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Timo Hjpjio unimänt wipõrus 
Inrjowah. 

Wet tuu oll' minewä nädäle, ku käwe no 
maa-puul, sääl K awilda kerigo lähkoh 
pottõ kauplõmah; wet jõwwa õs tiindüisi 
kkiiki är' ka waehtada õs närtsa wasta! 
Tükkü paarikümne osa wai miä näid wiil 
jäi sinna knnrmaperä sisse; wet mõtli, wast 
no saa kodo minneh tii pääl wiil Pernaas'tele 
är minähtädä. Wet hüäkene küll! anni wnl-
gõlõ paari tnlidsid kuntõ pitti ja näksi är' 
Iurjowa poolõ tökotama. Wet tii olõ ka õs 
wäega halb, ni sai õigõ wiil poolõ õdagus-
poolõh Jurjowahe. Tahi no küll õkwa edesi 
laskö, et õdagost wiil Parwõ-kõrdsi mano 



olõs saanu, ni mõtli, et: olgu pääle, ma 
lasõ õigõ huul weitkese hkingu haarda ja lää 
õigõ juu üte püdela ol't är' waiwa pääle miä 
sai pernaastega tingõldõh nättüs. Wet peigi 
sääl Raatusõ huulidsah üte werewä sawikiwi 
maja man — sääl saadõh ol'gi õllõ-puut ka 
siseh — huu kinn' ja lätsi sinnä sisse; wõti 
sääl^ skis püdela ol't ja jõi tuu fääl är' ja 
kul'si weitkese aigo, ku zeitonest loeti, kius 
tuil sõda sääl taplõs ... Ta lää õs joht 
muu meelest kuiki wõrd tuud aigo sääl siseh, 
ni tulõ wällä; nigu läwe pääle saa ni kae — 
miä tikõ sääl nüüd oo.- Kuurina ümbre, walgõ 
wemmerde wahelt wäläh, taosõ puul-ristetse 
kaalah; täütä- tünnil pulk iist är' tõmmadu 
wai karanu? tuust oll' wiil hüä, et tuud 
wedelät sääl õlõ õs pallo^ siseh Potti-
ja kausikõsõ nnu huuli dsa pääl maah ja purulõ 
kkiik wiimädse . . . Wet ma tiiä õs edimält 
kellegi muude pääle tuud süüdü panda ku 
walgõ pääle . . . Mõtli: ah sina ^ilmadu 
tiindüs, ka koh nmmõtigi hubõsõl tüü, 
muudo ku naka sõitma, skis taha õi kuurmat 
paigastki inne är' liigudada ku näütä ruuska 
a nüüd näe ei kuriwaim paigah püssü . . . 
Ta haari skis tuu süäme täwwega roosa kuurma 
päält ja näksi töist nnhklõma. Sai tõsõlõ 
korda kats koll' är kolawat pitti ängädä, ni 
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tulõ tu Züpsa Saamo — tuu eläs ka tuuh 
m a j a h  —  h o o w i  l v ä r e h t i  p ä ä l e  j a  ü t l e s ,  e t :  
„Seto, mis sa pessät tada hobõst ilmasjada." 
Ma ütli; wai ilmasjada, kuis nii häh? Kas 
suurõmbat süüdü wiil tettä wõi, ku tä är' om 
teunü, kos mu kalli kausi kkiik? ka kkiik oma 
huulidsa pääl purulõ! kes waustas nääde 
„ h i n g e "  i i s t ,  e t  n i ä  s i i n  ü l e k o h t o  s u r m a  s a i w a . . .  
Wet tahi walgõlõ wiil..mõnd' keenähüst wittä 
a' Saamo utel, et: „Är' löögu õi ilmasjada 
hobõsõlõ, tä olõ õi süüdläne." Ma ütle: 
t a i w a k õ n õ ,  n o  k e s  t u u  s k i s  w i i l  s ü ü d l ä u e  o o ?  
Wet skis sa es' teit tuu timbu, et tauksid uiu 
k u u r m a  n i m e l t  ü m b r e .  N i  ü t e l  t i m ä ,  e t :  
„Kae tuu miis kiä sääl üle-tii Jurjowa hodeli 
man sais, perä-rataStõ man, ka tuu taugas 
s u u  k u u r m a  ü m b r e .  T u u  o m  l i i n a  -  n ä r d  -
s okorjaja, toll om süä täüs, et sa timä 
leewä käest är' wõtat ja tuuperäst tä taugasgi 
su kuurma ümbre — ja sa pessät itmaasanda 
hohõst." Wet sõs läts küll süä mull täüs, 
ni tahtsõ küll töist polt'sei kandora mano wiiä, 
ni mõtli jäll' et kohes sa iks tuu huu ja 
kuurma jätät? jättä wällä ütsindä — wet 
„zurra^ olõ õs üteh! Sääntsel wõi wiil 
abimiihi olla kui pallo? Tapwa pärakõrd 
lviil hobõsõ ka är' ja lahkwa kuurma ja 
riista ka wiil är', si,is olõt wiil õigõ we-
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delä pääl . . . Tõsti sbis roosawarrõ üles 
ja näütsi toda tõõsõlõ ja ütli: Ooda sa kura-
waamu-kihä, wai sa mullö nii teit; ja sbis 
lasõt wiil mull eläjä-poiga ilmaasanda pessä. 
No wet ma naka õi joht suuga no põrõhõlt 
küll õi ziaga jandama, a' wet küll Jnmmal 
sullõ iks är' taso. — Ma ütle, et: ku mul 
p õ r õ h õ l t  o l õ s i  s ä ä m e  w õ i m  k ä e h  n i g u m i i u -
m a l, ma wõtasi ki-iik Jurjowa närdso-kor-
jaja, köüdäsi näil käe-jala kinn' ja saadasi 
kkiik sõtta, küll Jaaplasõ sääntse mehe targast 
tiissiwä. — 

