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>iadc majja-prddo, randciml>e-kujjo, teggo: 
wad bppclusc iddo, näitwad peeglist sino näggo. 

^ellipühhi ^kena p?ddo olli käes; lehhitamas 
nurm ja mels, — õiekesi otsutamas; rimkal ja kõrgel, 
leppikus ja pöesastikkus tousio linnu rõemo - laul; õpik 
üidis õitsema toininga ladwas, löukene löntas pilwe 
lautujel. .,Asud, luhhad, arrud, sood" seisid lille katte 
al, lahkelt laitis kõrgel taewas, neio ehtes paistis Ma. 

Lõukoer, ellajade kuningas, koggus omn-allamid 
kokko' sõnum lendas ülle Ma iggale pole ja üi?>is 

^ kõik riigi-elkokad kuniuglikko aujärje ette. Wallilseja 
kässo peale tõttasid karivased ning sulgis issandad ul-
gakeste teele ja tullid seana kõrgejalg kurg, kirjo pas-
katraat, körwe karjapois karro, Läne lambuline hunt, 

- määr — lianiimga Jrmabbe, ja üks otsata parw 
inuid suri ja weikid loomi; sest kuningas ihkas ülle-
made riigi-isstindadega umi plddada ja awwalikkult 
kohhut mõista. K?ik ollid tulnud ja eipiddand käsko 
mõda keddagi puduma, agga siiski pudus üks — 
Ncinowadder rebbane, se kelm, kes kül teadis kui 
paljo tema wiimsiv koeruötMlsi kuninga kõrwa olli 
tunginud. Ja kuivas kurri^ süddametunnistus ikka 
walgust ning päwa pelgab, nõnda pelgas kawwal reb-



bane teiste mets-issandade koggodust; sest ühtainust 
ei leitud ulga seast, kelle wasto ta ei olnud eksinud; 
kõigile olli ta kurja teinud ja iggalmehhel tema peale 
kaebamisi. Se ainoke kedda tännini putumata jätnud, 
olli ta lellepoeg määr. — Kui kuningas täis surust 
ja wägge aujärje peal puhkas, astus essiteks hunt kõige 
sugguwõssa ning söbradega seltsis teiste ulgast wälja, 
kumardas allandlttkulf, allustas kaebamise ja rakis: 
"Armoline kuningas ja issand! wo:ke mino palmid 
kuulda! sest rikkas ollete teie, suur, wäggew ning au-
wäärt ja näitate iggamehhele õigust ning ar>ko: wötke 
siis ka mino peale allastada ja suurt üllelohhut nuh-
helda, mis Ncinowadder, kurri rebbane, mulle on 
teinud. Tema kurjad-leud kissendawad taewa pole! 
Paljogi ollen tännini waikselt kannatanud; agga et 
ta wörrokael mo naisele sõimo sadab ja pealegi röw-
likko pakkitust kippub teggema, sedda ei jõua ma pik-
kemalt kannatada egga teie ces warjada. Nisamoti 
on ta mino lastele libbedat lodud wet silmi purt-
sanud ja kolin wäetikest üsna pimedaks teinud. Se 
suur õnnetus röhhub mul süddame russuks ja lühhen-
dab mino ellopaiwi. Naddala päwad räkiees ci jõuaks 
ma Reinowadderi kurjad teud üllestunnistada, mis 
nurjatomale andeks annaksin, kui naise ja lapsed mul 
rahhul õlleks jätnud. Mõistke siis/auö kuningas! 
õigust mõda kurjateggijale nuhtlust, ehk muido tassun 
ma isse naise sõimamise Neinowadderile kätte." — 
^?ui hunt nukral meelel jutto sai lõppetand, tulli üks 
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weike koer. Pits nimi, ja juttustas Saksakeele 
kuningale, mis sures kchwusses ta tännini ellanud 
ja waesel wisil pääd toitnud, ja kudda tal ükskord 
talwe! suremad wanawarra nälja kustutuseks ei olnud 
jänud kui üks worsti otsake, mis põesa alla mahha-
mattis ja Neinowadder taggajärrel ärra warrastas; 
sellepärrast palluö Pits kuninga armo pooli margale 
nuhtlust. Pitsikese su waus wacwalt kiuni, seal kar
gas wana issane-kas Hints aewaötes ning turtsudes 
kuninga ette ja ütles: .,Ei ükski wõi üllekohtuse Rei
nowadderi peale enam kaebtust tõsta, kui teie isse, kõrge 
kuningas ja riigi-wallitseja! sest keddagi ei õlle siin 
uhkes issandade koggokonnas leida, olgo wana ehk 
noor, suur ehk weike, kes kawwalat rebbast enam ei 
peaks kartma kui teiv, ehk teil kül awwalik wolli ning 
meelewald käes on. Lialte Pitsikese kaebamine on üks 
tühhi assi ja ei mitte jutto wäärt; sest essiteks on 
rägitud juhtumisest jubba kuus aastad teed, ja teiseks 
olli nimetud worsti-otsoke õiguse polest mino oma. 
Tulleb mul siin tõttelikkult tunnistada, kudda ükskord 
teed käies õhto ilja Ojjaweskile juhtusin; möldri 
naine tukkus wokki tagga, maugo-wagen seisis laual; 
miüa kappasin worstikese ja pillasin iiri järrel üppa-
tes suust mahha, mis koer aiso mõda pea üllesleidis 
ja endale pärris." 

i,Hints! pea lõuad kinni!" kissendas Panter, üks 
suur kasst-suggo ellajas: »,sõnad on siin ilma aego 
ja üsna tuulde rägitud, mis teie tühja kaebate? 
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Julgest tahyan tunnistada, Reinowadder on üks war-
ras, rõwel ja mõrtsukas, kes — kudda kõik kokko 
koggund issandad siin leadwad — ei mingisugguse 
üllekohto tõ jures ci lähhe kohkuma. Üsna kui mal
mis wõtlaroog rõwib ja warrastab ta luggupidda-
mata, mis ial ette juhtub. Kclleglle ei näita ta ar
mastust egga auötust ! Ühhe raswase suutäie pärrast 
unustab ta ni hästi isse ennese kui kuninga ja kõige -
sure issandate au ärra ja panncb riigi--seadused 
üsna naeruks. Ja, jah! ma ragin tõt. Laske endale 
kulutada, mis tanso ta eile jäkessele, rueie wagga 
mehhele teggi. Siin aus mees isse seisab, kes ei 
sõna egga tõga kel^egile wigga ei olle teinud. Ei 
ükski mu ellaw loom, kui Jumala sunnitaw Reino
wadder õlleks ussalvanud keskel rahho aeal ni julgest 
kuninga kässo wasto eksida; agga kuulge mis rebbane 
teggi. Tema moondas enast korraga waggaks meh-
heks, lubbas länessele kena loewisistd öppetada ja 
aega moda köötriks tehha; siis istus kuklile mahha ja 
tõutas wallelikko keelega jänessele jutlustamist öppe
tada. Jänes kulas kui lambatalleke, kõrwad konkus, 
kelmi jutlust; seal kargas Reinowadder äkkitselt maast 
üllesse, wöttis jänesse küüsile ja sassts ning purrestas 
laitmata mehhikese irmsal kombel, er ello ots kätte 
kippus. Õnne kohhal tullin koggemata lusides sedda 
teed, kuulsin mehhe lühhikese pilli ja pannin imeks, 
et kissa tõustes korraga otsa lõppes. Liggemalc as
tudes näggin kena luggu; Reinowadder olli parrajaft 

tö kallal, piddas ammastega jänesse kraest kinni ja rap-
putas mehhikest et abbe warrijes ja ing rindo kinni jäi. 
Põlleks ma warmalt appi jõudnud, stis õlleks ta meie 
rahhopiddaja, söariistata mehhe kõrri mahha murd
nud ja tossu wälja wõtnud. Seal seisab wagga 
jännes Z Teie wõite ta wärskid awo nähha mis Rei
nowadder eile krimustanud. Aus kuningas! kui teie 
ftsuggust mõrtsuka tööd sallite, sõna lausumata säh-
herdusi kurja kombeid kannatate, ja kui teie, jured 
issandad ühheskoos, sellega leppite, et sesmane warras 
ja röwel awwalikkult kuningrigi rahho rikkub ja sea
dust teotab: siis sate teie tõeste, aus kuningas, ja 
sawad teie lapsed ning järreltullejad weel kaugel 
tullewal päiwil kõigest rahwast, kes õigust ning õiguse
mõistmist armastawad waljo laitust kuulda. * 
.,Ja, jah, se on selge tossi, et Reinowadder ial yaäd 
ei tee," ütles hunt. "Tema üllekohtuse surm õlleks 
iagaühhe rahho ning waikse ello armastajale üks tös-
sine elduse kingitus. Peaks temale ka täna jälk an
deks antama, siis same meie näggema, et weel mõnda 
meest tema läbbi kimpo langeb, kes tänini sedda une? 
näos ei olle mõttelnud." 

