas käggistama. Pert kissendas
nago sigga hundi kaes, et mailm kollas.
Kõrtsist wäl-aminnes olli pitk teeckaia omAlad silmad robi al weel mustemaks teinud, kui
lodusstst ollid, ning nenda astus ta nüüd pösa
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takka omma tommingaga wälja, hakkas Pedi
karwust kinni — Pert olli Muidogi maas —
andis üht)e woroka Perli, kaks Peeti, ja
teggi sedda nenda tükki aego, kunni wimaks
mehhed ..wanna musta" käest lahti peäsid ja
mollemad punnuma pannid.
Pert olli pärrast wiis näddalid haige ja
Pedi selgas ollid kaua aega sinnised worbid;
pitk mees agga tõusis teffel hommikul kõrtsi
laua peält üllesse ja läks omma teed.
Wälja pandud rahha seisis kaua aega kõrtsi
mehhe käes, mollemad häbbenesid kõrtsi minna.
Kui Püssi^Iürri sedda luggu pärrast kuulda
sai, Töi ta kassi naerdes kotto ja ütles:
P a r r a s , p a r r a s , hästi p a r r a s ! Mis
narrid otswad, sedda narrid leidwad.
—-°^#«$——

Sanna tulleb saunast.
J o a n n a S e e t r i mõisa herra olli jubba
ammogi lest ning temma kaks last, tüttar ja
poeg, sured innimessed. Poeg olli linnas sure
koli peäl ja tüttar koddo issa jures. Aasta
pärrast läks kutsari Hans ka linna ning nipea
kui noor herra tedda ulitse peäl näggi, hüdis
ta warsi: ..Oi, Hans, kust sinna wälja tullid?
Kuida koddo luggu lähhäb, mis uut kuulda on?«

»Ei olle middagi uut kuulda, aus
noor herra, tui et Teie noor ronk 10
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päwa eest ärrakärwab, mis jäger Teile
Minnewa aasta kinkis."
„OH sa waene loom,» ütles noor herra.
„Mis tal siis wigga on olnud?"
" M i s tal suurt wigga o l l i , muud kui
onliaks paljo raibetfönud,kuiTeiepappa
talli-hobbosed üksteise järrel ärrakar,
wasid. Ma arwasin warsi."
.,Hans, mis sa rägid? Minno pappa tallid
hobbosed on surnud?" küssis noor herra. „Mis
neil siis wigga olnud?«
,,Mis neil suurt wigga olli — was^
tas Hans — kuid et nad weeweddamisfcga wägga waewatud said, kui mõisa
maiad põllesid, ja ei aidand ommeti mid/
dagi. Ma arwasin warsi."
«Jummal hoidko ja keelgol Hans, mis
jutto sa aiad" — ütles noor herra — "kas
meie illus mõisa pöllend on? oh mul tulleb
wessi silma! Kuida se õnnetus siis juhtunud?«
„Kui Teie pappa õnsa mattused ollid,
sai ta öse tulle walget maetud, ja kui
pea on seäl tulle londist sädde kattukse
sees? Ma ütlesin kohhe."
..Minno Issand ja Jummal," kissendas
noor herra. "Minno pappa surnud! Mis tõbbi
tal olli? mis mo õdde teeb?"
" M i s ta teeb? Temma läbbi Teie
pappa õnnis ennast surnuks kurwastas,
kui preilil pissike lapsoke olli, agga lapsel ei olnud issa, egga emmal meest,
saps olli poeglaps."
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Muido ei õlle just middagi udest
koddo sündinud, ütles Hans ja tõmbas
isse ninna üllesse.
»©Öic

