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Kuis ma ninast ilma sai.

Õlikosti

MK?x« 1901 r.

et igäüts kes minno uännü oo, tiid ja näge,
et mul puult ubiuua ja katõ päälmist ham
mast puudus oo, — a' tuud kuis ma naist ilma
jäi ei tiiä kiäki; tuuperäst skis kõnõlõ ma kbigö
päält tuu luu är': „Wet olli ma poiskõsõ zura,
aasta katõtõiskümne wann, ku tei ütskõrd üte
wäiko kiiga, wai nign maarahwas ütlese: wiiole.
Wet saa õs kiiga - loogalõ kostkelt malget jõuhe,
ma olli iks kuuluu, et walgel jõuhal olõwat
barõmb helü, kas tuu õigus oo, tuud ma ei
tiiä wiil täämbädse pääwäni. Wet tõõsõtarõ
Jwwanel oll walgõ mära, a' tuu ott' är' Pärno maa sisse pottõ läuuü kauplõmma; ma jõwwa
õs inämb kuigi är uuta, kunas tä säält tagase
tulõ, Wet tull' si-is tõuõ üte puulpühä õdaguspoolõh kodo ja wei märä wõso wiirte koplehe
süümä. Oodi si>is ma niikawwa är' ku jo wähä
hämäräst nakas miuemä, lätsi si>is, hiile koplehe,
wõti üte nuiakõsõ, kopndi tuuga märale kuutõ
pitti ja ai' tõsõ wõsso, sääl wõti skis tõsõl
lakast kinn' ja wei kattõ suurõ kadaja-puhmu
mauo, wõti karmanest üte kabla harokõsõ, köödi
tõsõ edimäst jalga pitti üte lepä külge kinn' ja
nakse si>is jõuhe kakma. Sai tõsõl üte sirdnsõ är'
tõmmada, es olõ midägi, sais' tõnõ wagatsõhõ,
a' nigu Ms tõõuõ kõrd kaksõmma lätsi ja kätt
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wällä sirotamma nakse, ku tä Ms peräpoolõga
üles wirot ja mullõ üte keenähüse näkko pitti
wilaht, Ms es olõ muud inämb midagi, ku tuli
käwe silmist wällä ja ma lint'se üts säidse sammo maad edese — ütte kuklasõ pessä; olli sääl
üte kibõna aigo ja waugõlli niikawwa ku kuklasõ
naksewa jo rõõwastõ waihõlt iho külge ronima
ja salwma, Ms tulli säält üles ja kobe Ms
nkinna ja sund, ni kats päälmist hammast ja
puul neiuna oll' är'ki I Ja tu puul ubiuua walut nii, et ajann kas wai hammastõga puu külge.
Olõs tä nbina kbiki täwwega maaha löönü, Ms
ei olõs tuu walu mitte nii suur olnu, a' tuu
puul miä külge oll' jäänü, tuu tegi põrgu wallu.
Tuust oll' wiil üts Jumala õnn, et täll knralwaamul raudõ all es olõ, mnndo olõs tä sunning minno är' tapno kbibi täwwega. Ma mõtlõ
iks täämbädse pääwäne wiil tuud, et oi mu ullusõrõue! olõs ma iks kotost ohja siilo ala wõtno
ja täll snnningol edimädse ja tagomadsõ jala
kammidsahe panno ja tagomadsõ jala edimäste
külge kinni köitnö, nii et tä takast mitte üles ei
olõs saanu wisada, Ms ei olõs midägi wikka
olnu, olõs mull täämbädse pääwäne uma hambakõsõ alalõ ja nbinakõnõ terweh olnu. — Wet
lätsi Ms tiigi wiirte, mõsi iMna külmä wiiga
är' ja nakse Ms talle tasoma. Wõti Ms kople
aiast üte hüä käewarrõ jämmüdse, poolõtõõsõ
süle pigudsõ ruudja ja lätsi töist Ms nuhklõmma...
Ega ma inämb Ms nii nll es olõ, et ma tälle
inämb nii läykohe lätsi, et tä müllõ lüwwä olõs
saanu. Wõti ma Ms uma ruudjakõsõ sälä
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taadõ ja nak'se tõsõlõ mano hiil'mä, sai Ms tõsõ!õ sammo neli är lähkohe, ne kään'd tõnõ küll
Ms pääd ja kai mullõ kbibirdo pääle, a' ma tei
uigu uiul ümäga olõs õs tekogi olnu õs; a' esi
mõtle' jäll': „Kae kae, ma kae kni kawwa sa kaet."
Ni wahiki õs tõnõ kawwa, käänd' Pää jäll' är'
ette poolõ ja nakas lepä lehte järämä. Ku ma
Ms ruudja hilokõidse üles tõsti ja tülle puul
piuta külekuutõ pitti üte kenähüse lahkse, Ms es
olõ inämb muud, ku tehäht üte kõrra, karas Ms
äkidselt miuemä, lei tollõ kabla harokõsõ katske
ja lõõgas kople aia wiirt pitti kodo poolõ ku
tuld. Wet Ms sai mul ka jo süägi weet'kese
kergemb, et ma tülle uiigi wõrra är' sai tasso.
Ma olõs timä peräst iks wiil hüübist suitumast
är' tapno, a' mud'ku tõõsõtarõ Jwwau waeht
tõsõ kolmõ pääwä peräst är' VMbipsohe uigula
laadolõ ; ni tuud wiise Ms pässe tõnõ muu käest
wiil eloga är'. Kes tiid kos timä luu küll jo
põrõhõlt wõõwa olla, a' timä kabja jäle uäet
omawa täämbädse pääwäne wiil mu ni»ina ja
lõwwaluu küleh. — Ku ma Ms säält koplest
kodo lätsi, Ms wõti tarõ-rästäst kiiga, wei aada
taadõ ja pessi tuu süüme täwwega — wet tiä
peräst mull tuu õnnõtns tull'gi — kiwi pääl
purulõ, wei Ms tükkü tarrõ, uäütse esäle ja imäle
ja petti tõõsilõ, et: „Ma lätsi mõtsa kiiga-loogalõ waiko otsma, panni kiiga knnsõ ala maaha
ja rone es' kuusõ otsa, nign pnultõ kuustõ sai,
ui näi et üks suur zirgu-pesä oll' kuusõh, ne üte
kõrraga linnas suur kull pesäst wällä — tuu
oll' kulli-pesä ja täll wist olliwa poja sääl si-
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seh — ja nägi et ma knnsõ otsah olli ja lin
nas õkwa muu mano ja tahtsõ küüstega silme
pääst wällä lüwwä. Ma lasi hirmuga käe puu
külest wallalõ ja sattõgi õkwa ütekiwi pääle
maaha ja lei hamba ja nkina är'. Kiik oll'
sääl kiwi kõrwal, tuu jäi kõttu ala ja läks ka
purulõ," esi näüt'se kiiga tükkä. Esä ütel wiil
päälegi et: „Tühä murõh uo ninast wai hampest — töise hambet om wiil küllält suuh — a'
ku olõs kull silmä pääst wällä zäünö, sbis olõs
õigõ weli temp olnu, sbis olõs õs inämb tüüd
ka tettä saanu. „Wet esäkeue tiiä es hingestki
tuust mida, kuis mul tõõsõtarõ Jwwane walgõ
märäga kopleh lugu oll'. Jah, kolmkümmend
aastat oo küll tuust ajast saani müüdä, a' mul
oo wik wiil uii meleh, uigu tä eelä olõs olnu.
»
q-iSuurõh Rõsna küläh, mii küläst üts katõsa
wersta maad, elas üts miis, tuud kutsudas Hade
Petra. Wot, tuu saadõ miis oo koll' aastat
katõsa kuud Peterbuura liiuah skiah olnu; timahawa sügüse tull tõnõ wällä. Wet sai ma sbis
sahari laada pääl Räpiuäl tõsõga kokku. Lät
sime jõimõ sbis tõsõga toobi pitiuät ja seimi neli
krõnglet är', ws lätsime kõrdsi sanna taadõ, istõmõ jbii>i wiirte maaha ja nak'sime sbis jutto
ajama^ Ma selete tälle sbis umast elost, kuis
ma sii ajo ku tiä sbiah oll', elle ja olli ja tiä
selet mullõ miä tä si>iah kbiik nännü oll'. No
küll timä tiis lngusit kõnõlda miä õkwa imeh
oll' kullõlda, miä sääl Peterbuura liinah kbiik
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nättä olõwat ja är' tettäwät. Ah sa wana ziga,
küll oo timä nüüd sääl är' targast mehest lännü;
ma ütle: säänäst miist olõ õi inämb töist wüe
walla pääle ku timä oo; timä pand wiil paatska
ja tätsoka mõlõmba kinn' uma tarkuso ja tiidmisega. Mõtlõ ummõtigi hing, mis timä kl>iik är'
tiid ja ummi ihosilmega är' nännü oo. Timahawa kewäjä saisno timä esi mann ja nännü knis
inemisel puul pääd otsast är' olõwat lõigadu
ja üts haawle terä wällä wbii-ito, ja skis jäll'ke
päälmine pääluu puul üte sääntse klbibimiga wai
roohoga otsa jakadu, ja katõ kuu peräst olnu miis nii
terweh ja lanlno nii et kasarmo saana wärisnöwä ja
taari-tõrdo nnnano nukah uigu pada. — Sbis selet
timä kuis üts miis tuudo jäll' sinuä, kell mäugo-si>ia
pääl tõõnõ soldan wai sbiamiis mõõgaga ni.ina pääst
är' oll' löönü. Skis wbibito ummõtigi üte meehe kü
lest kiä humuiogo wärehte kõrwalõ wiiua är'oll kool
nu, ubina ja panto üte walgõ roohoga tollõ soldaAele külge. No kas tuu es olõ üts tükk ? Ma
küsse tõsõ käest sbis, et: „No ku na kkiik tükkü
är' mõistwa tettä, kas nä sbis wahtset hambet
ka saawa snnhtõ panda?" Si-is naard' tõnõ ja
ütel: „Miä sä küsüt; Jnrjewahki pandas waht
set hambet, skis wiil panda õi Peterbnurah, tuu
um näil jo nigu üts mäugo asi. Lasõ hõpõdsõ
panda wai kulladsõ, ku tõõsõ inemise wai pini
hambet ei taha. Kulladsõ tulõwa muidogi kallemba." — Wet tuu jutt mõijo muu külge no
nii, et saa õs inämb muud mõtõldagi, ku tuud
et: kuis mullõ ka saasi wahtsõ hamba ja ubina?
Ku laadolt kodo lätsi ja õdago makama lätsi.