Nebbase lellepoeg määr, kes seie sadik süggawas 
möties seisnud, tõstis nüüd juttu ja räkis julge, lad-
dusa sõnaga Reinowadderile wabbanduseks, ehk ta kül 
isse lelle nurjatumad kombed selgest tundis. ,.Läne 
lamba-issand!" ütles ta wilto silmi hundi peale wa-
dates: "tulletage meele mis wana sõna ütleb: Waen-
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lase su soetab anvast kassoandja pu! Sellepärrast ei 
tohhi imeksgi panna, et teie sõnadest mino lellele ni 
wähhe wemo tõuseb. Õlleks ta mehhike isse siin ja 
lubba temal kui teil, kuninga armo paistel kassokad 
soendada, ei teie siis mitte ei julgeks ni wahwa suga 
wallekaebamist kuninga kõrwa tõsta, egga mino lelle 
m awwalikkult laita, ehk sahherdusi wanu pool unus
tusse läinud juttusi uest üllesligutada. Miks siis sedda 
ülles ei tunnista, mis isse Reinowadderile kurja ollete 
teinud? Oho, Läne-issand! kas enda silmas palki 
teie ei näe? Wai kas mõtlete, et mina ja mitto muud 
siin seiöwad issandad enam sedda aega ei peaks mäl-
lestama mil Reinowadderiga isse sõbrust piddastte, 
ja kus mo lel ükskord teie läbbi pakkasel talwel rasked 
waewa kannatades pea aego surma õlleks leidnud ? 
Kas ehk ollete kena luggu õpis ärra unustanud? — 
Kannatage nattuke, ma tahhan teie nõdraks läinud 
mällestusele appi tulla! — Ükskord juhtus üks tallo-
mees rannast tulles kalla kormaga hundile wasto ja 
maggus wärske kalla ais kuttistas ni kangest meie 
Kriimsilm-issanda sögi-isso, et ta pea aego imo par
rast kassoka õlleks müinud. Agga kassokas olli issan
dal kallis ja kallaostmise ind pudus taskus. Mil 
kombel nüüd kallo kätte sada? Kui nõnda mõttedega 
pa-ajjo weel waewas, juhtus ta koggemata mino 
lellega kokko ja akkas melitawal keelil palluma, et 
lel temale kallo murretseks. Reinowadder langes kui 
surnu teele mahha, kust kallamees mõda piddi sõitma. 

Se olli üks wahwa julgustüki Ehk Reinowadder 
kül teadis mis kimbutus sest wõis tulla, siiski el 
mõttelnud ta sõbrale kasso püdes enese peale. Agga 
kuulge, miö kalli innaga ta sõbruse ja kallad piddr 
maksma. Kui kallamees senna jõudis kus lel maas 
olli, wSttis ta kirwe koormalt ja tahtis Reinowad
derile pähhe lüa. Lel näggi altkulmo lurides mls 
sündis, agga siiski ei liigutand ta liikmeid egga tom-
mand inge; mees piddas tedda surnuks, wöttis sav-
bast kinni ja wiskis raipe koorma peale, ja mõtles 
eddasi minnes: kül kodoo nüllin nahha seljast. Ret-
nowadder mõtles: mängi wõit on mino käes! ja 
pillutas aega wiitmata ree pealt kallo mahha. Km 
arwas euda ja hundi tarbeks neid küllalte ollema, sus 
kargas ta koorma otsast ja pistis punuma, et scmks 
wana sõbraga kallist toitu jäggama. N5ata tmet, 
mis ta seal näggi? Hunt lusis waod kolmed maad 
ree jälgil, uossis sallamahti kallad ärra ja cl jätnud 
sõbrale waewa palgaks mivdagü Ta olli enast täis 
ögginud kui Jõulo-mauk ja kippus lõhkema; uks 
poolärranärritud ahwena pä ja kaks, kolm selgi odu 
olliv mo lellele järrel jänud; se olli ta julguse ̂ ja 
sõbra-truuse palk. Ehk kül mõni kaunis näddal sest 
aeast mõda läinud, siiski saab mo stwda weel pa^ 
soma kui sedda pettust meele tulletan. Ma küssm 
teilt, suur kuningas, kas äbbematamat ja nurjatSt 
mat tõõd Ma peal wõib olla? — Agga puhkage 
nattuke aega, ma tahhan teile weel ühhe teise turu 



jutlustada. — Reinowadder teadis, kus ühhes nõu
kas^ talloperres tappetud nuumsigga warnas rippus. 
Mõni teine õlleks nisugguse maggusa sutäie üksi õn
neks wõtnud, agga mino lel mõtles teisiti, ruttas 
hundile, rakis luggu löt mõda ja läksid sis kahhekeste 
sagile, kui enne sedda kaupa teinud, kasso ning kahjo 
issekeskis ühhewõrra jäggada. Reinowadder ei põl-
gand waewa, pugges äddaga pissikesest akna august 
sisse ja wiskas nuum-sea wälja hundi kätte. Õnne
tumal kombel ollw koerad liggidal, tõmbasid rebbase 
aiso ninasse, nüsisid künni tedda ülles leiosid' ja 
sassisid mehhikese kassoka armetumast ärra. Waeioalt 
ja sure walloga peasis wiimaks lel werrise kassoka^a 
waenlaste käeft lahti, ruttas Kriimsilma ülles otsima, 
kaebas alledast oma willetsust ja küssis, kus ta sagi-
ossa piddi ollema? Hunt kostis, ambid irwitates: 
„',Sino nokka tarwis, wennike, ollen kõiqe kallima 
tükki tallele pannud. Tulle, wötta ossa' kassile ja 
nossi raswa kullest mahha, siis unustad waewa ja 
werrise kassoka."" Nõnda rakideF tõi ta ossatükki 
wälja. Küllap nüüd arwate, et üks nuumsea tag-
gamine kints ehk cssimeiie sapsotuk, wai raSwane 
seljatük küttidega ehk kõige wähhemalt niöned mag-
gusad külleluukesed Reinowadderile »ssaks said? 
Nimetud tükkidest ei oluud einetki nähha! Look, 
misga perremees sea jalgopiddi warna ripputauud, 
olli mo lellele ossaks janud; terwe nuumsea, luie ja 
kamaraga tükkis olli wana, kallis, tru, aus Kriim-
silm-issand üksi nahka pannud, ja näitas wälja kui 

tiine kon. Reinowadder ei sanud wihha ning meele-
aiguse pärrast mitte sõna suust wälja. Suur, 
aus kuningas ja üllemad riigi-issandad, teie wöite 

issekeskis õigust mõda arwata, mis nisuggune söbruse-
tükkike wäärt on. Jah, auwäart kuninglik issand ja 
üllemwallitseja ! tuhhat nisuggusi kelmitükkisi on hunt 
mino lellele teinud, ja kui Reinowadder isse siin seisaks, 
wõiks ta tossinade kaupa neid üllestunnistada ja par-
remine enda eest kosta, kui mina. Agga mis pean 
ma Kriimsilma albi põratse kaebamiste peale kostma? 
Teie ollete tema jutto kuulnud ja wöite ni hästi ärra-
mõista kui mina, et se üks üsna jampsi-lörri olli. 
Ja kui noremal põlwel Reinowadder tõeste mone 
korra Kriimsilma noriknle soblust on näitnud,^ siis 

tean»e selgeõte, et emand sedda ial pahhals et olle 
pannud, weel wähhemine mehhele ädda kaebanud. 
Õlleks hunt pissut targem, siis wöttaks ta parre mine 
sahherdusi õrnaid juhtun'.isi kinni katta kui teistele 
naeruks üllestunnistada! Jänesse ennemuistene jut-
tuke lialte on üks selge naero-afsi! Wai kas kool
meistril ei olle wolli kolilast karristada, kui laps 
targalt õppetust tähhel ei panne ja loowiisi teisiti 
laulab, kudda õppetati? Poisikesed peawad irmo ja 
karristust sama kui koerustikko- ning kelmi-tõõd tewad; 
muido ei saaks nad ellopäiwil õppetust wasto wõtma. 
Jänes õlleks parremine su piddand kinni panema kui 
wana lorrisewa täddi kombel siin tühja akkas tõnnima. 
Nüüd tulleb Pitsi luggu meil kassile! Mehhike kaebab. 