Kätt, käu, a waehtö pääl, 

ku är' snäiidiis, ei käu kah. 

Wet tuil ol' uo pühäpäilv säitSmeltois-" 
kümnel käeholõwal kuul, mille sisse Iagobi-
päiwgi tulõ, ku tulli no maakerigost. Ta 
Raatusõ-kell oll' no nii wast koll' är löönü. 
Ni, nigu saa siuuä Pargalai-platsi kutallö, 
ni kae, miä tikõ Ms sääl nüüd oo? Räh
mast õigõ hüä zött kuuh sääl winue- puute 
mau -- loet ta wiune puute- ninie all iks 
käu, koh sääl uelält vinnalt nu poodi hul-
gahui kuuh umawa, olgu no pääl, etku ninie 
sisse, et sääl põrõhõlt jo kbigõsugumadsõ kaup
mehe kauplõsõ sa ku uaka iks silte wai uime-
laudõ päält lugüma, skis saa iks hüä jago 
maarahwa nimesid kah; ma olõ öi näid kbiiki 
küll wiil är' lugõno ja wõõrõlnu, a' kauuvas 
tungi tett oo, ku mõni kõrd wällä könma lää 
ja säänäst hüwwä aigo käeh oo, lvõi iks är' 
ka lukkõ, — wai hüä no küll, miä tuu uo 
mullö putus, ma olõ õi tuu miis, kellel tuu 
arwamine oo, et üts rahwas tõõsõst parõmb piäsi 
olõma: kkiiki rahzvastõ siseh oo, hüwwi ni halbo. 

Jah, ni wet ta kae: Üts tõld sais sääl 
huulidsa pääl. Wet lätsi ka mano kaema; ni 
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wet ärki näi, et ta oo no tuusaadõ tõld, miä 
esi hiudähe sõit ilm hobõsõda. Kats jesändät 
rohiliste kübäridcga, nurr kammandiwa sääl 
mann tõsöl ja üts kolmas tuu tõi pangi 
täwwe wett. Ma mõtli, et: näus, kas tä tm 
wiiga käuma paud, wai kuis muudo tä ui' 
saa tettä, et nnu ratta liigudama nakasö; 
loet nüüd sa ärki nättä. 

A' lvet peräkõrd olõki es tuu asi uii 
hõlpsa; wiikese waliwa iks küll läbi lehtre 
sinnä katlahe sisse ja kääniwä küll noid wetra 
ja säiwä uoid ivangokõisi ja traadikõisi ja 
mwa sääl ütte iväntä ümbre, a' natagi es 
tikkõ käuma; tiiä no, miä tall sökõlasõl tuu 
hädä wai lvipörus pidi olõma? Kas oll' no 
miäki katski läunü, ivai miä tuu olnõs olnu? 

