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f Bihxüotheca \\ 

se luggu Magdeburgi linyg hirmsas ärrarikku. 
miösest, mis 1631 aastal Ha!' küü igmäl pawal koest 
sündinud, ja mis üks roanna «Hatand ja Juinmala karc-
lik mees saksa kele kirja pannud, mo ees'armas olli, 
selleparrast arwasin sedda ka mönne mu luggu armas-
kaja eest armsa ollewad ja pannen sedda maa kele peal 
ümber. 

Se kümnes Mai kuu paaiv, kirjutab wanna, olgo 
mul üks iggawenne mällestus sest Magdeburgi linna 
hirmsast ärrahäwitamissest, ja üks armas palme päaw 
mo ello otsani. Ma ei pühhikse sedda päroa mitte üksi 
sel pühhal, mis sel näddalil tulleb, kelle pühhitsemis-
seks se pühha on seatud, roaid iggal kümnemal Mai 
kuu päwal mil se ott sündinud koddo ommas majas, 
ja ollen tännalik selle keigeroäggeroama wasto, et ta 
minnule nisuggust hirmust päroa ep olle nähha anrntt). 
Ka õnnistan ma ommad lapsed, palroes ja pallumisses 
Iummala peale lotes, et Ta omma pühha armuga 
nisuggust päroa roöttaks nende silmade eest marjule pan. 
na, kus tapmist, risumist, pölletamist, roerre-ärra roal-
lamist ja hirmsad ärrahäroitamist nähha on. Selle-
pärrast tulleme meie nüüd keik kokko minno palroe 
kambri, sest seal seisab se pilt, mis ma ühhest targast 
Maalmeistrist ollen lasknud ülles rnalida, ühheks silma 
tähheks, kuida se keik on sündinud. Kuidas keik se 
linn ühhes tulle-lekis seisab, ja se otsata paks suits 
roaöto taeroast ülles lähhab. Nüüd rooiroad meie lap-
sed ja lapse lapsed omma armulist taeroa Jssat tänna-
da, et se nende põlroe ajal ei olle sündinud, mis nende 
wannematte roannemad on näinud. 

Meie langeme nüüd pölroeli mahha, ja hüame Sin. 
no pole, Sa keige pühham ja wäggeroarn kohtornoistja, 
et Sa meiega mitte nisugguse kohto ei läHHä, ning 
pallume süddamest, et Sa meid ei lasse nisuggust rniht* 
lust atra kenida. 
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Minno luggejad pallun ma, mind mitte pahhaks 
panna, et ma omma issa issa jutto möttan ülles pan-
na, kes sedda päroa isse omma silmaga on näinud. 
Meie istusime keik temma ümber mahha, ja kuulsime 
holega, kuida se roanna halli peaga issa nuttes nenda 
rakis: 

Kuulge mo lapsed ja lapse lapsed! ärge unnuStage 
sedda lal ärra, mis ma teile nüüd wöttan õõlda, kui
da se taewane Issa rooib rikkuda ja ärrapeästa; agga 
kardke Temma hirmo ja nõudke Temma armo, siis ei 
sa teile ial kahjo tulla. 

Meie ellasime Jummala armo labbi wägga illusas-
te ja minno iösal ja emmal olli nelli poega. Se ar
mastus laste ja roannematte roahhel olli ilma arroamat-
ta suur. Sest päroast sadik, kui roaendlane linna alla 
tulli, olli mo issa roägga kurb; sest ta teädis enne ärra, 
mis luggu nende peale piddi tullema; agga armastusse 
pärrast mo emma masto, hoidis ta ommad silma mee 
pissarad marjule ja teggi ennast ikka julgeks. Allaki 
maenitses ta meid, et piddime ikka selle peäle lootma, 
kes meid olli lonud; sest se, kedda karta olli, ei moinud 
meie hinge tappa. Temma isse käis linna roalli peal, 
kus köik linna koddanikkud piddid roahhi peäl ollema ja 
sedda linna kaitsma. Saggedaste tulli ta seält kojo 
meid kuulma, ja toi arro, kulda roaenlane ümber 
linna pirab, ja õlleks ammo meid ärra neelnud; agga 
temma tund kurja tehha, ei olle meel tulnud. 