kudda leitud worsti-jätkukese põesa alla jälle ärra-
kautanud ! Ka temale õlleks tullusam olnud waitjäda. 
Teie kulite jo isse, et worstiotsake warrastatud otti. 
Kudda tulnud — nõnda läinud, ütleb wana tark? 
sõna. Kes tohhib Reinowadderile süüks arwata kui 
ta'warga taggant wargust kätte nõuab ? Mino ar-
wates peaksime sellepärrast tedda kiitma; Remvwadder 
õlleks piddand Pitsi pealegi üllespooma, se õlleks warga 
palk olnud. Ja tõeste sedda õlleks ta teinud kui 
mitte kuninga rahho-käsk ning kindel seadus asja ei 
vileks kelanud. Jggaühhe wasto tahhan siin julgest 
tunnistada: Reinowadder on üks wägga õiglane mees, 
kes üllekohhut ei te egga salli. Sest päwast sadik 
mis kuningas käsko andis, et rahho riigis piddi wal-
litsema, oiab ta ennast igga tülli ning mässamise eest. 
Endisest ellokäikist ei olle mitte jälge enam tema küttes 
nähha. Ta ellab otsego üks pühha mees, leina-riide 
seljas, põlgab lihha, sööb ükskord päwas paasto-
röga ja pörab silmad ühtepuhko taewa poole, et 
kurja ilma-kärra ei näe. Ta kena mõisi. Kurja-
sünnitus, on anlmust aeast lesseks jänud; Reino
wadder ellab metsas weike urtsiko sees. — Nõnda 
on mino lel kõik noore polwe eksitused kahhetsenud 
ja paastudes üsna kroniks läinud. Ja et ta meel 
ning mõtted üksnes taewa poole käiwad, ci pea ta 
sest luggu, mis ilmlik r.ahwas temale teoduseks rägib. 
Laske tedda seie tulla! kül ta siis kui päikene wöites 
saab paistma ja pealekaebajad äbbi sisse saatma. ' 

Km määr juttu sai lõppetanud, astus äkkitsclt 
kuk Kannusj alg oma sugguwõssa ning nabridega 
kuninga ette; tema järrel kanneti raami peal üks 
surnud kana, kelle kõrri Reinowadder ärra olli pur-
restanud. Kannusjalg seisis kurb ning leinas; kaks 
tallimeest ja kaks täddi-poega kandsiv »mttes surno-
raami. "Kõige armolisem issand ja kuningas!" ütles 
kuk, pölwi nikkutades: "eitke armo mino rasie willet-
suse peale, mis Reinowadder mulle on teinud. Siin 
näete teie tema kolleda werrise töteggu. Minewal 
kewwadel, kui mets ja arru kenas lehhe ning õie 
illus nõtkus, ollin ma üks õnnerikkas abbikaas ja 
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laste-issa; mmo ümber õitsesid nooruse lustis kümme 
tuggewad poega ja nelliteiftkümme prisked tüttarlast, 
kes ühheskoos rõemsast ellasid. Mino kallis naisoke, 
kana suggu essimene loom, kaswatas lapsokesi Jumala 
kartusses ja waggadusses ülles, egga koormand meid 
ialgi pätoiduse murre, sest meil olli rahholisses ello-
paigas iggapäwane leiwapallokene rohkest õnnistatud. 
Ühhe rikka möisnikko kõrge niüridega ümberpiiratud 
kindel õu olli meie koddo, ja kuus suurt koera meile 
wahhiks. Seal ellasime kartmata; koerad armastasid 
mino lapsi ja kaitsesid neid kui silma terra, et mingi 
suggust wigga ei piddand sündima. Agga Reino-
wadderi kurri südda läks meie õnne ülle kaddedaks; 
ta luusis sallamahti mittokord õue ümber ja piddas 
nõu, kudda meid kimbutada. Ometegi ci sanud ta 
ial meist jäggo; koerad ollid walwsad ja pelletasid 
kohhe tedda metsa taggasi. Ükskord kihhutasid koerad 
tedda tük maad tagga, wõtsid rõõwli kassile ja lõhkusid 
ta kassoka mehhe kombel purruks, et ta tükkil aeal 
ei ussaltand taggasi tulla. Agga kuulge, armoline 
issand! mis pettuse läbbi üllekohtune looni wiimaks 
meist wöitu sai. — Mõne näddala pärrast tulli üks 
wagga jumalasõna-kuulutaja mees meile wõersi, pikka 
musta kue sisse mässitud, et nina ots agga pissut 
wälja paistis; wõeras näitis mulle kirja, mis teie 
kuninglikko pitseriga kinni, olli pandud. Kirjas seisis: 
kudda teie kõige riigi loomadele rahho lasksite kuu
lutada, ja Reinowadder, kes isse kirjakandja olli. 

rakis mulle pikkemalr, et tema endisid pattu kahhet-
sedes nüüd j u m a l a s õ n a  - kuulutajaks assunud ja kmdlaft 
wutanud, maad inõda ümber kuia ja '.smllkko lastele 
taewa-teed juhhatada. Ei piddand nüüd kellegi! tema 
polesi kartust ollema, sest ta olli tõutanud, ci ial 
enam lihhatükki oma suhlo wõtta. Tunnistuse tah-
heks näitas mulle mõned weiked ramatokesed, nns 
wallitsetud rahwas issekeskis luggewad. „ «Issand On-
nisteggija olgo sinoga!"" üidis ta nunnes. »,„Mul 

ei olle mahti kauemine aega wiita, jeft mul on täna 
weel paljo pühha tallitamisi ja pa!weteggenu,t.." 
Minnes wõttis Laulo 5 ramato taslust ja atkas jure 
eälega luggema ning laulma, agga ta südda^mõtles 
kurja ja ähwardas meile ukkatuft. Ma ruttasin^nalse 
ja laste jnre taggasi, kuulutalin rõemuga, mis 
ollin kuulnud ja näinud. Et meil midagi kartust 
enam ei olnud, läksime kõige perrega õuest wälja. 
Kui parrajalt päwa paiotel wäijal siblist'ni? ja kuiwa 
mulla sees pühherdasime, ehmatas Neinowadden kur
jus meid aktuselt. Tema olli põesa t.chha peito lm> 
nud, kargas kui tuul tvälja, wõttis ino kõige armjama 
lapse suhho, läw mõne sammo eddasi ja sõi lapsokese 
meie silma ees ärra. Nüüd kus ta maggusad rooga 
korra maitsenud, ei jätnud ta meid kuõM enam rah-
hüle, ja ei jõudnud küttid egga koerad meid tema 
kawwaluse eest kaiiseda. Päwal ning õsel romas ta 
sallamahti meie jure ja rõwis aega mõda üks tche jarret 
kõik mo wäetikcsed, künni ta eile mo wiimse tüttar-
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lapse tappis. Truid koerad peastfld surno kehha weel 
mõltsuka suust, >nis kahwatand ja werrine raami 
peal ingab. Wõtke, suur kuningas, mo kaebamist 
kuulda ja mõistke mõrtsukale nuhtluse palka." 

" K a s  s a  n n e t  n ä ä o  ! "  ü . ' l e s  k u n i i r g a s ,  m ä ä r a  
peale wadates: .,mis issekombel teie wagga lel paastub 
ja endist patto kahhetseh? Ma wannun ja tõutan 
kindlast, et kui tacwalik eldus ellopäiwi mul weel 
ühheks aastaks pikkendab, siis peab Reinowadder sedda 
üllekohhut kahhetsema sama. Õlge wait! sõnad on 
tühja rägitud. Auwäärt leinaja, Kannusjalg, astuge 
liggeinale ja kuulge, uus ma ütlen. Teie tütri mattused 
peawad sure auga petud sama; mina isse tahhan mattu-
sed tehha ja pärrast sedda mõrtsukale nuhtlust mõista." 
— Kõik sündis kuninga tahtmist mõda; surno kanneti 
lauloga linnast wälja, maeti uhke auda mahha ja were-
ta>i üks kallis Nlarntori-tiwlvi ana rünkale mällestuseks. 
Kiwwi peal seisis kuld pookstawidega luggcda 

S i i n  k i w w i  a l  p u h k a b  ^  

Siblijalg, 
kuk Kannusjalla tüttar, üks kiidowaärt 
kana ! munes rohkest, siblis noppest. 
Kõige ilmale sago teadawaks: Reino
wadder on tedda tapnud. Teekäija kah-

hetse leinades surnud! 
A  R a h h o  a u a l e  p ä r r a n d u s e k s .  ^  

Parrast mattuse pivdo akkati mõrtsukale k^ohhut mõist
ma. Targemad riigi-issandad andsid tumngalc nou, 
Reinowadderile kässowiat sata, /les^ tedda roh ^ ^ 
kutsuks, ja Messikäp karro mmetatt kassewmkv. 
Seal ülles kuningas karrole: ..Messikäp ! wotke murre 
nina õlega miüo kunin^ikko läsko tätta, ja olge 
tark nina walwlik, sest Reinowadder on kahtlane ja 
ti^qe, ja saab teid kawwaluse läbbi, ^uud mõda jut-

tuga eksitama; sellepärrast wadake ette. ^Ei sest 
olle middagi karta"" kostis Messckav: -.nuno . 
rasi olge murreta, aus kuningas! Ku: Relnowad1?er 
ial julgeks mind pilkata ehk petta, ,ils tahhak un 
temale wölga nõnda katte tassuda, et peats ello-
otsani mind meele tulletama." -