M i s möda l ä i n u d , on teada,
mis tnlleb, on teädmatta.
" o n d o n i linnast Inglismaal olleme mon,
nikord jubba, kui juhtus räkinud, rägime praego
jälle, ja kui Iummal ello termist annab, eddes-piddi ka weel mitto korda. Aaga lin on ka
pärrato suur. Neist innimestest, kes seal seeS
ellawad, saaks pool Rootsi riki täis: seal ellawad
liggi kaks millioni ehk musttuhhat innimest
fees. — Oi wennikenne, kül need woiwad ka
aastas middagi nahka panna! Oi jah; kui külla
wadder omma numatud siggotikko sinna turrule
wiikö, saaks ikka teise hinna, kui PernuS, Willandis ehk Sindi wabrikus; agga ta on nattuke kaugel.
Ühhel päwal reisis üks noor Inglisse mees
sure voötitöllaga, kus paljo teisi ka peal ism*
sid. Londoni linna, kus ta agga keddagit innu
mesle hinge mujdo ei tunnud, kui omma öe?
meest, kel ta küllalissekö läks, ja öemehhe cib*
dikafa, kes ta ödde olli. Omnla usso ja ammeti polest olli temma õemees rätsepa-meister,
se on nisuggune, kes teifa mitte allasti ei jätta;
kui ka moune kue jures wahhest ridest nappus
tulleb, no mis me stdda hakkame arrotama ja
korrotama! „Kust innime peab siis ellama?" —
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Poötitölla peäl istus noor mees just p o s t il j o n i
kõrwas ning sai temmaga tutwaks. Postiljon
n olle mitte kutsar, waid Inglisse pöölitölladc
peäl üllewataja, kes kirjade ja mu palkide eest
peab wastama. Kui nad nenda teine teisega
lüaggust jutto äiasid, ei mõistnud kummagi
mõttelda, kus Jummal neid pärrast jälle piddi
kokko saatma. Liggi pool ööd olli mödas, kui
posti^töld Londoni jõudis. Süssi mustal pirn?
medal ööl piddi igga mces teadma, kuhho ta
laks; aaga meie noor mees ei teadnud jälle
nutte. Õemehhe maia pilkasel pimmeda! ööl,
märato sures Londonis, olli raskem otsida, kui
nööpnöäl heina koorma feest. — Postiljon olli
agga hea mees ja ütles: „Kuulge, noor söb?
ber, tulge Teie minno korteri! Minna ei ella
isse ka mitte siin, pean agga ammeti pärrast
kaks ööd naddalis Londonis maggama, ning
minno kambris on just kaks sängi. Home wõite
parreminne omma õemehhe maia otsida ja leida."
Noor mees wõttis sedda hea teggo tännoga
wasto ja läks kasa. Enne maggama minnemist jõid weel kummagi paar klasi Inglisse
õllut ärra, mis koggoni teine jomaaeg on,
kui wadder Pitkasillal, Liwa kõrtsis ehk Luige
trahteris Vn sanud, ja läksid siis rahhoga mag^
gama. Öse tulli nore mehhel korraga luggu
kätte, et piddi wälja minnema. Agga Urina
kohtes on, kuida wadder teab, sellega suur
hädda, kui innimenne ei tea kuhho minna?
Õnneks ärkas postiljon ka üllesse ja juhhatas
tedda, kuida ta piddi minnema: pahhemal kät.
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panemal kat ja jälle pahhemat kät. „,
wötti on kaddund; — ütles lemma — agga
wötke minno suur nugga liggi, surruge sedda
ukse wahhele, siis lähhäb uks isftgi lahtl!
Minge agga heale järrele! Teie kulete jv Temse?
jöe kohbijemist; agga pange middagi selga, ö
on willo."
Ruttoga panni noormees koggemalta pos?
tiljoni kamsoni selga ja läks. Pimmedas treppi
peal löi mees kord ka ninna wasto muri nurka,
el weni purnnal taaga olli; agga öhtane öllut
kihhas alles Pcas; mis ta sest suurt lähhele
panni! Agga immelikkum luggu olli se, et
mehheke omma waöslnd Peaga seal, kuhho ta
läks, maggama jäi, ja mitte warsi tuppa ei
tulnud. Postiljon hakkas jubba kartma, ja
kui ta õues ulitse peal kissa kulis, tulli tal
warsi se mõtte: „ T a waene mees on wist koia
uksest, koggematta ulitse peale läinud ja pre§;
situd sanud." — Mis assi p r e s s i m i n n e siis
on? Inglisse maal, armas waddcr, on ning
olli se üks tuttaw assi. Kui kord laewade
peal madrustest nappus olli, siis satis kaptein
öhta monned tuggewad mehhed wälja madrus,
sid püüdma, ja lubbas neile parrast jogi^rahha.
Nisuggused püüdjad hulkusid siis öse pimmedas
möda ulitsaid ja kõrtsi ukse taggusid, ja kust
nad monne kölblikko mehhe joobnust ehk tar*
gast peast kätte said, sedda ei kössinud nad
mitte paljo: »kü'.lamees, kes s i n n a ollcd, ehk
kcöTeie ollrte?" waid weddasio tedda — tahtnud
temma ehk tahtmatta — wäggise laewa peale.
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ja siis Jummalaga! Nisuggust ösest innimesse
jahti nimmetakse Inglissemaal prcösiminne;
sepärrast kartis ka postiljon: "Temma on wist
pressitud sanud!" — Ta tahtis weel tehha,
mis wõis, kargas maast üllesse, panni kue selga
ja tõttas wälja. Õues olli agga rahwa kõlla
jubba kaugemale läinud, ja kui hea mees paar
ulitsid eddasi olli läinud, sattus ta isse korraga
preösijalte kätte, sai — ehk kül wasto meelt —
laewa peäle wetud, ja teisel hommikul — nutta
ehk naera — Jummalaga.' Laew läks ja meie
postiljon temmaga.
Tükki aia pärrast sai nore mehhel õues külm
maggades, ärkas üllesse ja läks tuppa. Toas