Sell wiimsel oot, kui linn sai ärra woetud, tulli 
ta ose kello kolme ajal kojo; sest et teised keik 
ollid kojo läinud ja tahtsidmönne tunni maggada. Nem-
mad ollid jo mitto ööd ilma unneta olnud, sellepärrast 
sowis iggamees hingamist. Ka olli linna üllematte 
polest kuulda, et maenlane tahtis ennast taggasi anda, 
ning nüüd ei piddand ühtegid karta ollema. Meie o(li
ine mägga röömsad, kui meie sedda sonnumid iösa 

— 5 — 

suust kuulsime ja uinusime ilma murreta maggama, 
kuuni teise hommikuni. — Agga roatra hommiko koh. 
hutas meid se karjuminne, et roaenlane tormiga lin
na peäle hakkab, ja et keik nüüd piddi otsa sama. Ka 
pauknsid sured-tükkid hirmsast, nenda, et hadda olli 
kuulda. Minno issa kohkus nenda, et tal ennam dm. 
ma näggu ei olnud, roaid ta olli roa Ige, kui lubbi seina 
peäl, ja oimeto omma ih Ho rammo polest. Agga om-
meti trööstis ta meid ja panni nobbeste rided selga, 
ning tahtis roalli peäle minna. Ta hakkas siis weel 
mo emma ümber kaele kinni ja jättis süddaine wallu-
ga Jummalaga. Pärrast mo pissukcst wenda, kes roeel 
alles immes, muljus emma roaõto rinda ja nenda jät
tis ta meid keiki Iuminalaga; õnnistas meid roeel, ja 
ärraminnes ütles ta halledamele ning süddame roalluga 
need sannad: Iummal olle minnule ja teile armulin-
ne! sest se on meil teädrnatta, kas meie siin ilmas üks-
teist ellusa silmadega roeel nähha sama, rooi mitte. 

Minna ollin üks 16 aastane poisike, sellepärrast 
mõistsin ma need roiimsed sannud parreminne, kui mo 
noremad roennad; sest teine olli 9 ja teine 7 aastane. 
Minna jooksin roeel järrele ukse peäle, et omma armast 
iSsa roeel üks kord nähha! Ah! — agga ial ep olle 
ma tedda ennam näinud! — Siin sedda rakideS, püh
kis mo issa issa roet ominast silmist ja ütles: pea saan 
ina tedda ühheS teises parremas ilmas nähha, kus 
ükski trõroel ehk roaenlane meid ennam ei rooi lahhu-
kada: pea saan ma sinno roaimo nähha, mis järrele 
ma süddamest ollen iggatsenud, sest päroast sadik, kui 
roaenlane meid lahhutaS. 

Minno emma, surma haddas, ei teädnud mitte kus 
ta ennast piddi hoidma, kus ta meid piddi pannema. 
Ta silmad roallasid roet, kui hallikast roälja. Watis 
halleda meiega meite peäle ja ohkas agga Jummala pole, 
ning piddaS mo pissukest roenda, kes meel alles immes, 
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omma wasto rinda. Warsi pärrast selle kuulsime üh-
hed hädda hääled, kes hüüdsid: Jummal hallasta meie 
peale! roaenlane on jubba linna sees. Minno issa 
olli Kadrina kirriko kohtas ja minna laksin akna 
peäle, kust ma rooisin kaugele moda sedda ulitsed roadata, 
ja mis ma seal näggin — oh hirmust jällestust, kuida 
innimessi tappeti, mis mo silm roeel ial ep olle näi» 
nud, sedda näggin nüid seal. Weel hullub mo korroa-
de ees nende roaeste hädda karjuminne, ja appi hüüd-
minne, kedda ma näggin seäl mahha murtaroad. Oh 
kui halledast kissendasid pissukessed lapsed, kedda need 
söamehhed ollid omma oddade otsa pistnud ja kandsid 
neid möda ulitsed. Üks tõug neid rüorolid näggin ma 
Kadrina kirriko minneroad, ja pea pärrast selle kuulsin 
hirmsa kissendamisse heäle, kuida seäl nende roerd 
roallati, kes senna ollid läinud Jummala teniStust pii)» 
dama. Ma kokkusin ja roärrisedes akna pealt faggaji, 
— Minno emma, kes nenda, kui õlleks ta omma süd-
dant kororoaks pannud, kutsus meid ja ütles: armsad 
lapsed! meie fahhame Jummalat süddamest palluda, 
ehk roottab Ta roeel meie peäle hallaSta ja meid sur-
mast peästa. Meie langesime polroeli mahha; mo em
ma piddas mo pissukcst roenda omma kätte peäl, Loja 
kätte pakkudes ja ütles: Sa oige ja iggaroenne! Sa 
ellaroatte ja surnute fohtomoistja, meie peaksime ennast 
häbbenema, kui meie Sinnule tahhaksime middagit ette 
seäda; sest Sinna tead, mis meile peab sündima. Agga 
oh Issand! ärra lasse mind mo laste surmamist näh
ha, ja hoja mind näggemast mo immeroa lapse surma. 
Kui meie keik peaksime surrema, ja õlled Sa meile 
sedda nenda lonud, siis lasse, oh keige kõrgem! se roai-
no möök mind enne, kui mo lapsi tappa. — Oh lap
sed! (ütleb se roanna) roeel on mo silmade ees, otsego 
õlleks mo emma praego polroeli maas, ja rooitlefs sure 
häddaga; Jummal on ka ta roiimsed palroed kuulnnd. 

