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kokkosaamine Jurjowah üle hulga ajo. 

Elost wõtno ja kirja panno Timä efi. 



?snkö no Meie! 
Kui ilmah terwe naaste-sugu, 

No loest läbi, selle lugu; 
Küll sbis no parauõsi wiga, 
Miä ütskõrd Eewa Aadamiga -
No paradiisi-aiah teiwä, 
Kui keeledüst-MH^wW seiwä — ' 

gswensis 

^ui tada luku loetö, 
Sbis hüäste perrä mõtõlgõ, 
Kas oo no wõls, miä olõ ma, 
S i i n  t e e l e  k i r j a  p a n n o  k a ?  

Andre: Tere wana weli I 
.Jwwan: Tere tere! No tiiä ei joht weli, 

miä ta no tähendäs, ku sinno ka no üle hulga 
ajo nätä., 

Andre: No tiä iks saa mõni hüä aasta är', 
wai kisk jo kümne lähkohe, ku piräkõrd soe-kõrdsi 
man kuuh ollimõ; näet ku meeleh oo, ku Ta
raski Wassil wiil hohösõ wahet, tuu Wi-ii^pso 
meehega? 

Jwwan .: Oi, mul um wäega selgehe meeleh, 
tuu oll' üts illos sügüseue õtak wiil; jaah, siuuä 
saa üts ütesä wai kümme aastat küll ilosahe. 



No motlo umotigi, tuu kõrd olliwa sull wiil ilosa 
wirewä haböna, a' tska nüid uma tõsõ nii har-
mist är' lännüwä, et olõs õs inämb hüäga är' 
tunno, ku sä inne ei olõs teretänü. 

Andre: Jaah, ega no imeh ka inämb olõ 
õi, mul om ka uma wiiskümmendkatösa aastat 
jo säläh. Ja miä tuu ka wiil tähendäs, et nii-
pallõ pahandust olõ är' eläuü tallõ ajo siseh 
waua weli. 

Jwwan : Tõhõ, tulõ no Jummal appi weli, 
miä pahandus sbis sul õigõ om olnu, Sul oll' 
jo nii hüä kõrd majah ja es olõ jo minkastki 
puudus. 

Andre: Ja ega es olõ joht ja ega põrõ-
hõlt ka tuu kotal ei saa wiil üteldä, et puudus 
wäega suur oo majah, a' muido om eloh säänt-
sit asjo tulnu ette. — Ma ütle, ku ma tnud kbiik 
ette olõs tiidnü, ma olõs kkük töist wiisi tennü 
A' ette näet olõ õi nii tark, nigu perrä. Üts 
wiis, kuus aastat olõ ma säänäst pahandust uännü. 
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et mõista õi inämb kõnõlda ei olla; ja tuu um 
mu habõna ka nii harmist tennü. 

Jwwan : No miä tuu asi skis umõtigi sul 
nii oo, wai pahandus, seletä umõtõgi mnllõ kah! 

Andre: Wet tütär Praaska sai wäega hal-
wastõ mehele pantus! tuu läbi olõ ma hiudälle 
sääntse pahaudnsõ kaala wõtno, et tihka õi hüä-
ga seletädä ka inämb igäle ütele. Sa olõt no 
nigu waua igäwäue latsõpõlwõ sõbõr, wet sullõ 
iks wõi kotuside seletädä. 

Jwwan: No kas tu wäümiis sul nii waeuõ 
oo, wai om wiina pääle wäega majas? 

Andre: Wet ta sinnä poolõ iks tu hädä 
kaldus ja säält puult tu asi alostas; tuu iks um 
tu pää Põhjus. 

Jwwan : No,kas skis naane ka jõwwa õi keel-
dä säänäst? 

Andre: Jõwwa õi naane ka inämb keeldä 
ei, kiä jo nii hukka ja ülekätte är' om läunü. . . 
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Jwwan ^ Tõhhõ tikõ! No sa annit talle 
wast tütrega Palo rahaWeh,5wet tuud sbis wast 
joosõ ? 

Andre: Oõ — õ, tu um ju ammu ilma 
är' juudu, wai sääutselle no kangõst sai toda rahha, 

Jwwan - No wet sa uma sadawiiskümmend. 
wai katssada pulka iks är' üteh annit Praaskallõ, 
ega no wähämbäga olõ õs juttogi? 