Noil säksol, kiä tiäga sõidiiva, olliwa 
ki,iik uma püssü pääl — wet ua püssü iks 
olliwa, raudõ küll nättä es olõ — näil ol
liwa nimä ivirewide nahk kotte siseh, nign iks 
säksol nmawa. Wet är' no mõtõlgo, õi, et 
m a  i l m  a s a n d a  p o r i s õ ,  l v a i  t ü h j ä  j u t t o  a j a ;  
wet ma olõ jo nänuü, Siilvesti hirräl ja 
Kahkiva hirrä poel ka umawa klikini nahk-
kotte siseh; za ku ma õigõhõ mälehtä, skis oll' 
wagu tuulgi, miä Kalsa-Jaan — kiä nüüd 
Peräarawo! eläs, tuu maailmadu suur jõõgrõ 
ja kuulsa kütt, kiä jo kkiiki Säksoga läbi käwe 

ja oll' — wana Hainson'i käest ost', nahk 
kott ümbre; ja nigu ma kuuluu olõ, tuu olõ-
wat tuuperäst, et ku wihma piäsi sadama, et 
püssü likõst ei saa. 

Ja ega no säkso kottalgi saa õi üteldä, 
et nimä asja ei tunnõwa; näide siäh oo ka 
iks mõnigi õigõ hüä kõwa pääga. 

Wet toll' paäwäl olõ äs joht pilweh 
ilm, a' päiw tuu helgäs armõtuhõ, et olõs 
no wai är' suladanu; ja mõnikõrd trehwüs 
no, et sääntse ilma pääle olõ õi no wihm ka 
kuiki' kawwõdõh. 

Wet tuust oll' no skis nigu püssä perrä 
nättä, et noil Säksol iks märk oll' kohe kaw-
wõmballõ jahi pääle sõita. A' tskae! igäkõrd 
olõ õi näi, nigu inemine mõtlõs, mõnikord 
tulõ iks sääne wipõrus mõnõh asjah ette, 
miä miilgi mõista õi mõtõlda. 

Wai Säksol hindälgi hüä oll' mann 
saista? Rahlvas nnu nutwa pikkil silmil, 
kunas iks minewä lät', a' wõta näpost. 

Jaskis wiil, olõs tä wainlanõ wakkagi lvai 
wagatsõhõ paigah olõsi; nigu iks waehtö pääl 
liigudiwa sääl ^ja säiwä töist, a' tõõnõkõnõ 
mudku pand? sääl ütest tagomadsõst torost: 
pkikst ja pkikst — nigu wolbrõt olõs lasto . . . 
tuust oll' wiil hüä, et tä Juudas wiil tülõga 
õs naka pilma, nigu tah kewäjädseh jaoh üts 
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wähämb tada samma jakka tõld, min Riia-
huulidsast tõitsõ ja koh neli Säksä pääl oll! 
Tuu räbäkoliue, nign Raatusõ mant müüdä 
sai, siunä Rlmtli-huulidsa otsa, ja õkwa sääl 
saadõh, nigu kiä tõsõlõ puuga olõs löönü — 
jääs saisma ja pill' mudku tuld wällä ja 
pand mudku iks wkipst ja wkipst iuue. Ma 
mõtli esi, et kui sa no Wi-ikipso liinah 
olõsi, skis olõsi no pia õigõ küll su kiil, miä 
sa kõnõlöt, et Ms käüsi pia kokko, et: Wbibips. 
— Wbibips, — a et sa no Tartoh olõt, 
miä no igakõrd hindä ka iks Joõrusalemi, 
mai Wi-ibipso limast üle üü ei muuda, sbis 
olõ no õi ta, miä sä põrõhõlt tah pobisõt, 
ka joht midägi. 

Ma arwsi tuud asja õigõ hindähe tuud 
wiisi, et ta suurõmb käu wagu rohkõmb, nign 
mii jõnuga; ja uigu nättä, läts tuu wesi 
sääl katlah wist armõtuhe kiimä ja sl,is ai 
magnAoda tosso wällä. 

Ma saisi ka küll hüä tükkü aiga är' man 
tõõsõl, et maik kas ta nak s käüma, — met a 
tõõnõkõnõ nakagi õs pratjanakagi õs käüma 

Ma mõtli: kui kamwa ma'ki siin man 
mahi, — tulli är', a' tiäjäi ikssinnariugõllõma. 
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Pnhäpäiwä ka no tiipenm ei 
pittä. 