Meie otiime roeel omma potroede peäl maas, kui 
üks fõamees sisse kulli. Surma hirm ja, kahroatand 
näggo olli meie peäl. Meie poõisime ennast omma 
surmaja pole ja hüüdsime keik ühhest suust: HallaSta! 
oh HallaSta Iesuöse parrast meie peäle! Mo emma 
hübiö sure Heälega: kui sa üks innimenne õlled! kui 
sa üks issa õlled, siis HallaSta meie peale, HallaSta mo 
roäetima laste peäle ja jätta neid eIlusse. — Emma 
olli agga roälja räkinud, siis roandus se soaineeZ omma 
kelemurde peäl, ning hirmus surm paistis temma sil
mist. Kohhe tõmbas ta omma möofa roälja ja lohkus 
uhhe hobiga mo emma pea lõhki ja emma roaibus mah
ha; agga isse Hoidis ta sedda tast roeel omma roaSto 
rinda. Jesus! Jesus! hüüdsime meie, ja ni kaua püs-
tis ta mo pissukest roenda emma kätte roahhel, läbbi. 

Se koht, kus ma polroeli maas otlin, otti ukse lig-
gi, ja se roaenlane otti ukse lahti jätnud. Ni pea, 
kui se kurjateggia ennast meite pole poris ja' mo roen
da, kes 7 aastane olli, mahha toi, siis ei tea ma mitte, 
kuidas Jummal mind arratas ja minnule sette mõis
tusse andis, et ma piddin ennast peästma. Äkkiste, kui 
püssi-kuul, kargasin ma uksest roälja, ja kuulsin roeel 
omma roenda, kes 9 aastane otti, kuidas se karjudes 
temma kätte alla surri. Minna jooksin nobbeSke ütte 
ulitse senna Kadrina kirriko aeda, kus sell silma pilk. 
missel keddagit ei olnud. Siin otti üks oksa-pinno, 
ja minna puggesin kaugete sette pu> lasso alla. Siin 
ottin ma sureS surma häddas, ja pattusin kangeste 
Jummalat, et Ta mo elto roottaks hoida. -Oh! —^ mis 
hirmsad künnid ollen ma seäl tunda sanud. Jggalk 
poolt kuulsin ma roaenlast taproad ja nende halledad 
palwed, kedda tappeti. Kui mitto said seälsarnmas 
kirriko-aedas tappetud; need kikkerdasid ennast künni 
keskoni omma roerre sees maas; agga ma piddin netv 
de hädda seäl kuulma, mis ma kui hea meiega ei 



tahtnud kuulda. Sedda kuuldes ja omma armsa em-
ma ning wendade peäle mötteldes, jooksid messi s»r-
riitnl mo silmist mahha. 

Kui ma nüüd nenda suves häddas omma pu-lasso 
ai marjul ollin, sain >vimaks sedda arro, et keik linn 
olli pöllema hakkanud. õhto pole hakkas ka se Ka-
drina- kirrik pöllema, siis märrises mo südda meel en-
nam ja kartsin omma pu»lasso ette, kes minnuga üht-
lasse rnöiks ärra pülleda, ja kes mind tännine ommeti 
waenlasse eest olli hoidnud; agga Issanda Ingel 
kaitses mind ka seal meel ja poris tuult teisele, nenda 
ec mul ka mähhematki roigga e! olnud. Agga mis 
hirm! — Magdeburgi. linn keik üks tulleleek! se olli 
just, fui üks pissuke roiimne kohto pääm. 