Andre: Wai wiil, ka katssada wiiskümmend 
ruublidIolõ iks perüs rahha anuo ja pääle tuu 
wiil — no, kõnõlõmõ no tassampa, wet üteldäs, 
et mõtsa°puu ka kuulwa ja tarõ-saina mõnikõrd, 
— wet ilma rahwa iist om iks waja hoita.. . 
olgu no pääl, mõni aasta küll müüdä om, a' 
ku^iks^awalikust tulõ põrõhõlt ka wiil, wõi iks 
halwastõ miuuä ka. — Ütskõrd sai tah puul 
altkäe nii, üts säidse, katõsa kümuelist, noid sai 
ka timäle wiil üts kolm, neli tükü antus. Kolm 
tükkü sai küll Petserihe är'anda ütskõrd hobõsõ 
ostmise man, a' üts om sääne wäiga tümme 
nättä, tada julgo õi pakkogi hüäga kellele. Ma 
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wõi wai sullõ ka näüdädä, miä sa arwat"? (Ot
sib wälja ja näitab). ^ 

Jwwan (waatab): Oo, olõ õi tal midägi 
hättä, sul wana silma esi ei seletäwä inämb 
häste ja sul wast nigu hirm om ka were siseh 
et sul olõ õi süä nii puhas timä kotal. Ku 
peräst lääme kõuma liina, küll saamõ taast ka 
wallalõ. Nüid alostas näütüs ka, ku wõtamõ 
õigõ kätte, ja lääme toda kaema. Nigu pileti 
ostmise man, sääl saat kkigõ parõmbidi wallalõ, 
sääl um maailmadu hulk rahwast kuuh, sääl um 
kkigõ parõmb; kell sääl aigo kaia oo? 

Andre: zia tuu küll oo hüä uõuu, ega ma 
ka olõ õi pallo uäütüsel käüuü, nüid saagi kõrd 
uättä, miä sääl näüdädäs. Ja ega ma selgehe 
ei tiiä ka wiil kas omgi wäiga wõls, timä oll' 
mito kõrd tah naaste käeh ka, wast oo näil ümbre 
waehtõt ka, ega no tiiä ei, — ütskõrd oll' näide 
käeh hulk aigo ja kui peräst tagasi auniwa mul-
lõ — ma küsse, et kas saidõ är' waehtada?. .. 
Wet uaariwa tõsõ ja ütliwä, et: „är' sa naisi peläko. 



et naase ulimba wai rumalamba uma ku meehe." 
Ma es nõwwa ka wäega sügäwält perrä tuud 
asja näide käest. 

Jwwan : Olõ õi midägi hättä, küll kän. Wet 
seletä no edesi. 

Andre: Nn ja, ni pääle tuu anni iks wiil 
üte ja töist: Kats lehmä anni, täkk hobõsõ an
ni ja wahtsõ raudtelgega waukrõ. Pääle tuu 
om wiil mito kõrd ziko ja lambit ja wasigit 
auto ja mitokümmend kõrd wiil wiljä. Kuna 
iks kolm ja wiis wakka ja säidse ja katõsa mkibito. 
Jgä aasta, kui um otsah, jälki, mud'ku uaise-esä 
auua. 

Jwwan: No miä sääntsele Jnndallõ annat 
sbis nii pallo, ku tä är' ka wiil tüküs juuma? 

Andre: A' miä sa sääutjega tiit s^s, tä oo 
jo pääga waras ka wiil. Ku sääusele ära auko, 
sk-is tulõ üüse ja pand aadast kbiik pääle, wai 
wiise hobõsõ ka tallist är'. Ja ku uaka wiil 
takah nõudma, skis and wiil naha pääle ka. Säänt-
sega kae iks. kuis hüäga läbi saat aia. 
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Jwwan: Wet skis om iks halwastõ küll. 
Andre: Noo — olõ no õi, ku tä olõsi 

wiil joot'k ütsiudä wai waras ütsiudä, skis olõsi 
wiil puul pahandust wähämb — a' tä um wiil 
wima pääga sääne ziga ka, et tüküs taplõma ka. 
Ka ütskõrd oll' tõnõ niisaadõ purjuh, uii johto 
ma tõsõlõ weitkese halwastõ ütlemä, a' kaeh, tõnõ 
ku riudo karas ja kärkmä nakas, si>is oll' jo sääne 
hirm käeh, et tiiä es inämb miä tetä ... Ka 
sbis ku tõõsõ wiil tulliwa lahotama, skis ku weli 
wiil kaalast kinni haard küüstega si»ls tahtsõ 
no wai är' käkistädä wiil kkiki täwwega. Ka 
Põrõhõlt wiil küüste jäle kaala küleh. (Näitab). 
Tä knn oo jo mito wuuri kinni istno ka uma 
wargusõ ja kaklõmise ja koerusõ ja wallatusõ 
Peräst. 