Wana Messikäp tõttas uhkel tuhhil teele ja sam
mus ülle sure liwa - nõmme ruttust mäggede pole, 
et kassukas igqitses ja pä tolmas, lunnl ta wnnakö 
ühte rünklikko paika jõudis kus Remowadder enamlst 
iggapäw jahhi peal kais. Wibimata läks arro su 
otsekohhe Kurjasünnitus - uks mum 
ja kantsiga ümberpiiratud kindel koht o.li, kus N ^ 
nowadder taggakiusamise eest warjopaika leidis. Km 
Messikäp senna jõudis, vlliv uksed ja warrawa 
lukkus, egga nähtud kuskil ellawad looma likumas, 
sellepärrast jäi karro mõttes seisma, nus nou nüüd 

ette wõtta. Siis astus ta liggemale, porrutas russttaga 



li Ise wa^to ja ü!d;s : "Reinowadderi-issaizd! armas 
onno-poeg, ^as ollete koddo? Mina, Messikäp karro, 
kuuiuga kässotoja, tulkeit telke kukutauia, et peate 
silmapilgul kuninga kohto etle tullema, õiguse otsust 
nõud»na ja andma. Kui wasto törgute minoga seltsis 
senna tulla, siis saate wöllas ning ratta peal surma 
leidma ja enda kehha kaarnadeke roaks antina. Nõnda 
on kuniitgas^ kindla wandega löutanud. Wötkc nuno 
sõbralikro nou kutikda ja tulge hääl kombel, siis ehk 
sel puhliul weel nahhaparkimisega lahti peasete." — 
Neiuowadder luuris köhhuli maas ukse tagga, kulis 
Messkäppa juttu agga ei lausund sõnakest, waid 

mötlcs omas sswdames: oot, oot 
saan s° uhkust kahhaudama, I" laks us sallawmw 
nõu pidtama, >"is pus,l katrolc tchha - ̂->»» 
waddcril olli sllgzawal Ma al n.ttm-d kopad >a 
urkad , kus ta kartuseta wõis ellada, lat rowumne 
t>bk mu Ülekohtuse tö waenlase kiusamist tema peale 
^ olli M salla-akuake kust Rem°-
wadder isse näqgemata kõik nagP >ms wa.iav sun>.w. 
Kui Wessikäppa üksi ukse ees leidis ja nnno abbl-
m e h h i  l i a g i m m l  e i  o l n u d ,  m õ t l e s  k a w w a l  e e l l a n e .  
küllap selle mehhega korda saan ja ju gest^tnse 
ette Karro terretades, üidis ta petltkko lahkusega, 
otsego imestades: .Wai isse ollete ^n, mmo austa
tud onnol Andke andeks et m kaua ukse tagga-tu 
'lassid odata; mu luggcsin Pa.rajast p«"ast^a-
palwet ja ci wöümd jalla pealt tulla stst^umala 
tenistns on surcm kui immeslc talntuS. Snddam^. 
põhjast terretan teid sõl-rusega, armas onno, ^->e 
wöersikstullik wemustab mul >nge, stlt tean selg , 

m!st° õnneks ning kassuks seie ollete tulnud. Agga 
wana kallis, teie ollete üsna märg »a uggme M 
karwakene teie kalli kehha peal nattcb k>„ °al,a 
ti-mmatud. Kes »i pikka raske 
läkkitanud, ci sa tõeste nnno tauuo le.da. ^ a s  k .  n , n .  
aal kccdaai allamad meest kassowiaks I"s °> olnud, 
ct ta teio tühja - tallituscle lakkitas? — ^ulle oppl 

tacwas, kuddas teie ähhitc ja loetiute! Kuis loige 
surem ja kuulsam mees kuninga järrcl mino wacsc 



parrast nisuggust waewa piddi nägqema ?Ma näen 
selgest et mino kassuks kõik nõnda piddi sündima ' 
wistist ollete seie tulnud, nmlle targa nou ning wägge-
wa rammo läbbi kuninga kohto ees abbi saatma. 
Ma tahtsin omme isse senna minna, ehk kül selgest 
teadsin kudda kurri südda ja wallekeel mind alwaks 
on teotanud; agga et süta ollen, sepärrast tahtsin 
kutsumata kohto ette astuda ja wallejuttud tühjaks 
tehha. Olleksin jubba tänagi teele läinud, agga ollen 
poolaiglane, koht näppistab kibbedast, mis mul igga-
kord juhtub, kui üht alwa röga söön, mis mo 
kehha ei kannata." Mis röga siis täna sõite, armas 
onno-poeg? kussis Messikäp, ja kawwal rebbane 
kostis^ Armas onno! mis se räkimine teile aitaks, 
kui oma ädda tunnistan. Teate issegi kehwa mehhe 
luggu; wai minosuggune röga wõib wallitseda, 
pean sellega leppima mis kätte juhtub. Ial ei tõsta 
ma kehwuse pärrast kaebtusi, waid söön oma perrega 
kui meil middagi parremat röga kätte ei juhtu, 
messi kärgi nälja kustutuseks; sest kärje-met on 
iggal aeal lialte leida. Peaks wana pattune kehha 
alwa toito parremine sallima, siis olleksin sellega 
rahhul, agga näte isse, mis kidduriks ma ollen läinud. 
Mis inimene issuta wäggise alla nelab, se ei sa ial 
joudo kostutama. Messi teeb mul köhhule wägga 
kibbetad pakki!" ütles rebbane ja wõttis käppaga köh-
hust kinni. — Oi, oi, onnopoeg! ütles imestades 
pettetud karro : mis imejutto pean tcie suust kuulma! 

Miks teie met põlgate ja ärralawate, messi on 
kallis toit. Tõt möda tunmstan teile: kaye - messi 
on mino kõige armsam roog, ja tui wmkstte mulle 
täna õhto mõne suutäie met tallttada, sus ei pea ^ 
mitte teile kahjuks tullema. -Onno ütks re ane: 
„teie ehk tahhat-e mind pilgata." El, ^umala eest 
mitte, kostis karro, ma rägm tot. »^elc lggatsenust," 
ütles rebbane, "wõm ma ölpsaste tärta. Weröta 
kaks maad meilt eemal ellab üks "kkav talloperre-
mees, kellel linno-aed ja ni ^ 
et teie kõige oma suggmrõsiaga rohest toit- l^akftte " 
Messikäp karro nälpas naeratades keelt, ta olli wagga 
maijas mee järrele. K a t t i s  onnopoeg ! ütles ta palwe 
keelil, juhhatage mulle teed llnno - aiiale. ^öeste, M 
ma teie abbiqa täna öhto kohhu ta.a met saan, siis 
ei tahha ma sedda sõbrust ial teie wasto arraunustada. 
Reinowadder kostis pilgates: "Teie peate, wana kalliS, 
nisuqause kerre täie met sama et watsa üppub reb
enema ' Ja ehk kül isse weel poolaiglane ollen, 
t a h h a n  t e i e  s o w i m i s t  t ä i t e s  t e c h c h h i k s  k a s a  t u l l a ;  s e s t  
wöite nähha kui wägga ma teid armastan. Tele 
ollete, kallis onno, mul kõige armsam suggulane Ma 
peal: teie pärrast lähheksin tulde ja wette. Pealegi 
ollete teie üks kuulus wõimalik issand ja wotte mulle 
kuninga kohto ees enam abbi sata km ükskl mu 
suggulane. Mis kaddedus ja sallawchha tele wasto 
üllatabAgga nüüd läkki wibimata teele 

Nõnda wallelikko sõnu räkides lippas Nnnowad-



der eel ja mee-imus pimedaks läinud karro tormas 
tema ka»u,ul. Reinowadder mõtles: oot, oot, wen-
mke, km assi täna korralist meil siggineb, siis wiin 
so nähha turrule kus kibbe messi sulle ossaks saab. 
^cattokese aea pärrast jõudsid nemad tallo õue alla-
Messikäppa südda tuksus rõenio pärrast; agaa sedoa 
roenw moondati ruttust kibbedaks piinaks: nõnda ikka 
rumalade lootused enamist tuulde ärra kauwad. 
Ohto olli kätte jõudnud ja perremees jubba fänqi 
puhkama läinud. Õue peal seisis üks jämme tamme-

x ^õkel sisse aetud, misga pakku tabheti 
lohkuda. Uhhel pool waija nähti üks lai küünrapikkune 
praggo. Reinowadder, kes s;dda asja kohhe tähhele 
pannud, olll nõuks wõtnud koggemata juhtumisest kasso 
püda. «Watake, auwäärt onno.'» ütles ta karrole 
«siin linnopu sees on enam met kui teie kõht tarwitab,^ 
)a messilased on kõik wälja aetud; pistke agga nina 
m suggawast kui ial wöimalik sisse, agga oitke en
nast ahnuse eest, et ülleliga ei wötta, ^mis wimaks 
teile waewa teeks.-- Messckäp kostis: olge murreta, 
onnopoeg! ma ei olle essimest korda linnopu kalla! 
egga ka nl täitmata loom, waid oskan iggaskohhaö 
panajat nwetu piddada. Sedda ütteldes pugges ta 
pä ning essimese käppadega prao wahhele, künni ta 
korwunl tamme-pakko sees olli. Reinowadder oskas 
Nlmapilgul oma kasso püda, kiskus sure waewaga 
wa,)a pakko seest wälja, mis läbbi praggo kinni läks 
la karro nina ning käppad näppistisse jäiwad; siis 