Teisel hommikul ei peäsnud ma meel mitte omma 
pu-laSso alt; sest tulli ja röömlit) möllasid hirmsaste 
linna sees. Surma hirm olli surem, kui nälg. Minna 
jäin meel selle ja teise pärna omma pu - lasso alla. 
Kolmandama päroa õhto, kui nälg mind sundis roälja 
tulla, Kuulsin ma kaks innimest räkiroad ja sedda hai. 
ledad luggu Magdeburgi - linnast kaebaroad. Minna roöt-
sm julgust ja tullin omma pu. lasso alt roälja; sest nälg 
õlleks mind ommeti tapnud, sellepärrast ei kartnud ma 
ka ennam mõõga surma. Kui ma roälja tullin, näggid 
r.ced mõtlemab mind marsi. Ma ollin nuut» nälja labbi 
üsna rammoto, ja kohhe langesin ma mahha, ning pai-
lusiii armo ja toito nende käest, omma ihho toetaba. 
Näat> räkisid roarfi minnuga ja uttesid, et nüüd tapmin-
ne ja rõroiminne on otsa sanud; ning roõtsib mind om
ma liggi. Need ollid kaks söa peälikud, nende maen. 
kaste seast; agga mõttemai) otlid nemmab risti usko. 
Naad ivisid mind linnast roälja omma laagri ja ansid 
mulle süa ia jua. Kui ma nüüd taggasi selle linna 
peäle maatstn, siis olli se itlus linn keik üks kimmi las
so; sest kui se linn alles terme otti, eitasid seäl sees 
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peäle 40 fuhhat hinge, ja nuut) olli keik mahha lödud 
ja fuhhaks sanud. 

Ma jäin ühhe nende pealikutte jure poisiks, ni 
kaua, kui se roäggi seäl roeel seisis. Kui maad hakka-
ftd minnema, kinkis se Herra mulle rahha ning satis 
mind taggasi linna. 

Watake lapsed! Jummal on 'mind elluse hoidnud 
ja mind sureks teinud. Kallist terroist on Ta^ mulle an-
nud, ja mind õnnistanud, et ma omma lapsed ja ka 
lapse lapsed römuga ollen nähha sanud: Sedda linna, 
mis ma näggin nenda ärra rikkutud ollernad', näan 
nuut) jälle tornid feätt seest paistroad, Jummal olgo 
iggameste kidetud, kes mitte iggameste roihha ei pea 
omma rahroa peäle. Minna tahhan tedda roeel, keige 
omma futteroa ello päiroil ja ka pärrast, kui mo hing 
on ihhust lahkunud, omma armsa emma ja roendadega 
iggaroeste kita.' 

Nenda loppetaS mo issa issa sedda jutto ja min
na ragin sedda igga aasta temma mällestusseks, et se 
ikka meie suggu-mössa jures saaks petud ja pühhitse-
tui>, künni ma.ilma otsani, mis luggu Magdeburgi 
linnaga on olnud. 

Se otti Saksama, Eestrehhi ehk Roma Keisri Kin-
dral Titti, kes omma mäega linna at otti, ja kui ta 
linna otti ärra roötnud, andis ta omma söa.mäele tubba 
nenda mülkata, kuida meie sest tuust otlente kuulnud. 

Kolm sadda roannad ja hallid innimessed ollid 
Jummala kotta pöggenenud ja lootsid, et segi piddi 
tiotarnatta jäma, agga se hirmus roaenlane ei kuul
nud nende hatledid palmid, roaid lõi neid ka seäl mahha 
ilma armuta. Mitto tuhhat otlid häddaga isse omntale 
otsa teinut) ja roalli muri peätt ennast surnuks kukku, 
tanud jõkke , ja nende ftirno kehhad läksid roega alla. 
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Armsad luggejad! 
Kui sesamma suur ja kulus Kindral Tilli Magdebur-

gi°linna nenda ärra hukkanud, olli temma ello luggu 
keigi piddi waeseks ja kurwaliösekö läinud, nenda, et 
temmal ennam onne ei söa egga rahho aegus ei olnud. 
Isse ärranis olli ta omma süddame kundmisse polest 
keige önnetumatte sarnatseks arwata; sest need hinged 
kedda temma olli lasknud armutumal wisil mahha lüa, 
seisid temma süddame peäl. Jggas lahhingiS kautas 
temma, ja se teggi tedda jubba õnnetumaks. Wimaks 
ühhes lahhingis Põmi-maal Rootsi söa-wäe wasto 
seistes, sai se suur ja kulus Kindral, kes mitto linna 
ja maad olli Noma Keisri wallitsusse alla saatnud, su-
rctükki-kuliga waSto jalga, kus ta ka pea sure walluga 
omma ello olli jätnud. 