Jwwan: No miä sa sääntsele tiindüsele 
annit skis uma tütre, kas puudus ilmah oo 
meestest? 

Andre: A' kiä timmä räbäkot tiidsõ õigõ, 
et tä nii hnkah oll . . . Tiä kodo oll' mii kü« 



läst üts ligi nelikümmend wirsta maad; kost sa 
nii kawwõdõhõ tiiät õigõ, Wet ku kosjullõ tul-
liwa, ma uõudsõ küll tuu mehe käest, kiä tiäga 
üteh oll', et kas tiä olõ õi wäega wiina pruun
ja ja nii edesi, a' kas susi soe iist sõna and; 
tuu oll' täll jo lähkost sngnlanõ ja är' kokko 
kkiik kõuõldo . . . sääutse käest saat sa no mõnõ 
õigõ otsa kätte Ku ma wähägi olõs tiiduü, et 
tä sääne päähä kääntäw oo, ma olõs uma tütre 
iunemb kümme kõrd wai Paatska snlasõlõ anuo. 

Jwwan: No Paatska snlasõlõ no olõs sa 
andno, küll sa olõs parõmbitki wäümihi saanu. 

Andre: A' kiä no tiid, ega no lähkost 
taha õs hüäga korralist miist saia ka peräotsa 
pääl; innemb ku tä nii katõkümue ja katõkümue 
wiie aasta waihõl oll', si^s oll' küll kosilaisi ku 
jalaga siätä, a' si-zs tiä oll' wäiga kõrk; ws ku 
imä ütel, et: „Mine Maksi Semmenile, wai 
mine Waaska Petralõ, skis mnd'kn ütel imäle 
wasta, et: „Mine esi I" — a' kae ku uma kolm
kümmend kats wai koll' är' sai, skis ütel küll, 
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yt: „Oi mu ullusõkõnõ, olõs ma iks Maksi Sem-
iienile är' läuuü, ku tä kosjollõ tahtsõ tulla ja 
ynto õdagut iks koplih jutal käwe ja nnrgõlli 
jri pallõl, et ma talle naasest lääsi ja püssäga 
hmdä maha lubas laskõ, ku lää ei." 

Jwwan: A' Semmeu wõiuu peräst la wiil 
wõtta. 

Andre: Jaah, wai peräst, ku Semmeuil 
jo tõõno är' oll' wõet^ Semmeuil kuuli imä 
är' ja sbisar wiidi ka aasta wai kats iune toda 
Pedäjäalotsõ- küllä mehele, ni oll' waja naist 
wõtta. 

Jwwan: A' ma mitte õigõhe tuust jakko 
es saa, wai arwo, kuis sa inne ütlit, et: ega 
lähkost taha õs korralist miist saia ka peräotsa 
pääl; kas talle sbis mõni wiga ka lei külge, wai 
oll' küleh ? 

Andre: Wet tuu oll'gi tu asi, tä jäi Peräst 
silmi põdõma, ni mõtlimegi tuuperäst ka ja 
Peimi kbiigildõ tuud nõwwo, et parõmb iks olõsi 
är' mehele panda ; ka ku jääs peräkõrd kogoui pim-
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mest - miä skis tiit? . . ! 
Jwwan : No a' kas silma peräst terwelt 

saiwa? 
Andre: A' wet ega^no kogoni terwest ifs 

saawa õs, a'^niipallo^parasiwa^ iks^är' küll, et 
tüüd sa tettä. A / 

Jwwan: A' ma mite õigõhe ei tiiä, wai 
eiHmälehtä, kas sull tõisi tütrit ka oll' pääle 
Praaska? 

Andre : Om I Noorõmb tütär saasta jo 
Jüripääwä ümbre katskümmend kats aastat täüs. 

Jwwan: A' sul nigu kuuli näid waehtõ 
pääl är' ka^mõni jago? 

Andre: A' näid'om niipallo koolnu, et 
mälehtä ka õi inämb õigõhe, kas oo wiis wai 
kuus tükkü. 

Jwwan: A'^är'sadada noorõmbat tütärd 
inämb sääntselle mehele anko! 