wet saa õs inämb kuigi makama jäijä! Mu
mõttõ lindlewwa sinuä ja tännä. Wet oll' iks
jo ammuki kikka aig müüdä ku wiil uni mano
tull, a' unõh ka saa õs raahu, miä iks õdago
mõtle, tollõst näi und ka, tikõ sa tiiät miä tä
kknk tühend' wai oll' ? Wet näi ma, et olli kõrra
Petsere tohtrõ mann ja kõrra Räpina tohtrõ
mann; küll tahete mullõ ni>mnn külge klkiime,
küll hambet snuhtõ panda, a' kuigi tahawa õs
tõõsõ külge sündödä. Nii selgehe näi, et olli
Räpiuä tohtre mann, küll timä sün't mullõ Pinihambet ja zia-hambet, hõpõdsid ja knlladsit ham
bet suuhtõ, a' mitte es püsüwä kiäki. Peräst
tegi tõnõ Ms reha Pulgõst, nuu püssöwä skis
üte kibõna aigo küll är', a' nigu leewä-kaudso
tulest sbis haukse, ni sattõwa jäll'ki är' wällä.
Oi hädä küll! Päält tollõ näi sbis, et olli Pe
terbuura liiuah: kõnne sääl huulidsat pitti ja
otse tollõ targa mehe tarrõ, kes noid paid ot
sast lõik ja nbinno külge pand' roohoga, a'
löwwä õs töist kuigi üles. Ta saasi fbis sääl
huulidsa pääl ja mõtle, et: miä nüüd tettä?
Ni tulõ ütekõrraga üts wähälik kitshabõndõga
säks mullõ mano ja küsüs muu käest, et: „Kas
sa olõt Alatarõ Hippo? Tögauitsa Höödo lelläpoig?" Ma heitö nign edimält är', es mõista
midagi tälle wasta lausu ja mõtle esi: uo ta
miis oo, kas wanahalw esi, wai mõni lähkost
sugulanõ waual halwal ja tahi är' paeta. A'
tiä nigu mõistsõ mu mõttõ är' ja ütel, et: „Nigu
sa hindä Paigast liigndat, skis om sull ots ka
siin saadöh." Ta nakse ma skls töist pallõma, et:

„Jättä iks wiil minno ello, pai kulla säksäkõnõ,
pakkõ ei ma kohegi." Ta laus sbis tiä mullõ,
et: „Ku sa paeta ei taha, tii õi ma skis sullõ
midagi pahha." Wet sbis sai mullõ ka säält
nigu julgot jo weetkese ja küsse si>is tõsõ käest:
,,Kost sa minno tuuuõt, et ma Alatarõ Hippo
olõ ja kost sa tiiät et Tögauitsa Höödo muu
lelläpoig oo?" Ta ütel sbis timä mullõ, et:
„Mis tuu asi oo, miä ma ei tuuuõ wai ei tiiä ?
Ma tuuse siuno sbis jo ku su nbina wiil alalõ
oll'." Ta pals'se si.is ma töist et: „Ütle no kes
sä olõt?" Wet sbis ütel tõnõ et: „Kaeh, ma
olõ tuu aiaroodas, minkaga sa kolmõkümne aasta
iist tõösõtarõ Jwwane walgvlõ märale küle
kuntõ pitti lahkset; ma wõi hinnäst nõido minkast
ma taha; ma olõ nõid, ku sa ei usu, si>is kae!"
Nigu skis koll' kõrd kura jala kuudsa pääl ümbre
keerot, ni oll'gi tõnõ aiaroodas ja õkwa sääne
sama, nign tä toll kõrralgi oll'. Ma mõtli:
„No olõt no nüüd weli õigõ nõiaga kokko saanu !
Ni ütekõrraga oll' aiaroodas kaouogi ja sais
timä jäll'ki mull ni-ma all ja küsse: „Kas näet
nüüd mis ma tettä wõi?" Ta ütle' no sbis ma:
„Näe küll! No sa olõt wiil üts miis, miä töist
ilmah ei olõ." Ta näüdäs tõnõ sbis mullõ ütte
suurt werewä katusõga tarrõ ja ütel: „Lääme
nüüd sinna tarrõ, ma panõ sullõ wahtsõ ni-ina
ja hamba är', sbis lääme kuninga maija kaema."
Ma ütli: „AH sbis sa olõtki tuu tark miis, kiä
päid otsast lõik' ja külge jakas, ja ui-inno külge
pand wahtsõst?" Ni üte! timä: „Kes skis wiil
muid?" Wõtt' sbis miuuo kätt pitti kinn' ja
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wei sinna tarrõ; sääl wõtt' sbis ütest karbist
kats kullast hammast wällä ja ütel mullõ: „Aja
suu ammulõ!" Ai ma siös suu ammulõ ja pand
tõnõ sbis mullõ nuu hamba suuhtõ ja aud'
mullõ üte kuiouo krõngle kätte ja ütel: „Hauka!"
Ta hauk'se s^is ma tuud krõnglet ja oi imeht —
hambakõsõ olliwa kõwa, et haugauo wai kiwwi.
— Päält tuu tõi sbis timä üte suurõ uahkkotti
ja uakas skis säält nr-inno wällä otsma ja mullõ
külge sünnüdämä. Küll oll' sääl pallo ubiuuo
küll tutwet, küll wiäbiret. Kbigõ inne wõtt'
tõnõ üte suurõ werewä Ukma wällä ja tahtsõ
tuud mullõ külge panda; ma nakse sbis töist
pallõma: „Är' tada joht mullõ külge pauko,
iunemb ma olõ ilm ninata." Ta pand sbis
tõnõ tuu tagase ja wõtt' üts kümme töist Ubinna
wällä, pand' lawwa pääle ja nakas skis säält mullõ
külge süunüdämmä ; sääl oll sbis wana Toomasmäe
Teppo nbina ja Wasila Petra nbina, Maksi
Semmene nkina ja wana kadono tõõsõtarõ
Jwwane ni-ina — Jnmmal keelä küll säänäst
und nägemäst — tõõsõtarõ Jwwan oo jo wiistõiskümme aastat hawwah ja ma näe timä nbinna
wiil nnõh! Kes küll tuud tiid, miä tuu kbiik
täheudäs wai oo? Et küll oll' hulka nbinno.
si»is ka sünnü es ütegi ^mullõ säält külge. Sbis
wõtt' tõnõ poksi karmanest üte tiugõlpuuga,
wõtt' säält üte nbina otsa wällä ja ütel:
„Kaeh, sii oo su uma nbina ots, miä tõõsõ
tarõ Jwwane märä sul maha lei, sii piäsi
unnnõtigi sullõ paras olõma?" Wõtt' sbis üte
wäiko walgõ püdela laudõlt ja tegi ni-ina otsa

tollõ roohoga, miä sääl pudelah oll', kokko ja
pand' mullõ külge ja ütel: „Arä sa nüüd
timmä inne putko ku tä är' kuios." Wet ma
taha õs töist joht putto, ni kes tiid kuis ma
tuu kiusatusõ pääle tulli et nakse nigu tuud
nbinna nuuskamma, ni ütekõrraga jäi mullõ tuu
ni-ina ots peio. Ta kai skis timä nii kurastõ pääle mullõ ja ütel: „No mis sa nüüd
teit?" Wett nakse töist skis jäll'ki pallõma ja
ütli: „Knlla herräkene, ei tiiä kuis tä kogõmada mul maaha tull? Olõ no wiil nii kallis
miis ja tii timä wiil ütskõrd tallõ roohoga
kokko ja panõ mullõ wahtsõst külge, ma inämb
timmä ei nnuska," — Ni ütel timä: „Odot
ma kae kas tä üleültse kõlbaski inämb ?" Pand'
skis üte suurõ lambi külge tulõ ja kai töist
wasta walgõt ja ütel - „Sii u^ina oo jo kbibi
täwwega otsah, tu oll' õigõ hüä et tä otsast är'
tull'; ta ei olõs sull kolmõ päiwä ka wasta
pidäuö. Mii saamõ jo palo parõmbet nbinno!
Anna uma wana nahkkinnas siiä!" Ma ütli:
„Kost ma tuu kätte iaa? tuu oo mull kotoh
aada lakah." Ni ütel tõnõ: „Ära kõnõlgo
midagi, wõta puust wällä." Aroti ma sbis puu
wallalõ ja tska! mu uma wana nahkkinnas
oll'gi pnnh — uma lambanahknõ paikuski
pääl. . . Wõtt' sbis tõnõ mu käest tuu kinda
ja lõõgas päkä otsa maaha, täüt sisest sawiga
är', tõmmas jäll'ki säält püdelast tollõ roohoga.
kokku ja pand' mullõ külge. Esi ütel wiil mullõ °
„Piä sa nüüd käega timmä niikawwa kinn'
ku tä är' kuios; ni pei ma sbis tuud Uknma käega
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kõwastõ kinn' ja mõtli esi, et ega ma nüüd timmä
inämb wallalõ ei lasõ! nii knnlõ ütekõrraga,
et üts suur pardsahus oo üteh paigah, ni wirgo
esi üles, lasõ silmä wallalõ ja kae: Hade
Petra Krants lätt tarõst wällä minema; a' n:ul
oll' jäll' õkwa taari-tõrdo pulk parahide peoh —
wet tuu oll'gi tu Ubina miä ma uuõh kinn'
pei — ku ma sbis lasi tollõ Krandsilõ tollõ
pulgaga üte wälgi peräpuult pitti, sbis pand'
joostõh kodo poolõ litsma suurõ waugõllõmisega.
Wet tiiä kuis tu tarõ uss wallalõ oll' jääuü?
ni timä kuriwaim tull' tiiät hummogo siunä
nurk'ma ja nägi et tarõ uss wallalõ oll' ja
oll' katõ jala pääle üles ajauu ja piima potti
laudõlt maaha ajano: tuu oll' sbls tu pardsa
hus mink pääle ma üles wirgo. . . Kes tiid
miä ma muido wiil unõh är, olõs nännü? —
Läts sbis mõni päiw müüdä es sa ma iks muud
midägi mõtõldagi, et kuis mullõ iks wahtuõ
ubina ja hamba saasiwa? Naisigi olõsi waja
wõtta, a' kuis sa weli läät ilm Ubinata kosjollõ,
tuu oo jo tihnas wäega! Ilm naaseta ka saa
õi elopäiwi är' ellä, wett uaasest wiil tunuõtki
elo rbibimo — ütsiudä olõt nigu wana puutükk,
a' kn sul uaaue oo, tä oo sul alati nigu zirgu
pojakõuõ ümbre suu ja kaala. Päiwä awidas
tä sul kbiik maja tallitusõ tallidada ja sbis ku
wiil tulõ tu õdagokõuõ, tska, hüägi mudsahtada
ja olla . . . a' mis nii? elä ku wana susi
laauõh. — Wet pei sbis ütel pääwäl tuu märgakõsõ är', et oll' mis oll', saagu mis saa,
ega ma iks tollõ perrä ei jättä miä ma jo kõrra