naeris ja pilkas ta Mässikäppa pealegi. Ulleannetuma 
onnopoea kawwaluse läbbi olli nüüd karro lõmmo 
wahhel wangis ja ei jõudnud kõige wouno nmg 
wahwusega enam lõksust lahtt peasta. T-ma sõitles 
ja pa!lus,urrises, mõuras ja nwmmises kartuse nmg 
wallo pärrast, krapis taggunuste käppa -küundega 
wihhas maad Messe ja teggi in irmsat karra, et 
talloperremees unest ärkas, wemla kätte wõttrs za 
watama ruttas mis õues piddi ollema. Messi ap 
iaqitses sures irmus ja piinas; lom n^pp.^ 
bedast nina ja sõrmi; sellepärrast kiskus ja rebb^ ta 
ramo pärrast pakko et wallust peaseks, agga kartus 
ja wallo panni tedda mõurama. Kui Reinowadder 

näggi et karrol enam peasemist lota ei olnud ja 
perremees wemlaga liggeinale jõudiv, ürdis ta oela^ 
ambil: ..Auõtatud onno ja nabri-issand! kuddas 
käbbalad käiwad? Eks teie tahha sõgi-cho pissut 
wähhentada? Wõeraspeo-roog näikse wägga mattsew! 
Ärae sõae ülleliiga, wa.m kallis! jubba perremees 
tulleb ja toob teile keelekastet kõhhotme peale. Pi
dage soppike tood wasto walmis. Taewas sago 
röga ning jooki teile õnnistama." Nõnda räkires 
pistis ta putkama. .. ^ 

Kui perremees karro lõksus leidis, tõttas ta Ida
maid kõrtsi abbi otsima, kus weel mõningad külla-
mehhed õlle-tobi jures istudes maggosast juttu westsid. 
.,Nabrimehhed! tulge appi, tulge appi, karro tapma !" 
üidis perremees: .,mino õue peal on üks iarro pakko 
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wahhele näppistisse janud. Ma ragin tõt; tulae 
tõttasid kõrtso wõerad perremehheaa 

ftlms nuet watama; iggamees wöttis udja mis kätte 
luhtus: üks emo-ango, teine sönniko-argi, kolmas 
laud-kango, neljas ,?a wies teiwa ning rõika, kõrtsi-

jälle kurrikaga; iaqa-
uks lhhaldas karro-kassokat wirrotada. Messikäp ku-
liv rahwa karra ikka liggemale jõudma ja kiskus irm-
jas surma addas pä waewaga pakko wahhelt wälja 
agga karwad jäiwad werrise nahhaga näppistisse 
mälestuseks. Ei wõinud äddalisemat ellajat Ma peal 

""Messikäp praego werrise silmanäo ja ninaqa 
patko korwas; pä olli peasnud agga käppad alles 
näpplstis. Seal klskus ta wiimse ramoga neid äk-
kttselt wälja, et küned jo nahk kui kmdad mahha 

pärrast otsego pörane. 
(se olll  R e m o w a d d e r i lubbatud kärje-messi. Karro 
pühherdas werre sees, sest nüllitud käppad ei lasknud 
seista, kõndida egga romada. Perremees ruttas 
whna andma, ja kõik kes temaga seltsis tulnud tõt-

k?"" 'vemmeldama, iggalühhel kindel nõu, 
Messikäppale otsa tehha. KõrtjimeeZ torkis pikka 
ahjoargiga eemalt, mõned teised, kes liggemale ussal-
tasio, wopsisid mitme riiötapuga, mis ial kätte juhtus: 
jeppal olli wassar ja pihhio, küllameestel sahhad, 
nrweo ja nuijad, naestel koonalpuud, tunglad, wa-
Ukattao, kässikogud, toobripuud ja muud majjariistad. 
Messckäp wingerdas suggejade kätte al kui roomakene. 

Aeaa mõda jooksis kõik Ma kokkv ja naiste kissa 
kuulus pennikoorma maad. Kiwwid lendasid igga 
poolt ja matsud saddasid rahhe kombel karro selga. 
Seal lõi üks tuagew mees nujjaga Messlkappale pähhe, 
et tulluke silmast wälja purtsaS; ^'ske wopfo pea -

Messikäp pool uimane maast uues ',a pomjel 
m7si. wrma7.I otsekohhe naiste ...kaikes komis

tades üks teise iille kükkali ja selliti kukkusid, mõnm-
aad suur- kisiaga jõkke lang-sid, kus wessi süggaw olli. 
Kõrtsmik uidiS: .vadake, nabri-n.ehhed! m.no wana-
inoor langes jõkke, mõned teised ka; ruttake appi, 
kulla kitllnmehhcd, i»a maksan wadi õllut >a >Pna 
vealeai Siin jäeti karro jälle rahhule, kedda igga
mees surnuks piddas, ja kõik jooksid naistele appl, 
künni wiis tükki kaloale püüti. Senm ^kul mehhed 
naisi aitamas, roomas karro jõkke ja mouras wallo 
pärrast; siiski tahtis ta ennemine wette uppuda lm 
pikkemalt rahwa äbbemata opisiv kannatada. 
weel ial enne sedda ei olnud ujjnnud, selleparraft 
lootis ta kohhe põhja wauda ja puialise ellole otsa 
leida Agga imeks pannes panni ta koggemata tah-
hele 'et wessi kehha kandis ja mõda jõgge eddasi alla 
wiis. Kui rahwaö karro peasmist näggw, wdls monm 
wihhaga: Se luggu tõuseb nmle lggaweseks sonnukö. 
ja sündis õnnetus naiste läbbi. Nüüd sottlelid mch-
hed kurjaste naisi, et seie tulnud, mispärrast pool
surnud karro nende käeft peasnnd. Mõningad la Ild 
tamme-pakko iratama ja leidsid ftal karro pa nmq 



sslmeft kappade nahra, m,s kar>va ja küündega tükkis 
olln Se roemustas rahwa süddant et wihha unnus-
tai-d; agga kortsnllk ütles.- ta tulleb pea taagast' 
sest mut»l M kmdad panni meile pandiks. Nõnda 
naeus rahwas pealegi Messikäppa willetsust, kes õnne 
tanas et elloga olll peasnud, siiski kui wallusa pä 
ja kappade peale mõtles, tulli tale tallomehhe malk 
ning Remowadderi pettus meele, ja ta sõimas nim' 
wandus rebbast, kes sedda kurja tema^ ^»d. 
N-gguse kurjus-palwega ajjas wessi tedda enam penni-
toorma nmad küllast eddasi, künni üks maddal kalda 
koht wasto tulli, kuhho ta puhka.ua ronnis. Ei wist 
palk, willetsaiua looma peale weel olnud paistnud ' 
Messilappal epolnud lootust teist vmik.tt nähha sada 
wald arwas surmatunni praego kätte tullema ja 
m°.s mudda,^ üu-wa Oh, 
sa u .ekohtune petja ning nurjato loom? sino inae 

lago sulle kätte 
tajjuma, nus mulle kurja teinud! 

Stemowadder rebbane, .kui ütlemas rägitud kombel 
onno meeturrule sai jnhhatanud, läks isse külla 
tanu watama, runni rahwas karro kallal tõõlollid-
pennilt rapsas ta paar kana suhho, tõttas sagiga 
loe kaldale, kitkus sulled küttest ja panni kasiad 
nahta; »lis ruttas muid asjo tallitama. Mõda jõe 
hulast eddasi joostes lakkus ta saggedast wet ja tõs-

koela wlsil jalga igga mutti-muttaunniko wasto 
ni e-., za mõtles .rõeinsa meelega: nüüd on karro 