Andre: Anna õi; taa koolidamise päälegi 
oo jo mõni sada ruublit wai rohkõmb är' pantu. 
Tal oo raamadu lugõmine selge ja kirjudada 
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>a oskas, tuu kotal jää ka õi inämb hättä. 
Jwwan: Oi sa sõkõlanõ weli, küll om ka-

Ho, et mul poig naase är' wõtsõ miuewä 
Agüse, muido olõs peräkõrd wiil hõimlasõst 
snauu, 

Andre: Wet ku är' om wi^kit, ni ega inämb 
midägi tetä ei saa. 

Jwwan: A' kulõt, ma kitä timä mii küllä 
ütele tõõsõlõ rikallõ mehele Tuu panõ õi tuu 
pMe ka rõhko, et sa wiil raha tälle üteh piät 
andma; tuu taht säänäst, kiä oo sääntse kinä 
näoga ja meeleperi. — A' kuis suu uma oo 
ka näo poolõst, kas oo ka kinä? 

Andre: Ei näolõ om latskõnõ illos, ega 
tuu kotal saa õi uurista. — A' kulõt, kas sul 
uma tütär mehel om? 

Jwwau : Jaah, joba mõni kolm, neli aastat. 
Andre: A' kelles tä sai? 
Jwwan; A' õigõ rikalõ mehele sai, sinnä 

taadõ Petseri, ütele kördsimehele. 
Andre: No kae weli ku hüä, ku suu umagi 



' ; hüä kõrra pääle sai. A' kuis tä nii kauugõt 
timmä tiidse tulla wõtmagi? 

Jwwan: A' Kuis suu wäümiis tiitsõ pii 
wiil kawwõmbast tulla wõtma? 

Andre: No wet ta raha peräst, ega w 
muidu olõs tulnu õs. / 

Jw.nan: Ka tuu küll oo õigõ! Nüid/el 
ilma ajol oo tuu nii moodost saanu, olgu no 
mii- poolõ pääl, wai maa- poolõ pääl, kbiik t-tht-
wa iks suurõmbalt jaolt rahha Juuemb näet oll', 
ku sai uma lehm lammas üteh, — olti jo roahu; 
a' nüid näet oo nõudmine tõõnõ, Nigu ütel 
waesõl inemisel, skis olõ õi na tütre muud ku 
nnhklnsõst, — kost sä wõtat igäle ütele tu raha 
wällä? 

Andre: Õigõ ta nm, wana weli, wet latsõ 
marakõsõst tuunõt si>is rbiLimo küll, ku tä wäikene 
om, a' suurõst saa, ui om pahandust ka mõnigi 
kõrd. — 

Ku Praaska ka wiil wäikene oll' ja üsäh 
sai hoietus, kas ma tiidse määrne mõtsaline tälle 
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mehest pidi saama. Sääne kõlbasi Töganitsa 
Höödoga — tuu oll' ka pia sääne sama, — paari 
panda ja saata Sahaliini-saarõ pääle, wai mni-
alõ sääntsehe paika, kost tiä iuämb tagasi ei saassi 
. . . sääne ei olõ jo muud, ku ristirahwallõ 
pahaudusõst 

Jwwan: A' sull' oo no ka tuu Tõgauitsa 
Höödo lugu tutwa? 

Andre No milles ei olõ sbis. Mul uma-
wa inämbiste nu tõõsõ raamadu ka kbiik, miä 
mii keeleh wällä om auto, kotoh. Töganitsa 
Höödo om, Alatarõ Hippo om, Si>is om tnn 
tõmokraadi raamat ka. Kuis Kikkamäe- Jahhim 
sääl Pärnumaal tu koll'kümmend zärakat sai, Nüid 
sbis osti ta wahtsõ raamadu ka, kob nu kolm 
jutto siseh umawa. Üts jutt um, kuis tuu liina 
uärdsokorjaja Timo-Hippod kiusama uaas, sääl 
Raatusö-huulidsah, üte õllõ-pood' man. Tõõnõ oo, 
kuis Saksa tuu tõllaga, kiä esihiudähe sõit ilm 
hobõsõda — sinna Winne-pnnte mano kinni jäi-
wä, ku jahi pääle tahiwa miunä ja püssü pääl 
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olliwa wirewide nahkkotte siseh. Ja wana Hain-
son kadono panto kkiik üles sinna ja — ah tii 
maailmadn tiindüse. 

Jwwan : Kas wana Hainson är' om koolnu ? 
Andre: Ara jah! Tuu mus puhkas joba 

mullah, pia aasta uak's joba saama. 
Jwwan: Kae weli. No Jnmmal ülendägu 

hinge; tiä kadono oll' wana süntsä miis, tiä 
olõ õs nhkõ. 