pää sisse wõta; ma käü iks Peterbuurah är'
kõrra, sbis jääs jo süägi raahu, sbis saa umõtigi
teedä, kas tast ubinast saa asja wai saa õi ?
Ja sbis saagi Peterbuura lima ka nättä wiil
inne surma. Wõti sbis panni üte hummogo
häräpusokõsõlõ lbüja sarwilõ, wei Wbibipsohe,
mõi Platonallõ är' ja sai kuustõiskümme ruublet. Hiudäl oll' ka talwist lina rahha wiil kolm
kümmend rnnblet, ni oll' sbis nelikümmend ja
kuus ruublet, pia puulsada rublet; miä ma sbis
inämb pelk'se? wet arw'si esi: Ku ma jo
kolmkümmend ja kuus ruublet är' kuluda, sbis
kümme ruublet jääs mullõ iks wiil terwest; ku
ma üte zia ka wiil är' müü, sbis tulõ ma iks
ilosahe kosja ja pulma kulusidega läbi. — Wet
säi sbis kbiik reisi wasta walmist: Lasi sbisaral
Krunnal üte hüä suurõ põrkna-piirako kütsä -tõi aidast kats wauna lat'kat ja üte kruusi
täwwe wõid — pauui kotte; selete kodo tüükõrra Kruunalõ är' ja manidsi töist et tä^ iks
ilosahe kodo perrä kaes; zusse üte wana hõppõ
kuljusõ karmauehe — arw'se wast saawa tollõst
hambet walla — sbis saa jäll' wähämbä kuluga
läbi. Wõti sbis leewä-kotti, köödi kattõ puutõga
risti sülgä ja nak'se sbis astma. Lätsi sbis okwa
suurõst Räpiuäst läbi, säält lasi õkwa läbi
Raadama- ja Kurõkülä, säält üle Mägiotsa
mõisa ja läbi laanõ, niikawwa ku Sawimäele
wällä. Päiw läts õkwa parahidi ku ma üle Tõltsepä-silla sai ja Sawimäe kengost üles astõ.
Kergidi sbis piirako-kotte üles poolõ
wet ta
nakas jo räbäkoline sälä-sunne ka kangõ maa
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pääl litsina — ja nak'se õigõ kipõhõ sammo
heitmä. Sai õigõ puul aigsahe wiil Rasinalõ;
jäi sbis siuuä ütele talolõ üüsest — tikõ kuis
tuud tallo no wiil kutsudi? õ-õ rübäkoliue är'ki
oo meelest kiskuo! — Ni hummogo oll'gi jäll'
mul õnn hüä, läts tn talomiis liina ja wõtt'
minno ka üteh ; Jnmmal õnistagn timmä ja anko
timä hnnkõsõlõ terwöt! Wet wõta õs tõnõ masso ka
wana hüä meehekeue; tuu wõrd, miä uüüd tu mõuõ
püdela ol't wõttimõ ja üteh är' jõimõ, ja üte poolõ
tuupe wüua wõti ka; tuud maidsimõ sbis ka iks
waehtõ pääl tii pääl, a' tuust jäi ka wiil pia
rohkõmb puult püdelat perrä. Noh, ui saimõ
sbis ilosahe lõunõst Jurjowahe. Wet olõs küll
toll samal pääwäl Peterbuura är' sõituo, a' tuu
püiwüue raudmastiu oll' jo hummogo kellü kümne
aigo är' sõitnu. Wet lätsi sbls ütte ollõ-puute
Raatusõ huulidsahe ja nakse sbis sääl aigo
wiitmä; ütelde et inne õdagot inämb ütegi raudmastinat ei lää Peterbuura pääle. Wõti sbis
üte püdela olt, istõ üte lawwa taadõ piugi
pääle maaha ja nakse tuud sääl maitsma. Tull'
sbis üts liina miis ka siuuä, tuuga uak'sime uiisaadõ sõnast sõnna jutto ajama. Timä küsse
muu käest, et„Kos sa läät ja miä sa õiõudat?"
Selete ma sbis tõsõlõ är', et: „Nii ja nii,
Peterbuura lää, tuu ja tuu asja peräst, üte targa
meehe mano kiä sääntset ime-tükkä tege. Küsse
ma sbis timä käest, et: „Mis amõtet sbis sa
piät?" Ni ütel timä, et: „Ma olõ tõlõkraadi
amõti pääle wällä opuo, ja tuu tõlõkraadi-maja
oogi mu maja." Ma ütli: „Hõõ, wai nii.

sbis sä olõt iks üts hüä tark miis ja vo sull
hüä kõwa pää otsah, ku sä tuu amõti jo olõt
jõuduo är' selgest ope, ega tuu olõ õi inämb
nalidanõ amõt." Ma küsse: „No kas sul muid
ka oo abih sääl keda, wai olõt ütsiudä?" Sbis
ütel tõuõ: „Om iks muid ka mõni, a' ma olõ
tuu pääots." Küsse sbis tõsõ käest, et: „No
kas sä ei tuuuõ ka tuud tarka miist, ku sa esi
nii tark olõt?" Ni ütel timä: „Milles ma
ei tnnnõ, ma olõ esi timä mann jo käünü.
Ku ma Peterbuurah amõtet õppe, jäi mull ütskõrd kõrw tõlõkraadi-mastina waihõllõ, sbis lasi
täll wahtsõ kõrwa panda." Näüdäs esi umma
kõrwa, ütel et: „Kae! kas tuuuõt är' kumb
wahtsõst oo pant?" Kai ma: „Ütli, mõlõmba
omawa ütesugudsõ, midägi ei tunnõ. Oh sa
räbäkoline, küll om tark miis, ku tä muu ubina
ka nii külge pand, sbis ma tii tälle kui määutse
meelehüä." Nii wüsi sbis läts meil tn jutt
niisaadõ edese uükawwa ku läts jo ilm 'är' hämärä poolõ ja tahi ma jo är' naata tulõma, ui
ütel timä, et: „Mis sa õigõ sõidat siuuä uii
huupe; kullõ inne perrä kas tu miis oo ka
kotoh? mul tulõ nüüd miilte, mul es olõ mee
lel) iuue sulle ütelda, et ma loi zeitonest ilda
ajo iist, et säksämaal olõwat üts suur" ma ei
tiiä prisiudoor- wai deer kuis tä timmä ütel,
ja mis täll wiil tu nimi oll' ma ei tiiä, kas
Püsmark wai uii täl iks oll', „haigõst jääuü ja
sääl olõwat sbis kbiik ilma targa mehe knuh,
wast oo timä ka sääl?" Ütli sbis ma: „Ka
tuu om küll õigõ, mis tikõ saa? Kuis ma saassi
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nüüd kbigõ parõmbidi teedü, kas ta oo saksamaal
wai Peterbuurah?" Ni ütel timä: „Tuu om
wäikene asi, mii wõõme jo tõlõkraadiga sinnä
lüwwä ku lõhn ja säält perrä küssü. Ma ütli:
„Mis sü masso wõtat ku sa sinnä lüüt ja säält
perrä knllõt kuis tuu asi oo, kas tä oo kotoh
wai ei olõ?" Nii ütel sbis timä: „Mis ma
nüüd suu käest, sõbra mehe käest mõista wõtta?
Ku ma ütele wbibiralõ wai tõistsugudsõlõ meehele lüüsse, sbis tulõsi tuu üts kats ruublet är'
masma, a' olgu sbis, ma tii sullõ õigõ hüäste,
osta neli püdelat ol't, ja om hüä küll. Osti sbis
ma neli püdelat ol't ja uaksime tuud sbis juuma;
waehtõ püül >— ku kõrdsimiis es näe. — maadsimõ tuud wiiua ka, miä ma tii pääl osti, tuu
oll' mull karmaneh, tollõ poolõtoodi perä. Nii
läts sbis hüä tükk aigo är', ni halahto sbis mul
miilte ja ütle tõsõlõ: „Kulõt, kas mi ildast ei
jää kah? peräkõrd lääwä är' Peterbuurah makama, sbis ei saa inämb küssü kellekäest I Ku mi
iks tüämbä wiil är' saassi küssü, kas tä oo ko
toh wai ei olõ? ku tä Peterbuurah oo, sbis
tulõ iks tüämbä üüsedse mastiuaga wiil är' sõita,
sbis sa hummõnest verüle." Kai timä sbis kõrdsi
kellä ja ütel: „Jah, ildast olõmõgi jo jäänü,
kell oo jo ütesü, täämbä ei saa inämb midägi;
nüüd tnlõ mnu poolõ üüsest, heitä sinnä makama, küll sbis hummogo õiõudamõ kbiik miä
waja oo." Ma ütli: „A' wõtamõ inne, piämi
weetkese õdagöt, sbis jo lüäme," ja esi nak'se
Piirako-koti sund wallalõ arotamma; ni kiild'
tima ür', ütel: „Lasõ olla, ei olõ waja, ma