ei hakkanud ta ka mitte ennam järrele Pärrima, kes seäl olli ehk ei olnud, waid pugges
keige postiljoni kamsoni ja omma werrise nin*
naga soja teffi alla ja jäi maggama. Teisel
hommikul odati postiljoni postkontori ^eäle;
kello 8 piddi la seäl ollema, agga kello 10 ei
tulnud ka weel mitte, ning postmeister satis
tedda temma korterist tagga otsnla. Taggaotsja ei leidnud postiljoni mitte, waid üht wöörast meest werrise riettega temma kambrist ja
werre radda läks kunni asja Miamisse-kambri
ukseni, kus pealegi suur nugga maas olli, ja
süggawas al kohhises Temse-jöggi. No nüüd
ollid asjad hästi. Mis wõib wooras innimenne
muud arwata, kui et mees postiljoni ärrahukkanud ja alla Temse wiskanud? Postiljon olli
kaddund, pitk nugga olli seäl, werre radda
olli tagga ja mees isse ka werrine— kes wõis
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seäl teisiti arwata? Noor mees sai nüüd kohto
ette widud, keik tassud läbbi otsitud ja Wata!
kamsoni taskus on postiljoni rahha-kot ja temma pitseri sõrmus ning mõnni mu temma assi
ka. Nore mehhe otS olli kä. Ta nimmetas
omma õemeest — kegi ei tunnud tedda, — ta
nimmetas omma õdde — kegi ei teadnud tem,
mast. Ta rakis keik omma luggu eestotsast
üllesse, ni paljo, kui ta teadis — kohtomõistjad
wastasid : » Se on keik tühhi suits ja aur, sinna
olled mehhetapja, saad üllespodud ja ^nuud
middagi." Kuida ööldi, nenda sündis jubba
warsi pärrast lõunat, et mehhele wöllas rippus,
Inglisma prügi järrele. Inglisma pruuk on
agga nenda: Et Londonis kelmisid wägga paljo
on, siis ei tehta nendega, kedda üllespuakse,
mitte pitka jorro, rahwas ei panne sedda ka
suurt tähhele, sest nisuggust asja wõib tihti
nähhä. Kurjateggijad sawad, ni paljo kui
korraga käes on, ühhe laia wankre peäle pärn
dud ja wõlla alla widud. Seäl pannakse neile
äsad kaela, teised äsad üllesse konkso otsa, wan^
ker aetakse alt ärra, poiste jallad ei üllata *
mahha: seäl nad siis siplewad, nago kallad
õnge otsas, ja kegi ei Wata ennam ümber nende
peäle. Inglismaal ei olle pominne agga mitte
ni inneto surm, kui maial mail, agga ta on
itta nattuke kibbe ka. Wõllast enne surma
mahhawötta ei tohhi kegi; sepärrast tullewad
mitto korda kurjateggia liggemessed suggulased
ja wcnnitawad nikaua jallust, kunni ta surreb,
ja siis matwad tedda ausaste mahha. Agga
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meie nore mehhel sugguseltsi ei olnud. Wasto
bhtut laks üks noor rätsep omma emmandaga
jallotama, ning nende te laks wöllast möda.
Nad lõid ka silmad wölla peale ja korraga
karjatas emmand: »,OH Iesuke, seal kölgub
mimio wend wöllas!" Agga weel suremaks
läks nende ehmatus, kui wend omma öe tulwa
heale peale silmad lahti löi ja neid hirmsaste
pöritas! Sest temma ellas alles, ja se paar
rahwast, kes möda laksid, ollid temma ödde ja
õemees.
Õemees agga, kes terrane mees olli, teadis
warsi mis ta plddi teggema. Künni nacnc kassi
kokko löi ja kissa teggi, katsus temma, kuida
naefe wcnda peästa. Teisi innimessi ei olnud
just mitte paljo seal, ja hea sanna ja makso
eest sai ta pan julgid poissa kätte, kes mebhekesse, sedda teist muud ühti, wöllast mahha,wotsid ja ilma karrata rätseppa maiasse wisid.
Scäl tõusis ta wimaks taieste ellusse, olli
monni päaw haige ja sai parrast terwcks. —
Kui monni aeg mödas olli, ütles õemees ühhel
öhtal temma wasto»: .-Naesewend, sia male ei
woi sa mitte ellama jada. Kui assi wälja
tuüeb, puakse sind leistkorda parreminnc ja mind
ka liggi. Ehk kui ka keik waggusi jäeb, siis
õlled sa ommcti üht kaelaehted kannud, mis
sulle egga meile mitte auuks ei ollc. S a pead
Amerikamale minnema.
Seal tahhan ma
sinno eest luurretfeda." Naesewend tundis ärra,
et öemehhe jut oige olli, ja läks. Wiladelwia
Un olli se koht, kus ta laewast mäele astus.
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Siin ollid tal keik weel wõõramad, kui esmalt
Londonis, ja mölles isseenneses: ,,Kui ommeti
Jummal mulle üht tutwad innimest wasto
juhhataks! — Agga Wata! kui temma alles
õhkab, tulleb jubba üks tuttaw madrus möda
ulitset wasto, ja se olli endine — postiljon.
Mitea woöram se koht, kus kaks tutwad kokko
juhtuwad, sedda surem on nende rõõm. Agga
nenda polnud meie lutwade luggu mitte, waid
sure russikaga läks postiljon omma tutwa wasto,
ja kissendas-. "Kes I u d a s sind, sa paggana ö^josik sia on juhhatanud? kas
tead ka, et minna sinno pärrast ollen
pressitud sanud?" — Inglisse mccS agga
watas esmalt ta peäle ja ütles parrast: Paggan wõtko, kas se siis middagi w ä ä r t
ei o l l e , et mindfinno pärrast üllespodi?
Pärrast sedda läksid nad K a n n o kõrtsi. Witadelwia linnas, ja räkisid teine teisele omma
luggu. Wimaks aitas noor mees postiljoni
madrusse tenistusest lahti, ja satis Inglismale taggasi.