mee-turrul paika leidnud; kül tallomees näitab teniale 
kärgi! Messikäp olli mo sõbber, sõimasin naero kom
bel tedda onnoks, agga nüüd on wennike pakko 
kõrwa weninud ja onune wiakse karr.o nahk turrule 
müa. Ei jõua tema kaebamine mind kuninga ees 
enam teotada. Se kena, illus luggu saab mind 
ellootsani rõemustama. Nattuke maad eemale min
nes putus Remowadderi -silmawaatmine koggemata 
kalda alla, kus karro mudba ning kontsa sees oina 
werrist nahka pühherdas. Et Messikäp elloga rahwa 
käest peasnud, se ehmatas rebbaft ja panni ta süd
dant paisoma. "Oh, sa rumal tallomees!^ üi^'s 
Reinowadder: .,miks sa hüwwa röga põlgasid, 
mis targemad kalli inna pärrast õlleks ostnud, ja 
mina sulle ilma maksota õue peale weddasin? Agga, 
ennä imet! wana onno on kindad ja kübbara pan
diks jätnud." Nõnda räkis pilges rebbane, werrise 
karro piina nähhes; siis astus liggemale ja küssis: 
„Wenuike onno-issand! kuddas teie seie saite? Kas 
ehk unnustasite middagi -talloperrcsse? Nimetage, 
mis teil mahha jäi, siis anan perremehhele sõnunnd, 
kus teie koddo on ja kuhho ta teie oma kätte woib 
tua. Wai kaö ehk ollete met warrastanud ja tõr-
kusite makso wasto? Kas sa nääd! mis kena puna
seks tallomees teid on malinud! Kas woeras piddo 
roog olli maitsew? Wai kas südda ihhaldab weel 
maggusat kärjemet? Kus siiö kübbar ja kindad teil 
jäid?" — Messikäp ei jõudnud sõna wastata egga 
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paigast kgutada, wqid piddi kelmi pilkamist kanna
tama Tiik aea pänast romas ta waewaga jõkke taggasi, 
laskis cnast Mc eddasi wla künni maddala kalda 
pcal uhhc warjopaiga leidis, kuhho ta puhkama jäi. 
Sun ohkis nüüd mehhike.- oh, et keddagi seie tulleks 
ia mulle ar.no pärrast otsa teeks! Waewalt jõuan 
liikmeid strrotada, kuddas pean kuninga jure taggasi 
sama. Reinowadder, kurja snnnitaw, mis äbbi 
nmg teotuse sisse õlled sa mind saatnud? — Kesk-
onnko aeal toetas Messikäp vigades jallule ja akkas 
ütlemata walloga eddasi romama künni neljanda-
mal päwal kuninga jure taggasi jõudis. Jubba kau
gelt üidis kuningas: «Uttelge Jumala pärrast, kaö ft 
meie Messikäp, kes seal tulleb? Kuis ta m wõeras 
wälja nääb, kes tedda ni innetumaks teinud!« Karro 
kostis: Austatud ning suur kuningas! mino witletsus 
^ mis pettis Reinow.idder niulle on teinud-
cl jõua ühhe inimese keel sedda üllestunnistada' 
"Allastamata ning armota tahhan sino teotamise ma 
temale kätte tassuda!" mõuras kuningas lõukoer kange 
wchhaga. Õlleks temal küme ello sees, tahhaksin 
kmk neid wälja wõtta! Kuis ^a julges üht meie 
sun issandid ni alwal kombel teotada? Ma wan? 
nun kuninglikko kroni ja oma abbeme jures, et 
kuljateggia tenitud palka peab leidma, mis laste 
lastele weel irmsaks mällestuseks jääb. Sina isse, 
Messtkap, mino truu ning auwäärt rigi-issand, pead 
tema peule kohhut mõistma.» — Ja kuningas käskis 
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silmapilgul kõik suremad rigi-issandad sallanoupidda-
misele kokko astuda ja küssis: mil kombel Remo
wadderi eksitus karro wasto kätte piddi maksetud 
sama. Nõumehhed ütlesid Ühhest suust, et kuningas 
teistkorda sõnumid läkkitaks ja Remowadderi kohto 
ette kutsuks, kus awwalikkul kombel se assi saaks 
läbbi kulatuv: Jssane kas — Hüits — üks wägga 
kawwal, nodbe mees, nimetati kässowiaks. Kuningas 
olli sellega rahhul ja ütles Hintsile:. "Pange tera
selt tähhele mis ma teile kinnitan, ja üttelge rebba-
fele mino nimel, et kui tema nüüd ei tulle ja mina 
kolmatkorda tema järrele peaksin läkkitama, siis saab 
st temale ni hästi kui ta sugguwõssale iggaweseks 
ukkatuseks sündima! Teie ollete üks tark mees, kelle 
sõna ning õppetust tema ei wõtta põlgava." Hints 
kostis: .,Mul ei olle lubba kuninglikko kässo wasto 
tõrkuda; agga mõnusam õlleks mino arwates ühhe 
tuggewama mehhe kässowiaks wallitseda. Kui Messi
käp karro temast wolli ei sanud, mis mina weike 
mehhike siis temaga pean teggema. Pallun teid 
allandlikkult, aus kuningas: wötke mind wabban-
tada!" Agga kuningas wastas: Ma ilmas leitakse 
mitto weiked meest, kel enam kawwaluft ja mõistust 
kui mõnnel surel on. Ehk teie kehha poolt kül 
weike, siiski ollete tark ja õppetud. Nüüd ei wõi-
nud kas enam wasto tõrkuda, waid ütles: "Teie 
tahtnnne sündko! tõnsko sest siis kasso ehk kahjo ! ja 
kui minnikut ette wõttes parremat kät teed mingi-



sugguft Snnetähte leian, siis lähheb assi korraliste 
meil toime." 

Nattuke maad eddasi mmncs tulli üks laulo-
räästas Hintsile tee peal wasto; Hints üidis: Liw 
noke, näita mulle önne-teed! agga räästas laskis 
pahhemat kat t^ed oksa peale mahha ja akkas laulma. 
Kassi meel läks nukraks ja ta mõtles.- ft on mino 
õnnetuse laul. Agga mis tehha, kuninga sund on 
wahwa^taggakihhutaja! sepärrast rändas Hints kur-
wa süddamega eddasi ja jõudis päikese werimise aeal 
Kurjasünnituse mõisa. Reinowadder istus ukse läw-
wcl ja las ütles terretades: -,Elde taewas saao 
teile õnnelikko elloõhtud kinkima! Kuninga wihha 
ähwaldab teile otsa tehha, kui kanemine wastopan-^ 
nes tõrkulsite sure kuninglikko kohto ette astuda. 
Teie pcate kaebajadele wastust andma, iggamehhele 
orgust nõudma ja awwalikkult isseennast wabbandama, 
lnuido saab teise ning teie suggowõssale suur willetsus 
sest tõusma!" — Reinowadder kostis wasto: .,Olqe 
terwe tullemast, mino kallis täddipoeg? Sago Jum-
mala õnnistus mino sowimist mõda teile rohkest ossaks 
sama, et kõik tallitamised ning eltewõtmised mõnusast 
teil korda lähheksid.» Senni kui Reinowadder suuga 
söbrajutto räkls p^ddas ta südda sallamahti nõu, 
klidda Hintsi nisamasugguse teotusega kuninga jure 
wõiks taggasi sata kui karro. Ta nimetas kassi ühte-

puhko kallis täddipoeg ja nõudis otsust, nus totto 
armsa wõera südda kõige enam imustaks. "Täis kõht 
on pehme pä-paddi," iissas Reinowadder jure — "ja 
omme ommiko tahhamc enne koito seltsis teele minna. 
Teie õllele, kallis täddipoeg, mul köigearmsam suggu
lane ja seisate iggas kohhas mino poolt, kus waen-
lased mulle kippu,vad liga tehha. Ahne karro, joa 
polest minust pnljo kangem, tulli uhkel tujjul sõimades 
seie: kuis julgesin temaga üksi teele minna. Teie 
seltsis lähhen rScmoga. Meie puhkame õsel ja akka-
me omiko warra minema, se on mino arwates kõige 
parreni." Hints ütles: mõnusam õlleks, kui aega 
wibimata teekonda kohhe ettewöttaksime; tee on iggaö-
kohhas tahhe, ja kena ku-walge näitab meile jälgi. 
«Õseni teekond" ütles Reinowadder—«on ikka wae-
waline; mõningas, kes päwawalgel lahkelt terrctades 
mcist mõda lähheb, saab kui õsel wasto juhtub 
kõrrileikajaks! Puhkand jallad käiwad ruttomine kui 
wässind, sellepärrast jäge puhkama." Hints küssis: 
Mis mulle õhto roaks lauale pannete kui õemajjale 
jään? Rebbane wastas: Meie ellame kehwa (om-
hel — pihhust suhho! — agga siiski kui meile wõer-
siks jäte, wurretseb meile wana perrenaine wagna 
täia inaggnsao messikärgi lauale. Kas kostis tõrku-
des wasto: messikärgi ma ial suhho ei wõtta! Kui 
teil muud suremad majjas ei olle, siis andke mulle 
üks iir, sellega leppin ma rahhul. "Kui iire-lihha 
teil maitsew roog on," — kostis Reinowadder 



kudda iired küünis 
gafe pilkamist, kai 
langes lingo kinn 
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on sedda toito siin lüllatse sada. Mino nabril, 
on üks wilja-küün, kus ni paljo 

, et neid konna kaupa wõiks püda.» Hints 
juhhatada ja lissas jure: iired on mino 

ivlge kall,m roog.' «Tõeste," ütles Reinowadder — 
teie peate m maitsewad wöeraspeo toito leidma et 

W N M '  K . 7  c s i a m  c i  s a  u i i u S -
tama. Kas uskus kelmi )utt° ja läks temaga selisis 

Kuuni seina al olli iikS auk, mis Reino-
wadder mmewal cstl krapinud, kui uhhe kana olli 

Kohtomehhe poeg Mart olli warga 
ukse ullevleidnud ,a õhtul augo cttc lingo teinud, mis, 

wanaS taggasi tulleks, tedda piddi loksutama 
Reinowadder naggi ohhellkko ja möiStis kohhe luaau 
arra, scllepairast iitleS ta kassile: »Armas täddipoca 
puggege ,„t se.na alt august sisse; ,»a walwan senni 

ees et reddagi waentast seie ei tulle; kui kõht 
siis tulge salle taggasi. Tänna öhto teine 

meie ei tohhi lahkuda, sest omme warra lähme 
^ ljjhhendani- maggusa juttuga käiki.» 