Helde ja pühha Jummal! õppeta isse ilmalikkud 
üllemad ja ka allamad Sinno pühha tahtmist tundma. 
Sa nääd jo kül keige kõrgemad ja keige süggawamad, 
mis sallaja ehk awwalikkult wõttab ma-ilmas sündida, 
läbbi ja labbi. Ärrata Sa isse selle keige kurjema 
süddant ello walgusse pole ja ärra lasse ühtige hukka 
minna. Jgga hing, kes sedda loeb, mõttelgo ja ärgo 
sago ta nende sarnatseks, kes kui Magdeburgi-linna 
rik^M^omma süddame kundmisse polest siit ilmast ei 
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hundi jahhi laulud, mis 1831 aastal 
olli sündinud. 

kastab mõda läinud. 
Et me jälle sedda näinud. 
Hunt on tulnud Muhho-male, 
Kül mc renie otsa tale. 
ÄZanna ust meil kindlaks jääb. 

Sedda noor ja wanna naab. 
Ei me salli hunti siin; 
Püssi pauk on remma piin. 
Rahwale siis käsko anti, 
Kästra i mäele wõrgud pandi. 

WasmistaS siis rahwaS ennast, 
Seädma ümber loma kennast; 
Tüükri, metsas hunt siis maggas. 
Senna ennast truwist taggas. 
Kubjad hunti ülles leidsid. 
Priskest temma jarrel sõitsid, 
Senni kui said kästra-määl. 
Karjus waljust rahwa heal. 
Et jo hunt on labbi läind; 
Rahwas loma muido teind! 
Nenda kui ta labbi laind, 
Kohhe Raudja Matsil käind. 
Seitse lammast ärra sõi, 
Mis ta õuest wälja t6i! 
Kui siis Herrad teada said. 
Saatsid rahwast seddamaid. 
Piirina ümber järwe loma. 
Hunti öhtast kinni toma. 
Läks siis hunt ka weelgi labbi. 
Sega rahwal teggi häbbi; 
Herrad rahwal andeks antsid, 
Isse ka se koorma kansid. 
Nenda mitto päwa käind. 
Otsatuma waewa näind; 
Hunt jo lomast läbbi käis. 
Kui üks kange püssi tais. 
Paljo rahwast ütlid sedda: 
Sell suil teeb meil paljo hädda! 
Haitis Summal siiski meid. 
Et me otsa saime neid. 
Järwe loom jo kinni wöttis. 
Senna ommad kondid jättis. 
Sure rõmu pärrast siis, 
Prukiti se wanna rotis; 
Römu pärrast püssid pauksid! 
Ni kui linna koerad auksid. 
Pärrast Herrad ütlid teil. 
Rõõm on nüüd ka wissist meil. 
Et me sedda päwa näinud. 
Hunti auul nüüd wiimseks käinud. 
Hunti eest, kui ühte panti, 
Wina öllut rohkest anti. 

Teine laul. 