Mis ma nüüd wadderile lõppetuseks weel
ütlen? Mis muud, kui sedda: Hommiko wälja
minnes ärra kiitle mitte, et sa öhta jälle nisamma taggasi tulled. J a kui so kassi 99
korda hästi käis, siis pällu ikka Jummalalt
abbi ja õnnistust, et saddamas kord mitte nenda
ei olle, kui neil kahhel mehhel.

Juhhataja.
ltl). tülg

Kaddund tal
Kes teeb teikibe tahtmist, ci sa kellegi tahtmist
Waene narrokaupmehhe poeg ja temma koer
Rikka anne ja waese anne
Otto ja Katta
Mihkel Rüiter
Tulli änd
Weel ükskord Eistakiusseft
Lühhikcnnc õppetus kuust ja taewa tähtedest
Waat, se olli õige
Caifa himmustamissed ja sowimissed . . .
Üllekohhus ei seisa kottis
Parras, parras, hästi parras
Sanna tulleb sannast
Mis möda läinud, on teäda, mis tulleb, on
tcädmatta

i
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*78
189
200
217
247
257
260
264
268
271
273
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(Minnewa aaStaU SannumetojA 60 leh. külj. on üks wigga.

Seal seisab 63 mill., agga peab seisma 441 millioni.)
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