Jwwan: Kuri, ta raamat olõsi hiudällegi 
murõhtada, mul wele poig nakas ka wast tulõwa 
talwõl koolih käümä, skis ku lugõmiue selgest 
saa, sbis lugõ mullõ ette 

Andre: Jaah, tiä iks oo hüä, ku hiudäst 
oo majah, sääl tu kolmanda jutu siseh oll' tuu 
ka üles panto, tuu usu peräst, et tuu olõwat 
iks kogoni õigõ, et miinma iks esi olõwad 
tuu luba wällä auuo, et usu wai miä tahat, wai 
olõ tuud wai tuud usko, et kiäki saa õi inämb 
sundi, et õkwa toda usko piät olõma ja tuu sisse 
jääinä, 
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Jwwan: Ka tuu um hüä ka, — ütle nigu 
mõni ütles, et: usu wai tühä tõrdo sisse . . . 

Andre: Jaah, ega muki ka inne es usu 
iks õigõhõ, inne, ku mii küllä siuuä üts miis mi-
newä kewäjä tõi tuu raamadu ja ete lugi tõõsilõ, 
skis naksime mii ka jo uskma, a' muido mõtlimõ 
iks, et ei tiiä, miä wikur oo? 

Jwwan: Jaah, ta usu priius oo iks üts 
kallis asi küll! toda tiiäwä es rahwas uutagi. — 
A' ma olõ kuulnu, et nu raamadu iuämbiste 
olõwat kkiik ütte mehe wällä antõ. 

Andre: Jaah, üts nimi oo küll kõigil kaasõ 
Pääl. Mul tütär tu ütel küll tuu nime ka wällä, 
a' mull paiuu õi kiil timmä Põrõhõlt wällä üt-
lemä. A' tuu mehe olõ ma 
är' nännü. ' UM'?. sg 

Jwwan: Hõõ; a' koh sä timmä si-is nu ' 
näit? 

Andre: Ka ku ma inne lätsi sinnä Peter-
buura-Huulidsahe, Nummõr kats, wai koll', sinnä 
raamadu-puuti, toda raamadut ostma, a' wet 
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sääl õll' mito nuurt preilit poodih, kiä sääl müi-
mäh olliwa; ni nnu naksiwa mnuga naljatama; 
küssewä, et: „Seto kas sul poiga om ka?" Ma 
kostsõ nääle wasta. et: olõ õi inämb tii jaost; 
mu pojal oo naane är' wbikit. Nimä naljatiwa 
iks edesi, et: „Mii arw'sime, et su pyig iks 
meist mõuõ wõt?" A' wet tull' parahidi üts 
miis puuti, tu näkku nigu tutwa ka olla uäidega; 
ni ma ütli et: Tekke no taaga kaupa I a' nimä 
ütliwä et: „Taast saa õi midägi, ta wõta õi ke-
dägi maailmah". Ta ütles, et: ku timä ka naise 
wõtasi, si^is olõsi maailmal ots ka pääl. — 

A' wet sbis naksiwa tõsõga jnto ajama, 
küssewä, et: „Kas und ka näit midä meist?' 
Ni tiä ütel, et: „Teist küll es näe õkwa, a' 
tõõstõst naisterahwist iks näi küll/' Nimä si-is 
nõudsõwa, et: „Miä sa si-is näit, seletä meile ka", 

Timä sbis selet tõsilõ nii, et: „A' wet ma 
näi, et olli üteh wanah liinah, miä jo waest 
mitmõ saa wai tuhanda aasta iist maailmah om 
olnu. Kõnne no sääl hnnlidsat müüda ja üte 
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kõrraga kattõ üts asi är'; mis ta oll', tuu jätä 
ma hindä teedä Otse iks takah töist, ja kõnne 
sääl, nii üte kõrraga sai üte silla mano, miä 
ütest Mbist üle läts; a' tuu sild oll' uo wäega 
laouo, ainult wiirt müüdä sai üle minnä. Noh, 
ni hüäkeue küll; tull' ütekõrraga üts wana ar
mas noorõ-põlwõ sõbõr, wai tutwa, toll olliwa 
nign halli rõiwa säläh, ja läts säält silla-käsipuud 
müüdä üle jõe. Ma mõtli, et kae muido saawa 
tõõstõ asjo pääle kui pallo rahha wällä anda, 
a' silda ei saawa är' parandada; kae kos umõ-
tigi hoolõtns. Kui hõlpsastõ taast käsipuu päält 
jõkkõ wõi satta? 