Hundi auul me mulla käinud 
Mitto loma muido teinud. 
Oh kui wägga kössi se; 
Wöttis mitme silma roee. 
Kubja heäled hüüdsid wahwast. 
Kui naad öppetasid rahwast. 
Ohkas mönni waene küll: 
(Kassukas ja wammus üll) 
Ei ma suda käia seäl. 
Pehme soo ja rabba peäl.' 
Lähme kõrtsi Zurnad! Zanid! 
Zome wina ni kui kanid; 
Et kül Herrad keelnud sedda. 
Ütlewad: et tulleb hädda. 
Kui te jote paljo wina; 
Saatwad keppid teile pina. 
Zogem, wennad.' warra nüüd; 
Pärrast mõistetakse süüd. 
Liwa- kõrtsi ukse ees, 
Watab meid siis igga mees. 
Kubjad hüüdwad rahwast läbbi; 
Tehhaks meil ehk wimaks häbbi 
Joobnust peast jo peksa same, 
Keigest auust ka ilma jäme. 
Parrem on siis käsko täita, 
Truwist ennast ülles näita, 
Kuidas Herrad kastnud meid. 
Õigus on jo karta neid. 
Tahhame siis kuulda nüüd. 
Kuidas hunt siin kandis süüd. 
Sest et rahwas paljo käinud, 
Mitto päwa waewa näinud. 
Peti wimaks sedda nõu, 
Kõrwe põllul sai se au. 
Senna wörgud ülles seati. 
Hunti ninnapiddi wäeti. 
Mõtles hunt, roeel sedda samad 
Et keik tiahhast ilma jätvad! 
Agga kuulge, kuidas luggu. 
Otsa sai se hundi suggu! 
Rahwas temma ümber olli. 
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Wõtsib kinni siis se kolli; 
Siis ta nahk sai nüljetub, 
3a nahkru katte müetub. 
Slahha eest seal tobi rohto 
Hunti kõrwab widi kohto. 
Ellab rahhul Muhho-maa, 
Pärrast selle ausast ka. 

Armas rahwas, ütlen teil, 
Tänno tulleks anda neil! 
Herrad teid on rohkest jootnud, 

te ial põlleks lootnud! 
Kui se hitilt sai kinni wöetud, 
SSiigcj» žitlit. siis sai jäetud. 

öhkaminne. 

ohkab karja-maal. 
Et on raske assi taal, 
Ei sa köhto täide fua, 
Egga luste roahhcl lita. 
Kardeldes ta öhto tulles 
P6cfa tagga warjul olles, 
Püab põllo pole tuita, 
Et saaks rahhulist seäl olla. 
Siis kui pääw on (oja läinud, 
Mõtleb ta: kes mind nüüd näinud? 
Ei nüüd kuulda Jäägri heale! 
Sest siis kargan julgest peäle. 
Kui siis Jännes wälja tulli, 
Zäger warsi walmis olli. 
Koer, se metsas kohhe haukus 
Nenda püs ka warst paukus 
Andis taie seife napfo. 
Mis läks läbbi maksa, kopso? 
Mõtles tn: kül same nähha, 
Mis nüüd Jäger wõttab rehha. 
Panni Jännest omma pauna, 
Wiis ka kojo kohhe sauna; 
Nahha kiskus warsi mahha. 
Pistis kõki kappi tahha. 

Siis et olnud ennam nalja, 
Solikad ka wõttis wälja. 
Wimaks pandi panni peäle. 
Siis sai kuulda Jägri heale, 
Et ta tedda tahhab süa. 
Ja ta mahka ärra tnua. 

ükõ teine. 

õh kui rasked on mo pärnad, 
Sedda keik ms wennad näwad! 
Meid kui lindo pütakje, 
Saggeli ka mütakse. 
Tänna sai mind Jäger nähha, 
Püdis mulle tülli tehha; 
Ütles: urdad minge senna! 
Jännes kargab seie tenna: 
Nahk ja pea saab teile antud, 
Sihha, se saab mõisa kantud. 
Kui ma kuulsin sedda jutto. 
Kargasin siis ette rutto. 
Tahtsin end kül ärra petta. 
Koerad hopiS kaugel' jätta; 
Siiski naad mind kinni wõtsid. 
Jäägri jure jälle totsid. 
Kui mittd Jägri jure tobi, 
Saddulasse warsi pobt; 
Widi mõisa Herra ette, 
Parrast anti kokka katte. 
Kül siis kokka pallusin, 
Halledaste hullusin: 
Armas kok jo raswa mok! 
Jäger on ni lol, kui sok! 
Lass' ta urdad hulluks jäda, 
Rahwas tedda wälja naerda! 
Ma ei olle pahha teind; 
Orrasel kül ollen käind, 
Awa oksi närrinud, 
Ja metsa nenda harrinud. 
Wimaks sündis surem hädda ! 
Sest et kok ci kuulnud sedda. 

Poos mind ülles warna orsa; 
Nahha, se ta wiskas metsa. 
Kui ta minno nahka nülgis, 
Tuhhat tullist wälja sulgis. 
Pärrast prae warba panni. 
Küpsetas mind siis, kui anni. 
Panni tinna waagna peäle, 
Kuulsin siis roeel Jäägri heale: 
Jännes laua peäle toge 
Wina temma terroiks joge! 

Teopois, Rehhepap ja 
Kubjas. 