A' wet ku liinah elät, näet ka iks mõu-
dagi asja, miä hüä ei olõ! Olgu uo pääl, 
et üteldäs, et töõstö pääle massa õi kohut 
mõista; ku näet, et mõni asi joht olõ ka õi 
kogoni joonõh; mine müüdä ja pitsidä lõinõ 
silm kin', ega no sa kkikkõ ilma rahmast 
jõmiva õi targast tettä. A' mu armost olõ 
õi tuu ütelüs ka õi kogum õigõ; ku kiäki 
sõnnagi laususi õs, ku kohki miä tettäs, miä 
süntsä ja hüä ei olõ, si>is läässi ka iks mõ
negi asi ilmah liialõ. Ma tahaki no õi 
tõõsõ pääle kohut mõista ja üteldä, et miä 
sä tiidüs nii mai nii tiit ja tiä nimme amali-
kult rahma iih laimada; tuud tulõ oi no 
mull' meele sissegi. Ma tiiä küll mäega 
hüäste, kui halw tuu tõõsõlõ oo, kui tõõnõ 
su nimme teodas ja suust halba kõnõlõs ja 
mu arwost oo tuu õkwa suur patt, miä ma 
uma hinge pääle kuigi taha õi wõtta. A' 
ku ma näe, et patto tettäs, skis ma tuu 
kotal näütä ka iks wiil, et ma iks weitkese 
kirjudada wiil oska ja .tuust ka lukku mõista 
pittäz miä pühäh kirjah ka um üleloü; olgu 
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no pääl, ku ka waehtö pääl mõni suur Je-
jäud, kiä hiudä wäiga targast pidä, mõtlõs. 
et mu pää olõ õi küllält kõwa ja wiil tu 
sania peräst, et mul wiil usk olõ õi Jumala 
tarkusõ sisse är' kaono. 

Ma taha õi näide üle põrõhõlt niipallo 
waiölda ja jätä no näile ja kbiigilõ tõistõlõ 
uma tarkusõ kotal maba arwamise, nigu mi 
kallis Keisre hirr, wai nigu mi rahwas ütlese 
„Mii uma", 17-nel oktobrel umah kiräh om 
lubanu; ja ku ka mõuõ wähämbä jesändä 
wiil^ tuud püüdwä tõendada, et tuu nigu 
tagasi om wõet', si>is tnu koltal olõ ma küll 
usu kaotanu. 

Wet Timä esi ka kirjudas sääntside 
tähtside kirjo iih inämbiste alati, et: „Meie 
Jumala armust", tuu ja tuu j. n. e. 

Wet tuust om nättä, et timägi ka usus, 
et ilma Jumala tiidmädä ja tahtmada miäki 
maailmah ei süunü ja korda ei lää. Ja kuis 
sbis maki usu Jumala tarkusõ sisse saa är' 
kaodada, ku ma tunnõ, et Jummal hüäste 
om tennü ja mullõ pääle elotarkusõ wiil 
mitto töist tarknst, nigu näütüsest kirjätarku-
sõgi om kätte auno, ja ütelisi tuu meele-
mõistusõ ka wiil kätte uskno, et ma nii ka 
kirjudada mõista, et kiäki ei nurisõ ja kellegi 
pahha ei johu. 

Ja et mull krõlli ajamise ja waidlõmise 
pääle, sääntside jesändidega, kiä mõnikõrd 
minuo nõksama tüküse, sukugi himmo ja taht-
mist ei olõ ja umma kallist aigo ei taha 
wiitä — ja ma tunnõ, et eloaig inemisele, 
tõõsta pallo tähtsämbide ja kasulikumbide 
asjo jaost om määrädü, ku tuu jaost, et töist 
inemist törmada, wai halwast tettä — sbis 
ei tii ma muud. ku põnõ näide mälehtüsest 
siikõrd üte wäiko laulu salmikõsõ, miä mõ-
nõlõgi opusõst wõisi olla — ja miä ma paari 
minodiga wällä olõ märknö — üles ja miä 
nii käu: 

Ku arwat no — et hüä pää om sul 
Ja rumalamb no mäest otsah mul? 
Ei tuuga mullõ wika tii no sa; 
Ja tuud wiil kulla Jesänd piä meeleh ka^ 
Et ilma pääl no kellegagi ma — 
Wiil umma pääd, no är ei waheta . . . 

Ja rahul olõmine om kuld, nii ütles 
wana-sõna. 

Nii sbis olõinõ igaüts uma pääga raahu 
ja tuu um mi kbigõ suurõmb ri,il.im, õnsus, 
ja hingeline warandus, miä wesi ei riku, ei 
tuli ei hääwidä ja kura inemiseki käest mõtta 
ei saawa. . 