tiiä mul om prowwal kotoh wärske kala-supp
keedetö ja omawa worsti panniga ahoh. Ta
nakas mul sbis õigõ suugi tuu pääle wet juuskma,
ja tei sbis õigõ rutto tulõket; köödi piirako-kotti
suu kinn', pööri kotti sälgä ja ütli, et: „Lääme!"
ja astõmõgi ollõ-poodist wällä. Ta tnllimõ üte
kibõna niaad edese, saimõ sinnä platsi mano kos
nu woorimehe saiswa, ni ütles timä: „Mis tikõ
saa? Mull ei olõ wallalist rahha üteh, waja
olõsi õigõ woorimiis wõta; muido wõisi jalkse
ka miuuä, a' sul oo ta piirako-kott säläh, tuu
olõ õi nii süntsä, liina Paigah pandas pallos,
mul oo ka pallo tutwet, nnn nakasõ tõõsõ pääwü
zuskma, et: „Kellega sa käüt?" Wõti sbis
ma woorimehe ja sõidimõ sbis säält Raatusõ
takast üles, sinnä Toomõ-mäe poolõ; saimõ sbis
tollõst suurõst tarõst müüdä miä sääl mäe Pääl
oll', ja lätsimõ tollõ korgõ silla alt läbi; Ms
tull' üts huulids, tuud Pitti sõidimõ wiil edese,
sbis saimõ ütte orgo, ni ütel sbis timä: „No
hüä küll, massa nüüd woorimehele raha är'!
siist lüäme nüüd jalkse ülesja näüdäs käega
ütte suurt tarrõ, koh latõruaga tuli tulba otsah
palle läwe kotal. Massi ma sbis woorimehele
är' ja sõit' sbis tuu är' miuemä; ni ütel sbis
timä: „Ooda sa siin üts weerändtunni aigo,
ma lää inne joosõ weet'kese tarrõ ja seletä prowwalõ är', et üts wõõras oo ka üteh, nüüd oo
näet õdagonõ aig, wast oo rõiwist wallalõ, sbis
nakas pahandõllõma. et mis nii ilda wiil wbibiret tuut! a' ku ma inne är' kõnõlõ, sbis ei olõ
midägi. Ma küsse tõõsõ küest: „No kas siin
2
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oogi sbis tuu tõlökraat ka siseh wai oo ta ela
mise jaost ütsindä? Ni ütel timä: „Kbnk
oo siin! Las ku sisse lääme ja õdago är' sööme,
küll ma sbis näütä sullõ kbiik är'. Ma ütli
wiil, et: „Mõuõ tõlõkraadi-maja mant tulõwa
wiil raadi ka wällä, siin ei olõ noid nättäki.
Ütel tõnõ sbis wiil mullõ, et: „Siiu kääwä
raadi kbiik maa alt, maa pääle ei wõi panda,
sbis poiskõsõ kakwa är'. . . na liina poiskõsõ
omawa wäega koera! Siin ei olõ kardawoid
ka kes näid hirmndas." Läts tõnõ sbis minemä,
astõ mäest üles ja kütt õkwa tollõ suurõ tarõ
mano. Jstõ ma sbis sinnä perwe pääle maaha
ja mõtle esi, et: „Ka koh nmmõt oo miis:
kui rikkas timä oo ja auusa, suur tõlõkraadimaja herr ja kbiik wiimäue, ja ei panõ uhkõst
ei midägi. Uma liht-rõiwakõsõ jäläh; kõuõlõs
kbiikega; ja nigu minnogi, kuts hiudä poolõ
üüsest ja oo nii sõbramiis. Tõõnõ sääne olõsi
nii uhkõ, et ei laususi sullõ kolmõ sõuuagi."
Oodi töist sbis tükü aigo är' es tulõ töist wiil
tagase, nii mõtli ma et: Noh, wai ta no
alate saat nii rntto tagase ku lupat; wast uakas uaaue uurisõma ja tit seletäs nüüd ilosahe
as'a är'. — Nakas sbis mull weetkese jaahe,
sääne jaahe õtak oll' ka, tnnkõrd. Wõti sbis
uma wiina püdela karmanest wällä, pia poolõ
püdela osa oll' töist wiil alalõ, ja maidsi iks
töist sääl ja peräkõrd wisse sbis tuu perä ka
är' wiil puhtast; a' tuu olõ õs joht hüä sukugi
et ma nii tei, tuu saigi mullõ hnkatusõst. Lää
es kuigi wõrd aigo, ni läts mul pää wäega