Teo-mees üt leb:  

Terre armas rehhepap, 
Waat mis maggus õlle kap! 
Tobi wina tõin ma sulle; 
Wilja kot nüüb anna mulle. 
Jo mitto korb me sedba teind. 
Et roilja lassu kallal käinb! 
Mis on karta kubja hirino? 
Pistan kotti kuhja roarjo! 

Rehhepap üt leb:  
Ei ma tohhi armas roend! 

Ollen jubba wanna känb, 
Jägo mahha wanna wiis, 
Olleme jo ausab siis! 
Kül ma muiste febba teinub, 
Nenda kui sa norelt natitud. 
Meil on Eliiti kubjas wägga, 
Tapleb kui üks roanna ftgga. 

Teo-mees üt leb:  
Oh kui vummal ftnno meel. 

Karjub kui üks korbi keel! 
Ons sul tarrots taplest kitulba? 
Saad jo heästi toina neelba! 
õst jo ja päroa sõi 
Ei sind mõisa kubjas 15! 
Kust ma roõttan roanna mees? 
Jubba kottil roilli sees! 

Rehhepap koStab:  
Sinno jiit on roägga tõssi I 

Wiin mull' maitseb ni kui messi! 
Kotto tulles tõin ma kotti; 
Kõrtsi mehhel maksan matti. 
Mitto kümmend wakka ma. 
Kõrts i  Jani l  nutnud ka!  
Wina õllut tõi ta mulle, 
Ansin roilja, ni kui sulle. 

Teo<mees üt leb;  

Lähme kortse, roanna mulb! 
Wiin on kallim roeel fui kulb! 
Seäl meil kannud kannetakse, 
Wina kausid roinnatakse. 
Kui meil' kubjas teekski pina, 
Seäl saab waljust jälle roilla. 
Mõisa rehhest wilja wöttan, 
Nenda kubja silma pettan. 

K u b j a s  l ä h h ä b  k õ r t s v  
j a  l e i a b  n e i d .  

Kubjas  üt leb;  
Rehhepap sa roahhu mees! 

Ons nüüd paggan sinno sees? 
Sinna rehhest roilja roinud. 
Kõrtsi Janil ärra münud! 
Nüüd sa lakkud tgga pä; 
Rehhe roõtti sinno käe. 
Sinno nahk saab lõhki lõdub, 
Wimaks korpidest roeel sõdud. 

Rehhepap roas ta  b:  

KaS sa kubjas sedda näinud. 
Et ma kottig# siin käinud? 
Koddo rahha Itast mul, 
Ennam roeel, kui õlleks sull! 
Langit roõtgv sinno meie. 
Et sa ussud ronile kele! 
Mõtle — mis sa isse teinb, 
Mitto kord sa wargas käind! 

Kubjas  üt leb:  

Kule roanna! se on pahha, 



Langit wöttab nüüd so nahha! 
Sedda mõisa Herra näinud. 
Kui sa kõrtsi wahhet käinud. 
Ütlen nüüd roeel (Innul' sedda, 
Arra te mulF roägga hädda. 
Ragi ni kui mõistad sinna. 
Mõisa tulles kestan minna. 

L ä h r o a d  k e i k  m o r s a .  

Herra  üt leb Rehhepappi le:  

Kule roanna kõrtsi koer! 
Silmad mustad, kui üks moer! 
Oöd ja päroad laksid sa, 
Rchhe roiljast maksid ka: 
Wata kubjas! treppi peäl, 
Seisroad roalrnis keppid seäl. 
Anna waljust abbu pihta, 
Nenda kui saaks saunas roihta! 

Rehhepap pal lub:  

Kulla Herra, kuulge mind! 
Pallun, armas kubjas, sind. 
Kül on teäda (innule, 
Et süüd põlle minuule. 
Kosta sa nüüd minno eest; 
Kidan sind, kui truwi meest. 
Nägi mis so silm on näind. 
Et ma põlle kõrtsis käind. 

Herra  üt leb:  
Ei ma kule ennam sind. 

Miks sa pahhandanud mind. 
Sinna sedda enne teinud, 
Et sa rehhes roargas käinud. 
Armuta ma peksan sind; 
Teist kord tunned parrem mind. 
Jätta mahha kutti tö. 
Ausast omma leiba sö! 