Ni ütekõrraga kae: uaisterahwa zuklõsõ 
sääl saadõh silla lähkedseh. Noh, ni nigu unõh 
iks om kkiik ni kenäste — wet ni olli ma ka,üte 
kõrraga sääl wiih, a' tu olõki õs inämb ualida-
nõ prat Oll' no õigõ hüä sükäw wesi kkibigil 
üle pää ja wiirt wai perwe es tiiä kiäki inämb, 
kohe wällä õlõs wõõnu oijo ja uppomine oll'gi 
kbikigil käeh 
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A' ütekõrraga, nigu Jumalast iks anti uätä, 
et wiir oll' ka iks sääl puul, kohe poolõ mul 
suu oll — ja hani ka olliwa sääl wiih; a' nuu 
es mõistawa ta kohegi poolõ oijo; ma mõtli 
et kae, muidu oma hani suurõ ojoja, a' nüüd om 
kkikigil tarkus otsah 

A' skis nak'si ma iks alt wii üles ja weere 
poolõ ojoma ja hani ka üteh ja naisterahwa — 
ja wet saimõgi kkiik õnnõlikult wiirte." Wet 
küsse skis tu üts preili, tikõ miä täl tuu nimi 
wiil oll' ? Õõ, tikõ wet olõ õi inämb meeleh 
ka — Wet sääl iks ütliwä tõõnõ töist õkwa ilo-
sahe uma risti-uime perrä, — et: „Kas sbis 
otsah oll'gi tnn uni?" Tä ütel: „Wai otsab, 
a' ka ku wiist wällä saiwa, wai tulliwa ja ummi 
rõiwit ja hämmit naksiwa kaema, a' kae määntse 
nuu olliwa?" 

Ma ütli et: No määntse niä skis olliwa, 
wai miä näil wiga oll'? A' preili naksiwa no 
mnhalõma wai naarma, noil nakas nigu häbü 
— niä arw'siwa wast et lori pääle lätt . , . 
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a' lää õs. Tä ütel, et: Määntse nä olliwa? 
A' wet olliwa no sääntse hirmsa wii-lääga kuuh, 
et mõista õi üteldä. A' sääl oll' no weetkese 
lnmmõ ja iäd ka; ja naksime siis noid rõiwid 
sääl puhtast hkibirma ja ku är' olliwa hõõrudu, 
si^s kaimõ, et sinnä lnmõ pääle oll' nigu üts 
sääne puul pütel wai wetel süldi taoline kõrd 
maaha jäänü; ja tuust oll' uätä, et tuu 
wesi olõ õs sukugi hüä ja puhas wesi ja tuu 
peräst oll'gi tu ojomine ka nii rassõ." 

Ma küsse: Mis siis sai? Tä ütel: „Miä 
sai? A' wet üles wirgo ja ega no taari-tõrdo 
pulka ka joht käeh es olõ - nigu sääl Alatarõ 
Hippo jutu siseh oo — Ja Hade-Petra Krantsi 
olõ ka õs nätä." 

A' nu preili slls nõudsõwa, et: „Seletä 
skis nüid, miä ta uni täheudäs, ja kas ta meele 
ka putus midä wai?" 

Timä skis nakas seletämä, ütel et: „Timä 
iks wast putus terwe uaaste-sugu külge. Ma olõ 
perrä mõtõluo: Kaegõ, tii uaasterahwa olõtõ 
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maailmah suurõmbalt jaolt iks eloh meeste-
rahwastõst madalambah, nigu tii uma lol-
lusõ läbi — Wai kuis üteldä tulõ? ärke no 
wihatsõst saago, tä iks sinnä poolõ widä, — 
hindä kohustadõ meeste meelewalla all olõma. 
Aga paukõ nüid tähele, et sii nüid sii paras sil-
mäpilk om — kos ma tii silmä tuulõ tarkusõlv 
awann olõ, — a' tttelisi ka meeste-sugu iist 
wällä astu, ja ütle, et kas ei olõ õigõ, et suu
rõmbalt jaolt iks naasterahwa nuu umawa, kell' 
nu mehele miueki mõtõ Pää siseh kiirlõsõ ja mees-
terahwilt nõudwa, et näid naasest piäp wõtma 
ja tõisi ka wiil takast kihotasõ abielo sisse astma. 
Ja slls ku tuu lühkeue ri-illm otsah om peräst 
ja elost inämb suurõmbat makku ei tunnõ, Ws 
ei jää pallo muud üle, ku otsi pudelist süäme-
kiu'tüst. 