segätsest ja nakas ümbre käümä ku ratas — silmä
lätsiwä kiriwäst, nii et puu'ki uaksewa ubina all —
ah jah mull jo es olõki nbinna — ma tahi
üteldä: silme iih karglõma. Ja uni nakas ka
uisko mano tük'mä I ma kaa'dsi küll wasta, wõti
tubako-koti wällä, ja tahi wiil snitso naata keerotama, esi wiil hünisi tuud laulo, et: „Welekese
iks mi jo welekese." A' tikõ sa tiiät kuis ma
är'ki makama olli jäänü?. . . Jäi ku wette,
es kuulõ inämb üüst es ilmast. Nii wõrd mud'ku
tiiä, et tuu oll' iks wist jo hummogodsõh jaoh,
ku näi nnõh, et ollimõ tollõh tõlõkraadi-majah
tuu säksäga — sbis olliwa täll ka kbiik ilosa
rõiwa jo säläh, es olõ inämb tuu miiski miä
päiwä oll' — ja seime sääl kala-suppe ja worste
ja ma lauli iks, et: „Welekese, iks mi jo wele
kese" ja mõtle esi, et nüüd olõmõ kbiik üte wele
kese, ta säks oo ka nüüd mu sõbõr ja welekeue...
Peräst, sbis ku är' sai süüdüs, lätsime nigu ütte
paika laopääle, wai nigu maarahwas ütlese:
pöönign pääle üles. Sääl olliwa kbiik nu tõlõkraadi nättä ja nuu raadi otsa tulliwa maa alt
sinna üles, läbi lae, üte renni sisse; sääl sais
üts miis ja wali iks üte ruuht ütest wäega
suurõst püdelast sinnä renni sisse. Ma küsse
tuu mehe käest, et: „Mis rnnh ta om?" Ni
ütel timä et: „Sii 0m sii
õlõktõõri ruuh,
miukaga kbiik ime-tükkü maailmah tetäs. Ni
ütekõrraga tull' mullõ, miilte, et agu wast tallõ
roohoga mu ubina ots ka saa külge jakada? Ni
lätsi tollõ säksä mano — a' sbis oll' timä jo nigu
tollõ Peterbuura targa mehe muudo kedä ma toona
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unõh — näi ja küsse tõsõ käest, et: „Kas tallõ
roohoga mu nbina otsa saa külge jakata?"
Ni ütel timä: „Milles ei saa? Anna tuu
walgõ klaas säält ahju weere päält siiä!" Ni
kääui ma ümbre, kai, ni oll' ka üts suur walgõ
ahi, nigu iks säksto aho omawa, ja sääl aho
weere pääl oll' üts nii sääne poolõ kordinäline
wiina-klaas ja sääl oll' üts ni»ina siseh. Noh,
ni hüäkene küll, saisti ma sinnä aho mano ja
nakse toda klaase säält küün'tämä, ni nigu
puttowa waiwalt nu sõrmõ-ötsa sinnä klaasi külge
ni ütekõrraga sattõ tuu põrmand kbibi täwwega alt
är' ja sattõ ma ütte keldrehe sisse; jala jäiwä
uigu Põhja, a' olg jäi nigu ütte paika kinn'.
Ütekõrraga wirgo üles, kae kos ma olõ, lasõ
silmä wallalõ, kae! Ma olõ puul upikala üte
perwe all. sälg wasta puud, — kääuä pääd —
kae: piirako-kott tõõsõl puul puud. . . Wett
olli wist uuõ päält käänlemä uaano, ja säält perwe
Päält, kohe õdago makama jäi, maaha wiirdünü.
Tõõnõ pnudõh, miä piirako-kotil ümbre perä
silmnsõhõ oll' panto, oll' üle otsa är' tulnu ja
tõõnõ puudõh, miä ümbre kotti suu oll' köidedü,
oll' wiil tõõsõ ola külge kinn' jäänü. Ku mi
säält perwe päält sbis alla wiirdöme, oll' tuu
kotti tiiudüs tõõsõlõ poolõ puud ja ma tõõsõlõ
poolõ johtuuu... Ni tuud wiisi olligi sinnä puussehe
jäänü." Tuust oll' wiil hüä, et oll' wiil wäikeue walgõkõuõ, es olõ wiil kedä rahwast kõnmah, muudo
olõs wiil saanu uaarust maailma rahwallõ. — Wet
aroti sbis hindä säält wallalõ ja tulli üles. Ka sbis
tuuse wiil et külm oll', nakse sbis lämmind te-

gemä: kättega üles ja alla poolõ wehklemä ja
joostõllõma; tu es awida ka wiil midägi, sbis
peräkõrd wõti piirako-kotil suust kinn' ja nakse
tuud ümbre pää keerotama . . . sbis sai jo weetkese lämmind. Jstõ sbis sinnä üte pingi pääle
maaha ja tahi naata snitso keerotama, ni tull'
miilte, et waja õigõ kaia, kui pallo mull eelä
tuud rahha är' kullo? zuska käe kaukahe, kobi,
ei midägi koh! kbiik kaono! No sbis olli küll
ku küdsetö, es mõista inämb kolmõgi lnkkõ. Kos
mu hulk rahha, ku ma jo kats ruublet ülepää
säält är' olli kuludauu, sbis uelikümmeudueli
ruublet iks oll' wiil kottih. Tull' sbis tuu õdagouõ miis miilte sbis lei jo süä nigu kahtlasõst
töist wasta, mõtli: ku ma nüüd perrä kullõ, ku
ta maja tõlõkraadi-maja ei olõ ja timä siin majah ei elä, si-is ei olõ kiäki muu tallõ wargusõlõ
süüdlane ku tuu saadõ kuriwaim. Panni sbis piirako-koti tollõ pingi ala — tihka õs töist räbäkot
üteh ka wõtta — ja lätsi sbis sinnä suurõ tarõ mauo
kaema; lätsi sbis läwest sisse, saasi sääl, ei üttegi
inemist nättä. Arw'se: ei tiiä kas wiil säksä
makasõ wai? Raatnsõ kell oll' küll jo tükü ajo
iist katõsa är' lõõnü Ni mõtli: kui kawwa ma
iks siin ooda? Ni hõikse sbis sääl seentsäh
wai wüürüseh, et: „Hõi! kas säksä makasso
wiil wai? Ni tull' ütest ussõst üts Preile, wai
mis ta oll' ? wällä ja küsse:
rANi»
Ni lausi ma tälle wasta winnekeeli, et: NiisK us RpmyUiT. NiiUK
kas xAsasi, kotoh om? Teil hindäl omawa
suurõ tarõ, Ms hellässe wasta." Ni nakas
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timä naarma. Ma mõtli esi, et: „Oi Hat weli,
sull uma wiil hamba riste ja uaarat, mul olõki
ei inämb uaar, mul oo jo sääre hädä, kas puu
hiudä wai üles pahaudusõga . . . timä wiil hiudsideles. Ni küsse si-is õigõ puul süüme täwwega
tõsõ käest, et: „No0eua xagasiga kokko saia
11.M ss
? Loxi,
N0ü Asiz^s
üüse Toomõ-mäe päül, siin saadõh all keskmädse perwe pääl. NnsK
xasass käest
llpÄenr?, kas ta maja oo tõlõkraadi- maja wai
ei olõ?
1^1 xaJaset hüäga siiü ei
kutsu, küll UMK euaiori, ris ÜOMllMeM
^nVÄL.?i6ui6» . . ja uäütse esi siiü alla pol'tsei kaudora poolõ käega. Wet tuud nakas Ms
tõnõ pelgämü, läts sbis tarrõ ja kuts' üte wähäliku walgõ kaalaalotsõga prillega säksa wüllä.
Küsse sbis ma tõsõ käest maakeeli, et: „Kas sii
maja oo tõlõkraadi-maja ja kas sä olõt sii maja
peremiis?" A' timä mõista õs wist maakiilt,
uakas naarma ja küsse tollõ preili — wai tarõtütrek mis ta täll oll' — käest, et: „Was willõr?" Tiiä mis keeli tuu sbis oll' ? Selet sbis
tuu tõõsõlõ ümbre mis ma küsse, sbis uaksewa
mõlõmba naarma. Ma sbis pahese är', et kae
kos knrawaamn, nüüd nakasõ wiil katõkeske
naarma! Ni ütli sbis õigõ süäme täwwega, et:
„Naarkõ peräst ku ti tahat a' ütelge inne är':
kas oo ta tõlõkraadi-maja wai ei olõ?" Nii
ütel sbis tuu tütrek: „Mii ei tiiä, mis tuu
telekaadi-maja om? wist arwad sa selle maja
telekrahmi- kondora olõwat?" Ma ütli: „Nu
jah, wet tuu üts kbiik, kas maja wai kandor —