Hints küssis aeglaste: arwate, et mul wiqga ci sa 
ku. august sisse poen? Rebbane kostis - „Kui nisua-

nrgp"k° õllele, et auko kardate, siis lähme en-
kio oeo taggasi; küllab mo wanamoor murretseb 

t-ile laua peale, mis kätte juhtub. Agga kuulge, 
^ willistawad I" Kas äbbönes reb-

, «algas korraga seina alla auko, ja 
kinni. — Hints, kes ohhelikko kaela 
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ümber tundis, püdis kohkudes taggasi tulla, agga se 
läbbi tõmbas silmuse weel kõwwemast kinni. Sures 
äddas rappeltades, üivis ta Neinowadderit appi, kes 
auao ees kulades kassi willetsuse ülle wägga rõemus 
olli. Tema küssis: "Hints, kudda kohtomehhe nuum-
iired teil maitsewad? Ärge sõge ülleliga,. muido e: 
pease laia kõhhuga kitsast august enam taggasi. Saaks 
Mart agga sõnumid, et teie külinis wõersil ollete, ta 
tooks teile kohhe soola wäggewa roa kõrwa. Miks 
teie sõmalaual nõnda laulate? Ei se olle ial õige 
luggu. Wölksin wana Kriimsilma-issanda teile seltsi-
mehheks sata, siis tassuksin korraga kõik wanad woi-
las ärra.» — Sedda räkides putkas ta minema, tee 
peal nõu piddades, mis uut koerustikko jälle soetada. 
Ta teadis et hunt koddo ei olnud ja tõttas sellepär-
rasi hundi-wanamorile wõersi; essiteks lotis ta naise 
käest kuulda sada, mis süüd Kriimsilma-issand tema 
pe.ile kuninga ette olli> tõstnud, ja teiseks sowis ta 
hundi-emaildaga endisi sõbrust uendada. Reino-
lvadder astus ,,Pühhajürri? kutsika" tllppa, agga em-
m a n d a t  e i  o l n u d  k o d d o .  T e r r e  õ h t u s t  w v e r a d -
lapsed!" ütles'ta hundi poegadele: .,paljo terwisid 
eivele mino poolt; möttelgo ta meie nore põlwe 
peale!" Nõnda räkides niisutas ta jalga tõstes 
ukse-pita ja läks siis on,a teed. 

Teisel omikul kui päwa terra akkas koitma, tulu 
Kriimsilm-emand taggasi, küssis laste käest, kas ked-
dagi käis mino järrel kuulamas? Laosed wastasid : 
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«Rlstussa Reinowadder olli nattuke aega teed jun 
iniustas teiega kokko sada, satis teile paljo lerwisid, 
käskis teid norepölwe peale mõttelda, ja sõimas meid 
wõerakö-lapsiks!" Seal üidis uhke Kriimsilm-
emand sure wihhaga: .ftdda teotust tahhan temale 
kätte tassuda !^ ja ruttas Reinowadderi jälgi möda 
kodduitt jälle ärra. Tük aea pärrast, kui ta rebbase 
lätte sm, ütles ta tullise wihhaga: „Mis sõno ja 
so!mo)uttust ollete mo laste wasto lobbisenud? Selle 
eest tahhan teile amast näidata!" Ja seddamaid 
sassis wana - moor Reinomadderi abbemest kinni ja 
akkas tedda rapputama. Reinowadder peastis eiiast 
waewaga lahti ja andis jalgele tuld, agga Kriimsilma-
emand olli tema kannul. Seal juhtus imelikko lug-
gnsi! — Uhhe laggund kiwwi-one seinad seisid lig-
gunail mäerünka otsas, seana pole.tõttasid niolleniad, 
ja lebbane põrkas sagged.ist, otsego jänes koerade ees 
körwale z seina - müür olli ühhes kohhas löhkend, 
praggo ni lai et Reinowadder wäggise läbbi mahtus-
suur tuqgewa kehhaga hundi-emand pistis kireste nina 
prao wahhele, pakkitas, tõukas, litsus ja tõmbas, 
rebbase järrel puggedes ikka süggawamale sisse, ja 
pigistas oma kehha wimaks nõnda kinni, et ei sanud 
eddasi egga taggasi. Reinowadder juhtumist nähhes 
jooksis rutto teiselt poolt wälja, tulli majjq ümber 
taggasi ja teggi Kriimsilma morile koera kombel nalja. 
Agga hundi emand ei olnud sõnadega ihnus, waid 

sõimas irmsast ja kissendas sõideldes: Se on üsna 

kelmi ning warga iõRebbane kostis : ..Miö enne 
ei sigginend, sigginego täna." — Kui wimaks emand 
waewaga seina prao wahhelt laht: peasts, olli Reie 
nowadder jubba ni kaugele jõudnud et kätte sannst 
enam lota ci olnud. Ja Kriimsilma - emanda ölgust-
nõudmine ja anwarjamine sai kahheworra kautuseks. 

Lakki nüüd taggasi watama, uus Hints loksus 
teeb Kui mehhike lingus mast tundis, akkas ta 
kassipillil- kibbedast laulma. Mart kargas kissa peale 
sängist wälja, üttcloes: önnelikkul tnnml Pannm sil
muse augo ette; warraS on wangis, nüüd peab ta 
kukke inna mulle kätte maksma! Siis puhhus.ta 
tuld üllesse, ärratas issa, sullase ja ,nu perrerahwa 
unest ja üidis: rebbane on wangis! läkki tedda sug, 
qema! Nüüd kargasid sured ja weiked asscmelt, ja 
Mart läks, wemmal kaes, otsekohhe kassi kissa peale, 
andis pimmedas ühhe matso ni hirmsast kassile pähhe, 
et üks silmamuna wälja kukkus. Jggamees tonkis 
nüüd waest kassi, kedda rebbaseks piddas, ja sullane 
tulli raudangoga, misga kanawargale otsa tahtis lüa. 
Hintsi surma-tund seisis silma ees; agga seal kargas 
ta wihha ning walloga maast ülles, õnnetumal kom
bel sullase reite wahhele kinni, ja ammustas ning 
kriimustas meeft irmsaste ja narris mehhe kolledast 
ärra: seddawisi oma kaddund silma rahwale kätte 
tassudes. Kissaga langes sullane wallo kätte mines
tusse mahha. Suur ehmatus tulli kõigide peale ja 
kelas perretüdruko mõtlemast, sellepärrast Ütleo ta tme 

s 



suuga ; „Scdda pörgo - mängi on kurrat mullc 
melc.-mgusekS n.ug kahjuks läkkitanud!» Ja kaks 
kolm korda iitleS ta mandudes, kudda ennem,nc kõik 
oma pchut wana õlleks ärra kauinuud, kui sesuggust 
^ sulla e iülleS näinud. „Ja kui mul potti 
täsobbe-rahha õlleks, tahhaksin lahkel meelel sedda 
una anda km süllale wigga sc läl>l'i küllest lällheks!« 
J.onda kahhetseS tüdruk snllaft teotust ja awu: Wi-
maks kand!id nemad an,e tuppa, panid tedda sängi 
vanna ' i- worguga werrejooksmist kiuni 
^ -/ 5 l>j!go, ja usiustas perrerahwas 
^ ^ "dda opiS ärra. — Kui kas 
cunast uk» l-idtS, ivoitis ta.immaStega linao paelast 
k.nm narris ohhelikko ka.ki ja pöggeueS, oh sedda 

ws^ta Ni paljo piina olli kannatanud-
w laks tee,c ,a Md,s teisel ohtu, s„ni„g., tagaasi 