Ja peräst tulõ nii wällä, et naane o,'skõ 
miist, kas kõrdsist, wangi-hnunõst, wai mõnõst 
muust majast. . . takah. Wai mõui kõrd ümbre 
käänetült, et miis otskõ naist säält wai säält 
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Ja kuis no wõi kümnest käsüst, miä ka iks tar-
gastõ om kokko säetü, üts mant är wõta. Tuu 
olõsi no sääne saadõ timp, nigu lõika üts sõrm 
är' otsast. 

Nii sus om wäega hõlpsahe mõista, et tuu 
wii siseh zuklõmine täheudäs toda patu ello, miä 
põrõhõlt ilm eläs' ja e? inemise wiil nii patu-pmie-
düseh umawa, et^arwo ei saawa ja är' ei näewä, 
koh puul wiir, wai igäwäne elo om; ja kohe 
sürma ja hukatusõ iist hinnäst tulõ pästä J Ja 
wist om no mu kätte, et ma tuu naase wõtmise 
iist ilmah olõ jöudno är' hoita, tuu tarkus anto, 
et ma iks wiil pästmise tiid löwwä ja näe, hin-
däle ja tõõstõlö; ja nimelt wiil teele nasterahwas-
tõlõ, kes tii luumisest saani jo meesterahwas-
tõst maaha olõtõ jääuü — Miis oll' iks tuu, 
kedä inne luudi ja kiä inne pääwä walgnst nägi 
ja kellega Jummal inne kõnõl ja umma palõt 
uäüdäs, A' pääle tuu es seleta ka inämb edesi 
ja läts är' wällägi. Ma ütli skis, et no om ta 
weli wiis, küll ta tiid sügäwält seletädä ja kkäk 
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Alatarõ Hippo lugu töõsõl teedä ja. Niä ütliwä: 
„Wet ta oll'gi tuu miis, kiä Alatarõ Hippo jutu 
kirjä vm panno ja nuu tõisõ raamadu, miä tii 
keeleh umawa, —wällä om anno. 

Ma ütli. Taiwakõnõ, wai ta sama oll'gi; 
wet mul uma nuu raamadu jo iuämbiste kkiik 
kotoh ja tütär om jo wällä koolidõdu, tuu lugõ 
nimä nii wällä, et lasö olla No nüüd hüä 
kotoh naasõlõ ja latsilõgi üteldä, et keda ma 
liinah wiil nätä sai — 

A' wet kibõna ajo peräst tull' no tõnõ ta
gasi; ma küsse, no kos sa ta ajoga nüüd är' 
käwet? Tä ütel: „Wet käwe no tah pillimeistre 
puul, ku tiiät toda Pluum'i, kiä noid hüwwi 
härmonit tege ja kell tah Raatusõ huulidsah 
tuu suur pilli-kauplus om, koh näet, kknk nu 
Pilli ussõ pääle oma maalidu ja akuide pääle 
wällä säedü, wet sääl käwegi üte wiioli-kiilt 
ostmah ja toda ruuht, miukaga kiiga-luuka, 
wai wiioli-buugnad tõmmadas." Ma ütli: Wai 
sääl, wet tiiä küll. Miiki külä zura ostiwa 
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säält minewä aasta üte härmoni ja üte kaudlõ. 
Wet pääle tuu ütli skis, et : No küll sul 

om üts köwa pää, et sa nuu raamadu kbiik olõt 
saanu nii är' kirjudada? Timä ütel: „Määutse 
raamadu?" Ma ütli: No, a' wet nu Seto-
keeli raamadu „Tõganitsa Höödo" ja — no 
küll sa eski tiiät? Wet skis ütel tõnõ: „No kost 
sa tiiät iks, et ma nimä olõ kirjndanu?" 

Ma ütli: No, ilmah no saa õi teedä? 
A' wet si-is tull' säält trepist wiil takast puult 
üts meesterahwas alla, tuu oll' wagu tu pääots' 
wai perüs kaupmiis esi, Tu skis ütel, et: „Kae 
Seto sa lasõ ka uma elo-lugu üles panda kirjä, 
skis saat sa ka nii kuulsas nigu „Tögauitsa Höö
do" ja Alatarõ Hippo." Ma ütli, wai tuu 
no põlguuu õlõsi wet eloh oo iks ka möudagi 
nalja ni hättä ka nätü; kn kirjä panda ni kaeh, 
Ni ütel slls tuu kirjämiis, — wai uigu preili 
iks ütliwä töist wiil luulõtaja, — et: 
„Kulö Seto, kas sa põrgud usus ka!" Ma ütli, 
et.- Tiiä ei kuigi, kas timmä oo, wai olõ õi? 
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Küsse sbis: „Kas taiwast usut?" Ma ütli: A' 
wet tuud tiiä ka õi õigõhõ; üteldäs iks et ollõw, 
a' mine no tiiä, wõta kinn' kas oo õigõ, wai 
olõ õi? 