kas ta ei olõ sbis tuu kandor, kost kbiik sääntse
tähtsä asja lüwwas wälla tõõste liiuo sisse
tõlõkraadiga? Ütel sbis tima et: „Kas sa
pääst rummal olõt wai? Kes sullõ säärast
juttu om ajauo?" Ma olõs küll pikembält
wiil seletäuüki tuud asja, a', ni wisas tu säks
käega ja läts är' tarrõgi: Kaeh sullõ piirak.
Sbis oll' mull kbiik teedä kuis lugu oll'. Tuu
õdagouõ miis es olõ muud midäge, ku üts Pääga
masuruik. . . Täll kuuual es olõ iks määnästki
tõlõkraadi-maija es midägi — es olõ ka säält
puult ega piirilt. Nigu ma peräst teedä sai ja
kaemah käwe, oll' tuu tõlõkraadi-maja hüübist
siin all liinah, Rüütle huulidsah; ma kai wiil
läbi akna sisse, kas näe säänäst miist sääl? Ei
üttegi säänäst muudo miistki l sääl kbiik kuldolapäälidsidega ja kulduöpsega jesäudä siseh. Ma
ütle: „Säänäst zikka lasta õi sinnä sissegi. . .
Ta tulli ma sbis säält tarõ mant är' alla, kohes
ma leewä-kotti jätti, ja istõ sinnä pingi pääle
maaha. Sääl sbis mõtli õigõ perrä, et kost tuu
kbiik tull wai oll, et ma hiudä nii ülelüwwä
lasi? Sai sbis tollõ otsa pääle, et kbigõlõ tallo
pahandnsõlõ ja õnnõdusõlõ es olõ kiäki muu
süüdläse, ku tuu wiiu ja õlu, miä ma odago
hindälle sisse lakki ja kes minno nii ziast tegi,
et ma wõõrast inemist nii nskma nak'se ja täll
hindä nii wideldä lasi ja timäga sääntsehe paika
tulli koh kiäki ristiiuemiue inämb es kõnni, es kuulo
ja es näe. Ja nii tnlõwa sbis inämbidi kbiik
kurateo ja pahandnsõ ja õnnõtusõ wiina ja ollo
juumise läbi. Mõtõlgo igäüts tuud perrä ja

Ms ütelgo wiil, kas mul õigus ei olõ? Sbis
ma sunne küll sääl saadõh pingi pääl kbiik maa
ilma wiiua- ja ollõ wabrigu ja koudora kokku,
ja wannõ är', et ma inämb kumbagi põrgot suu
sisse ei wõtta. Ku ma õdago tollõ masuruikiga
mitte ütteh juuma ei olõs uaano, ei olõs määnästgi hättä olnu ja ku ma tuud wiina-perrä
säält püdelast mitte är' ei olõs joouu, ei olõs
ma makama jäänü; ku ma jo tükkü aigo är'
olõs uutno ja är' nännü, et timä tagase es tulõ,
sbis olõs ina alla är' tulnu liina, kos jo ristiinemise iks kõnnewa. Ku nia ka olõs masuo
üükorteri iist, a' mull olõs uma raha iks alalõ
olnu; a' nüüd käu ku sant! Tuu oll' wiil'
Jumala õnn, et ta tuud piirako - kotte är' es
wõtta, muudo ei olõs midä suuhtõ ka olnu zusata. Peräst mõtle wiil tuud, ka ku olõs wiil
mõuõ paalkaga auuo otsa, wai wolbrõga ulõuõ
paagu, sbis olõs wiil õigõ timp olnu, olõs
naane jäänü wõtmada ja kbiik. . . oll' wiil
õnn, et wiil eloga är' pässe. Kn ma tuud
mõtli, sbis läts wiil nigu üts wärriu üle iho!
Wõti sbis uma piirako-koti pingi alt ja tulli är'
alla liina. Jstõ sbis sinnä lihaturu kotalõ —
mõts wai wõso mis ta sääl oo? — üte puu
ala pingi pääle maaha, imäjõe wiirte, wõti kottist piirako wällä ja nakse prnngoste pidämä;
sei sääl ja murõhti ja mõtli, et kuis
ma kodo saa? Raha kopkat ei olõ! olõs tä
juudas mullõ kolm kopkatke jätuö, parwõ rahastke,
nüüd naka wiil tuudgi pallõma inemiste käest.
Läts säält sbis üts Pikk miis müüdä, kai mullõ

otsa ja uägi, et ma sääl uii kurwalt isto; jäi
tõnõ saisma ja küsse: Setõ, mis sa nii kur
walt istut?" Ütli ma tälle, et: „Mis rbii-im
mull sbis inämb oo, ku mullõ jo sääne pahandus
är' om tett'. Ni nakas timä sbis pääle ajama
mullõ, et: „Seletä mullõ ka!" Ma ai küll wasta edimält ja es taha seletädä, ütli et: „Jaah, mine tiiä,
kes säägi alõt? ega ei usu seletädä, wõib olla olõt sa
ka ütel nõul tollõ õdagodsõ masuruikiga, ni tii ma
hiudälle wiil halwõmbat ku ma sullõ seletä."
Nii ütel timä: „Ärä peläko! ega sbis kbiik iuemise masuruili ei olõ, kas sa sbis arwat, et
auuset iuemiisi snkngi inämb ilmah ei olõ! Ni
ütli ma: „A' misperäst sa uõwwat sbis ?" Sbis
ütel timä: „Ma uõwwa tuuperäst, et ma olõ
sääue iuemiue kes kbiike asjo ilmah teedä taht.
Ni küsse ma sbis tõõsõ käest, et: „Ütle mullõ
är', kes sä olõt? sbis ma seletä sullõ." Ni ütel
sbis timä, et: „Ma olõ tuu miis'kes Töganitsa
Höödo raamato wällä om auuo." Ni kai sbis
tõsõlõ otsa, ütli: „Jummal Jssäkeue, ka kedä
wiil itmah uma iho silmäga är' uäet, wet
Tögauitsa Höödo oo muu lelläpoig. Ni sbis
ütel timä: „No kas sa nüüd ka wiil pelgät
seletädä ?" Ni ütli ma : „Miä ma no nüüd inämb
pelgä!" Selete Ms tõsõlõ tuu terwe luu är',
otsast otsaue. Ni küsse sbis timä muu käest, et:
„Kas sa ka nii kuulsast tahat saia, ku Töganitsa
Höödo om?" Ma ütli: „No ega sa muu elolukku taha õi üles panda?" Ni ütel timä: „Milles ma ei taha ku sa lupat?" Ma küll püüse
wiil nigu wasta aija tollõ asjalõ, ütli, et: „Ega
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no muido olõsi es midägi, a' sääntset ulle tükkä
tulõ pallo ette, miä ilmalõ taha õi är' awa!dada."
A' ega jätä es tõnõ perra! wõtt'
tingõlpungast wiiskümmend kopkat wällä, and'
mullõ ja ütel: „Seh sii sullõ tiirahast! ärä
kõuõlgo inämb midäge. Miä rohkõmb lolli
tükkä, toda ilvsamb jutt." Wet Heidi ma ka sbis
käega ja ütli: „Mu peräst tii sbis nigu arwat!
Wai kost sbis muidogi ilmarahwallõ naaro saa?"
Lahkomõ sbis är, läts timä umalõ poolõ. Ma
pööri ka piirako-koti sälgä ja tulli umalõ poolõ.