! 
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Ma kirjuda iks ilm inemise nime külge 
pntmada ka wiil nii är', et kellelegi süäme 
wallu et tii, a' patt miä tett' oo, iks awalikust 
tulõ; ja tõõnõ kõrdgi, ku inemisil wähegi kol
manda käsü wasta lugupidämist om, säänäst 
asja inämb ette ei tulõ. -

Wai kas tuu mõni timp oll' ? Eeläki, 
tah jäl'ki kallis pühäpääwäne päiw muu 
rahwas keriguh; opõtaja ütles jutust ja ma-
nitsõs küll ilosahe rahwast ja wõtt' õkwa 
suuri asjo sügälväst pühäkiräst wällä ja sele-
täs nii, är' ka, et õkwa wõisiwa arwo saia; 
a' kae no, miä wäläh tettäs: Tulõ ma 
Piidre-kerigu puult, winne hnulidsat pitti 
puu-silla poolõ, ni kae, wet taha õs hüäga 
inämb ummi silmigi usko . . . Nelä wai 
wiie keske mehe teewä tüüd, et pää otsah 
likkõ, nigu äripääwäl kunagi ja tegewä hnu
lidsat. 

W e t  k u  n o  o l õ s  s ä ä n e  h ä d ä l i k  t ü ü  o l n u ,  
miä^õkwa waja tettä, ma olõs no õs sõnnagi 
lansno; a' ega no hnnlits käest är' ei pakõ, 
tuud tiid igäüts; ja pühähkiräh olõ no õi 
pääle hädä- ja armu tüü midägi lubadu. 

Ja olgu uo wiil pühäkiräga ka nii, kuis 
tä oo? a' inemesel piasi nmmõt hindäl ka 
tuu miil ja möistusõkõnõ olõma, et kn jo 

kuus päiwä är' om orjadu, lvai tüüd tettü, 
— skis säitsmes päiw, tuu kullis jo liigu 
liii puhkamise ja muu kasuliku ja mõistliku 
lõbu ja rõõmu, wai ilo pidämise jaost är'. 

T ä h e n d u s :  K i - i i k  3  j u t t o ,  m i ä  t a l l õ h  
raamadllh om, kirjudõdu, uma tõttõhõ süu-
düllü. Edimäne lugu inu Wimie-Jaabalii 
si>ia aol, ja kats wiimäst timahawa 17-nel 
Juuli, wai ku Jakobit ka Jaaniga üte pulga 
pääle säädä, Ms tulõsi wiil õigõmb üteldä, 
Jakob i kuul, sell aastal sündünü. Ku kiä lviil 
ei usu ja waest arwas et tõttõhõ sündünü ei 
olõ, sbis ei olõ mul muud üteldä, kui tuud, 
et: „Tõtt olõ ma kirjudanu ja jumala päiw 
ja rahwas omawa päält nänllüwä". 

Seto- keelemurdõ opust ma sii kõrd siiä 
raamaduhe inämb üles ei paliõ, tuuperäst. 
et ma jo kolmõ raamadu sisse, — nuu umawa: 
„Tõganitsa Höödo lraise wõtmise ja tarõ pala
mise lugu" — „Alatarõ Hippo Peterbuura 
reis ja imelik nnõnägo illile toda" — ja 
„Miä tõmokraat tähendas" — üles olõ panno; 
ja mil tntäwäst piäsi noid raamadid wiil 
mõni hüä kümmetuhat wiil rahwa käeh olõnia 
ja wiimäst nm wiil müümise jaost ka, Peter-



b u r i  h u u l i d s a h  n r .  2  j a  t õ õ s t õ h  r a a m a d u -
kauplustõh ja ümbrekäujide raamadu müü-
jide käeh. Küsüge mudku nättä inne; säält 
saatõ pääle Seto-keelemurdõ opusõ, ka wiil 
mõnõgi muu elotarkuiõ kätte; naar ja nali 
wiil pääle kauba. Ja tark sõna ütles ka 
jälki; et: „Naar olõwat terwüsest." 

Ja siikõrd ma soowigi õkwa kkiigilõ maa
ilma rahwallõ Palo terwüt ja õnnõ! Olgu 
nimä suurõ lvai wäikese, noorõ lvai wana, 
hüä wai halwa; a' ütelisi soowi halwolõ ka 
küll meeleparandamist ... Ja wiimädse 
sõna panõgi õkwa noide jaost, kes wiil pime-
düse tiid käüwä ja ütle: 

Püürke ümbre! kui aig ilda wiil ei olõ — 
Patu pimedüse tiid, om käwwä kolõ. 
Ntski kuritüü, ei olõ kõrda lännü . . . 
Midä Jummal mitte päält ei olõ nännü. 

IL 