Ni tiä ütel, et: „No põrgo iks om õlõ-
mah küll; kae sa ka iks ette, et sa wäega suurt 
pato ei tii ja opi mõni hüä palwõ ka selgest!" 

Ma ütli: A' meil no olõ õi sääntsit hüwwi 
palwidgi, miä ka mõnikõrd loesi. 

Tä ütel: „No ku sa tahat, ma wõi sullõ 
põrõhõlt üte tettä?" Ma wiil naari, et: Noo, 
nii rntto no saat sa tettä? Hüä küll olõsi üts 
palwõkõnõ, miä mõnikõrd lnkõ, ku kura mõtõ 
pääle tulõwa. A' ni wet ütel tuu kaupmiis, 
et: „Taa mehe käeh olõ õi pikält, ta olõ õi nigu 
wast tii puul mõni laulu wällä-märkjä oo, 
et üte laulu wast märk päiw otsa, wai rohkõmb, 
tä luulõtas kerigohki sääl saadõh hindä jaost 
laulu, ku tõõsõ raamadust lanlwa." — 

A' tiä wõtsõgi pliiatsi-pulga piudsaku karmauist 
wällä ja papõri. Wet märk sääl üts weitkese 
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aigo ja kirjud. ^Ma mõtli 'esi, et: No näns, 
miä sääl wällä tulõ? ega no nii rnto nmõtigi 
saa õi A' kaeh, tõõnõkõnõ lngi jo lehe päält 
ettegi ja andsõ lehe mu kätte, ütel, et: „Ku 
sa esi mõista õi lukõ, skis mine tätsoka, wai 
paatska mano ja lasõ pähä opõda." Ma ütli: 
oo, olõ õi tuud wajagi, mul tütär eski oskas 
lukõ; ja ma ka weitkese tuuuõ tähte; tä um 
miuno ka opõnn nii kangõllõ. 

Jwwan: Kas sa timmä oskat wiil weitkese, 
ma olõs ka no kullõluu hüä meelega, kuis tä 
o o ?  

Andre: Küll ma kae, mul jäi tiä õigõ kinäs-
te päähä ka. (Wõtab lehe ja loeb osalt pääst, 
osalt lehe päält.) 

O' pühä kallis Jõhhowa! 
Wet wõta iks no knllõlda, 
Ku ma no pallõ süümest, 
Et hoia no mu hingekest, 
Ku ütskõrd siin maailmah no — 
Om elo-pääwä otsah jo. 
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Är' lasko saia põrgohõ ' 
Mul no — koh uma patadsõ — 
Koh kurawaamu kisklõsö 
Ja tunglidega wisklõsõ . -
Ja oraga no zusklõsõ 
Ja nigu härja pusklõsö. 
Et taha õi no kaia päält. — 
Hüäd olõ õi no löüdä säält. . 
Sääl om no hamba-kärinät 
Ja tõrwa-katla zärinät. — 
Mn taiwahe iks wõta sa, 
Kui ruumi johus olõma? 
A' kui no wähä ruumi sääl, 
Skls las' mul ellä ilma pääl 

Jwwau: Ah sina ilmadu tiindüs, no küll 
om üts wällä märkmine ja nii rntto wiil: 

Andre: Jaah, sääl ütliwä ka, et ega nii 
sääutse köwa pääga iks õlõ õi joht töist inämb 
tühäga maakerä pääl. Ja nigu nägemise perrä 
oll' tõsõl wiil Säksä-kiil ka selge. Waehtõ pääl 
kõnõliwa preilisidega, ku wurrin inne. 
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Jwwajl: No kae miä ilmah wiil kknk är' 
ei kuulõ/ Tiiä no, kui targast ta ilm piäsi wiil 
minema? iNne wiimäst päiwä ? . .. Meil paatska 
oo küÄ hüä kõwa pääga, a tuu miis oo sns 
wiil üle. Wet meil näet olõ õs ütegi raamadut 
inne umah keeleh, a' kae nüid .. Ja küll tä kir> 
jndas wiilgi mõnõ. 

Andre: Mnidogi! Tiä noorõperäline miis, 
wiil, — sääne pikä kaswoga ja tnkõw tõõnõ 
kui lõmm. .. küll tä kirjndas. — Lääme no pääl. 
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