Setu
J a h h i m : M i ä sa arwat, kuis ta raudtii-mastin piäsi käümä?
T r a h h i m : M i ä sääl arwada? Toll
tarõl miä sääl iihotsah oo, om üts suur katla
siseh, tuu oo wett täüs, tuu wesi aetas kiimä;
nigu tä sbis kiimä nakas ja sääl katlah liigns,
nakas mastin ka juuskma.
J a h h i m : T u u ei olõ õigõ. K u pada
tulõlõ pandas ja wesi paah kiimä nakas, kas
tuu peräst pada juuskma nakas? Ja ku wesi
keese, kas tä ütele poolõ keese? a' mastin jnnsk
ütele poolõ.
T r a h i m : Mastin jnnsk ka katõlõ poolõ.
Ma esi näi uma silmäga Jurjowa waksalih,
ku tõõnõ mastin läts Riia pääle, tõõnõ Peter
buura pääle.
J a h h i m : S a olõt no õigõ Nll. Kas
tuu sbis ka midä tähendäs? Jgäl mastinal
oll' uma tarõ ja uma katla iih, miä töise tarõset edese widi. — Ma küll tiiä kuis ta käu.
T r a h h i m : N o ütle sbis, kuis ta käüse?
J a h h i m : N i g u kbiik tõõsõ mastina
ilmah kääwä, nii käu timä ka. . .
P i n d o : M a näi pahha und.
H u n d o : M i ä sa näit?
P i n d o : M a näi, et lätsimi Räpinä
jbibl weereh üte säksäga tüllõ ja tima tõmmas
wolbrõ karmanest wällä ja tahtsõ minno maaha
laskõ.
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H u n d o : N o kas iks är' lask' sullõ
külge?
P i n d o : E s saa laskõ, inue ku tä
kikka üles sai tõmmada, karkse ma mano tälle,
haari wolbrõ käest, wisse jõkkõ ja anni tälle
üte hunni knlakoga näko pitti.
H n n d o : N o ega tu paha uni olõ õs,
egas sullõ midäge es saa?
P i n d o : Milles n i i saa õ s ? M a lei
uma kulako iks saina wasta katsre (näitab rusi
kat) a' tälle es sa midäge! Ja mine wõta wiil
kinn' ilma päält, kes tu säkski oll' ?

H i p p o : K a s sa uma walgõ är' sait
müwwä laadol?
T e p p o : Wet ta är' iks möi.
H i p p o : M i s sa sait timäst?
T e p p o : Säidse ruublet sai.
H i p p o : Kuis sa uii odawahe är' möit?
T e p p o : Odawahe jaah.
Ku tuu miis
kes timä ost', wiil tiidnö olõs, et tä pimme
oll' sbis tä ei olõs timäst neljä ruublet ka
masuo.
H i p p o : Kas tä huubis pimme oll' sul?
T e p p o : Kottpimme, uiisaadõ nigu su
naane Hökla. . .

Aonacie feteius
Setu zcr Kesti keelemurrakn mähet.
Setu keeles.

Alalõ — alles.
A' — aga.
Aa'da — aida.
As'a — asja.
Ahoh — ahjus.

A.

Eesti keeles.

Hilokõidsi — tasakesti.
Höödo — meesterahwa nimi.
Hökla — naesterahwa nimi.
Haukse — hammustasin.
Heitmä — wiskama.
Heitö — ehmatasin.
Huukõsõlõ — hobusekesele.
Hünisi — ümisesin.
Hellässe — kostawad.
Hat — sõimusõna naesterahwale.
Bõuhe — jõhwisid.
Järämä — närima.
Jäll'ki — jällegi.
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K.
Kbigõ, kbibi — kõige.
Kuntõ — kontisid.
Kinn' — kinni.
Keenähüse — hoobi, löögi.
Kuklasõ — sipelga.
Kai — waatas, waatasin.

Kbibirdo — wõõriti.
Kiiga-luuk — wiiuli-poogen.
Koll' — kolm.
Klkibimiga — liimiga.
Kikka aig — kukke aeg.
Kjäki — keegi.
Kiä — kes.
Kibõna — raasuke, natuke.
Karbist — kastist, kapist.
Kipõhõ — kibedasti.
Kõwa pää — tark pää.
Kiild' — keelas.
Kaa'dsi — kaitsesin.
Kankahe — särgi kaalahaugu taskusse.
Kuuual — konnal.
Kiimä — keema.
L.
Luu — loo.
Liut'se — lendasin.
Lähkohe — lähedale.
Lahk'se — lõin, wirutasin.
Lindlewä — lendasiwad.
Lelläpoig — isa wennapoeg.
Lat'kat — latikat.
M.
Miä — midas, mis.
Mann — juures.
Mud'sahtada — musutada.
Märgo — uõun.
Mauidsi >— mauitsesin.
Mnd'ku — ainult, muidu.
Naist — nendest.

N

Nimä, niä, nä — nemad.
Naata — hakata.
Nbina — nina.
Näile — nendele.
O.
.
Oo, om, um — on.
Oll'gi — oligi.
Ol't, ollõ — õlut õlle.
Olg, ola — õlg, õla.
Olapäälidsidega — õlapäälistega.

P.

Põrõhõlt — praegu.
Pitiuät — suslat.
Pini - koer, koera.
Pals'se — palusin.
Pand' — pani, pandis.
Puust — põuest.
Pardsahus — mahakukkumise hääl.
Peoh — käes.
Puu'ki — puudki.
Puudõh — wöököide.
Puussihe — poomise moodi kinni.
Paalkaga — kaikaga, teibapoolega.
Ruudja — teiba.
^
Ruuh, roohoga — wedelik, mille nime ei tunta.
Räbäkoline — raipeliue.
Skis — siis.
Snah — sõjas, soldatiks.
Susi — hunt.
Sõsaral — õel.
Snnne — needsin.

T.
Tekogi — tegemistki.
Tõnõ — teine, tema.
Timahawa — tänawu.
Timä, tiä, tä — tema.
Tikkõ — tige, tont.
Tõõsõtarõ — Lähema maja.
Tarõ — tuba, tua, maja.
Toomasmäe — Küla nimi (Setumaal,)
Tingõlpunga — rahakoti.
Timmä — teda.
Tska — waata, ennäe.
Tihnas — tihke, sündmata.
Tõlõkraadi — telekrahwi.
Timp — temp.
Tiindüs — tõrelemise sõna.
W.
Wipõrusõ — äpardused.
Wanahalw — wanapagan-, tont- sarwiline.
Wangõllõma — walu pärast karjuma, kiunuma.
Wõtt' — wõttis
Weet'kese — wäha, natuke.
Wiirdönü — weerdinud.
Werewät — punast.
Z.
Zura — poisijõmpsikas.
Zirgu — linnu.
Zäünü — raiunud, löönud.
Zusse — pistsin.
Wet, ta, no, jo, iks jne. on kõne köite, ehk side
sõnad, mis ühte puhku kõues tarwitatakse.
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