Rehhepap saab peksa:  

Ai! — ai! — kulla Herra.' 
Ausast tenin kümne wõrra 
Hallastage minno peäl! 

Hallest köllab minno heäl. 
Teie roilli keik on sõdud? 
Minno nahk saab lõhki lõbud. 
Wina mahha jättan ma, 
Kui saan peksust lahti ka. 

Herra  üt leb:  

Minne nüüd, sa roanna sok, 
Isse must, kui Jubi kok! 
Pattanba sa omma meelt. 
Pära ümber kurjalt teelt. 
Saand sa rchhe roalmis teinub, 
Mõisas selletamas käinud, 
Kül ma finb siis mcles pean! 
Ue rehhepappi sean! 

Rehhepap lähhäbjä l ls  
kõrtsi: 

Terre terre Jaiiikenne! 
Anna roina armukeime! 
Minb on kubjas kurjast peksnub; 
Siiski sulle truroist maksnub. 
Teil ma enne ikka käimib. 
Paljuks rahroas sedda näinud» 
Tulle roinaga nüüd meile, 
Annan roilja jälle teile. 

Tey.mehhe ello luggust. 

Kui suil, kange! pallawal. 
Mind päike fõrroetab, 
Ning roihma t lahhing märjal aal 
Mind tummaks labbi leotab; 
Kui mürristab ja roalko lööb. 
Ning pilli taeroast mustaks teeb. 
Ei tõmba härjad abtra ees; — 
Mis teeb siis roillets teo#mees? 

Kui heinamaal ci kasroand rvhto. 
Mis sest kasso, mis ma niban? 
Pääro on otsas, käes on ohto! 
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Ikka roeel ma aega roiban! — 
Kubjas karjub: jõua Jutti! 
Eks tea, et mõisas Herra kutti! 
Kes roastab nüub mo päroa eest, 
Ehk kai tseb roät i  teo-meest?  

Kesk ööl, kui tähheb hiilgaroab, 
Seäl kõrges sinno ees. 
Ning linnukesseb hingaroab. 
Siin metsas pube sees. 
Ei olnub unb roeel minno silmas! 
Kül nenba on siin ello,ilmas! 
Ikka etlan hädda sees. 
Minna roaene teo-mees! 

Kui pimmedusse mustad tiroad, 
Wnhhisctvad taeroa ai, 
Ning tule,-ramme puistab liroad, 
Paksud toimub rouhhinal, 
Ja kuiroatab mo palle iggi. 
Kas mo hone on siis liggi ? 
Kui lähhän roässinb rchhe teest, 
Kes tännab minb,roaest teo,-meest? 

Kui fangeb külmab talroe ajal. 
Tuul ning tuisk minb roaeroaroab, 
Kui minb ränga koorma najal, 
Lumme - anged roalroaroad. 
Kui mo runa ramme nõrgub, 
Kibbe külm mo roasto tõrgub; 
Kes lunnastab siis roaeroa seest, 
Minb armutumat  teo#meest?  

Koorm on kinni lumme anges. 
Aisa murdis roanna lauk. 

Isse roässinb mahha langes: 
Tõuse ülles roanna rauk! 
Oot, nta kergitan se lakka. 
Tõmba nüüd, ma tõukan takka. 
Katse rammust koorma ees, 
Sinb aitab kange teo-mees! 

Ei jaksa roanna ruun, jo jalge 
rapputab 

Ma-ilm on kurja roihha täis! 
fiagge soo peäl külm minb tappab, 
Kus ott, kes enne minb siin käis? 
Pitnme 6, ning tuisand tee, 
Summi mattab ränga ree, 
Mo südda roarriseb mo sees 
Eks olle kimpus teo i mees! 

Mis ihho katte, mis rao toit? 
Se on keik  s i lma ccs!  
Tük leiba kottis, ci anta roõib, 
Sola - terrad nartsu sees. 
Kas se siis roeib mul' vammo anda 
Kui poile surest jure panna, 
Sõõn leiba palle higgi sees 
Ja  ol len  tuggero teo-mees!  

Sa Jummal kinnitad mo ramme, 
Kui pallun Sinb: oh aita mind! 
Ei se mitte pelle ammu, 
Kui  mo südda pä l lus  s ind;  
Sest lodan kindlast Sinno peäle, 
Sa kuleb kergest minno heale! 
Kui olleb Sa mo abbiraces. 
Ei siis ei lõppe teo s mees. 

°rp!»°nsis 