'"mälust ja NcinowaVderi 
^ kuiunga w-hha süttis põllema, kui 
ta Hintti õnnetust kuulis; ta ähmardaö ullekohtusc 
rebbasele nwrtsuka surma, laskis silmapilgul oma nõu.-
mchhed kokko astuda ja kiissis nende käest ^ niis nuht-
lust nurjatumale piddi möistelama? Kui nüüd la
ga t poo^t ikka enam jüüd Remowadderi peale tõsteti 
za uusi kaebamisi awwalittuks tehti, seal ütles ^rm-
abbe määr: "Ehk kül siin kuningliküis kohtus pal-
zogi ljsandmd woib olla, kes Reinowadderile ukkatust 
sowuvad, MsÜ n tohhi seadust mõda, kcgi primehhe 
õ i g u s t  e n n e  k c c h h a n t a d a ,  k ü n n i  t e d d a  k o l m a t k o r d a  
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kohto ette on kutsutud. Peaks tema ka kolmanda 
kutsmise wasto tõrkuma, siis on kohtul seadust möda 
lubba, tedda ilma järrelkuulmata ukka mõista." Ja 
kuningas ütles: "Ma kardan, et kegi teie seast eüam 
ei ussulda temale sõnumid wia. Kellel on teie ulgas 
üks ülleliig silm, ehk sesuggune kassokaS, mis pauko 
ci põlga? Kes tahhab kurjateggia rebbase pärrast 
kehha, terwist, ning ello kautada?" — Määr ütles: 
"Suur kuninga - issand, wallitsege mind se ammetile; 
nrul ei olle kül ülleliig silma egga malkakartmata 
kasso kat> ci ka enam kui üks ainus ello, siiski tahhan 
rõemoga teie käsko taita ja Reinowadderi järrel minna; -
sago sest siis mis saab. Kas tahhate awwalikkult 
mind senna sata, wai pean ma otsego juhtumise 
kombel tema jure minema?" — Kuningas wastas: 
"Minge kudda isse tahhate, agga toge tedda seie! 
Teie ollete oma kõrwaga kõik kaebamised kuulnud ja 
teiste kässowiade luggo silmaga näinud, sellepärraft 
wadake ette, et teile middagi sähherdust õnnetust ei 
sünni. Jrmabbe ütles: "Julgest tahhan siis teele 
minna, ja teie sate minoga rahhul ollema." 

Kui määr teed käies Kurjasünnituse mõisa jõudis, 
> istus Reinowadder naise ja lastega ukse ees, murro 
pingi peal ja wesris maggusast juttu. Määr ütles: 
-,Terre õhtust, wana lel, Reinowadder! Teie ollete 
üks wägga öppetud, mõistlik ja tark mees, agga meie 
paneme sedda kõik imeks, et teie kuninga kutsumist 
põlgate ja üsna naeruks panete. Eks teie arwa weel, 

i1 
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et aeg ei olle tulnud ? Kaebamised ning kurja sõnu
mid kaswawad iggapäw reie peale suremaks. Mino 
^,õu õlleks, sõbra kombel räkides: tulge minoga ühhes 
jallapealt kuninga ette, enne kui armo-aeg otsa lõppeb; 
sest tõrkumine ning pikkem aea wiwitamme ei aita 
teile middagi; teie wõlla-wak on kuhjaga täis ! Paljo, 
wägga paljo kaebamisi teie ülle on kuninga kõrwa 
ette tõstetud; täna kutsutakse teid kolmatkorda; kui 
teie selle kutsmise peale ei tulle, siis mõistetakse teid 
seadust mõda, ilma järrelkuulmata, surma. — Kun-
mngas saab kõige sõawäega seie tullema, teie kindlat 
Mõisa ümberpiirama, et keddagi sisse egga wälja enam 
ei pease; ja teie lähhete naise ja lastega, ello ning 
-varraga ühhestükkis ukka. Kuninga wolli eest ei 
pease teie põggenema; sepärrast on kõige targem nõu: 
tulge hääl kombel kohto ette. — Kawwalust ei olle 
teil. Jumal tänatud ! pudu ; teie sate ennast sest wõr-
gutusest lahti peastma, nõnda kui enne sedda suremast 
kimbutusest peastsite ja oma waenlased abbi sisse saat
ke." — Reinowadder ütles: „armas lellepoeg, teie 
nõu on kidowäärt. Julgest tahhan ma tulla õiguse 
otsust nõudma, ja lodan, et kuningas mulle armo 
saab näitama; tema teab, mis suurt kasso ma temale 
sadan, agga ta teab ka, kudda teised issandad mind 
sellepärrast wihkawad. Ei wõiks minota kukiinga 
aujärg üllesseista! Ja kui ollekstn kümmekord roh-
kemiiie eksinud, siiski tean, et kui tema silma watan 
za temaga saan räkima, siis lõppeb ta wihha otsego 
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kewwadine lumi päwa paistel! Kumngal kul palzo 
sullasid ning nõuandjaid, agga tarka meelt ja nme 
ei olle payo kellegilt leida. Kus ial tarka nõu puduv, 
peab Reinowadder neid juhtima; mmdo on sure-
issandade koggodus üks juhhiwitsata wanker. Mttto 
wibkab mind selle õnne pärrast, mõm Me mu as>a 
pärrast, ja üks tossin mo suremcuv wlhhamehht on 
praeqo ku"'nga jures koos, kes mulle surma on man
dunud. Kms sudan üksipäinis ulga wasto snsta? 
Sepärrast kartsin tännini tulles. Agga sitskl lahhen 
ennemine aSja kohto ees ftllttama, km et sest mmo 
naise ning lastele nuddagl kahjo wõlks sündlda. Ar
mas Erme lina, kallis loomake!" — ütles Remo-
wadder oma abbikasale - .kandke trulsteoolt laste 
eest, ja wadake et kurniwissates teme telst rattaga 
pähhe ei pudu! Kõige enamist pallun Md norema 
pojakese Reino järrel wadata; temal on kenad ambav 
suus ja iggapiddi issa-kujjo ning kombed, lodan lem
mast ükskord mehhe sawad; ja sim on mo poeg 
R  o  s s e l ,  w e i k e  w õ r r u k e ,  k e d d a  n i s a m a  a r m s a k s  p e a n !  
Ta oskab auduwa linno alt munad warrastada, et 
lind sedda tähhele ci pane. Tehke lastele 
meele hääd ja kaitsege neid kahjo eest! taggasi tulles 
tassun teile kõik waewa ning oolekandnuse rätte." 
Seddawisi naist manitsedes jättis Reinowadder äm
malaga ja tõttas Jrmabbemega minema. 

Teed käies ütles Reinowadder määrale: „ -vco 
kallis^lellepoeg ja sõbber! pean teile tunnistama, nus 



raske murrc ning kar.likkud mö.tcd stiddaut n.ul koor-
mawad, kardan cc snrmatund jubba pea kätte on 
>õudmas, Endijcd pattud jeisawad otscqo paksud 

silma " ^a, mis 
lahhnta mino n,g on, Te,e ollete iiks aus wagaa 
mees, laSke mind patto üllestunnistada! wötke vrce-
stn assemel mino kahhetsemist kuulda!» -irniabb-
wastas: „ Kõige essiteks tSutage rbwimist, wargust, 
tapin,st,« muud süddame kurjust op-s mahha jätta 
muidv ci maksa patto kahhetsemine middagi.» ^ 
"Scdda ma tean,., ütlesR-inowadder: .laskcpatto-
tuums ust mind allustada. Ei tohhi »,a tcilc salgada 
kudda kvtge lomadc waSto, kes praego meie kuningrigis 
ellawad, ma pal,og, patto ollen teinud. Onno Messi-

!anstti^"k^?"° näppiStlSsc, kus ta nahka 
„ kubbara ,a k,ndad pandiks jättis. Kassi 

/re-j»glle, kus ta lingo langedes 
samottk ^ arrakautas Ni.-
stn ln»s^ . i Kannus,alg töt möda; ma röwi-
sm lapsed tal ,a pan.iin neid nahka. Ka kuni,.aa 
löukoera ,a tema sure emanda wasto ollen mitmel 
puhhul ckpnud Krttmssln, sm' mino läbbi mõnda 
nbb. n.ng teotust. Agga kassi» aeg ci lnbba kõik tcm-
pussd si n iillcStuninstada. Nalja pärrast foimass» 

!i oste ^ k°Sg°"'^ suggulased 
l . Ut^toid sest on aastad kuus tccd- clla-

sm ma tui aega Ollowerre kirriko liggidal, ku>' sel 
aeal pal,o kakio olli; seal tulli hunt miäo jurc ja 
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immuStas kellalömise- ainmetid õppida, et kirriko mehhe 
tenistust saaks. Ma siddusin ta jallad kella-ohhellkko 
külge kammitsasse ja wana mees akkas lusti pärrast 
kella ellistama, et kirrikomehhe ammeti selgeks saaks. 
Rahwas jooksis iggaltpoolt lõpmata kella-ettina peale 
kokko, leidis hunti kammitsas ja andis temale wallo 
et nahk agga suitses, künni ta wimaks waewaga 
rahwa kaest peasis. Teine kord pällus Kriimsilm 
mind, et piddin musta judi-mütsi temale pähhe pan-
nema, sest temal olli immo mõda küllasid kribb.o-
krabbo kaubaga ümber käia. Seal lõrwetasin tullega 
pä ümbert karwad ärra et nahk kortsus ja hundike 
wallo pärraft ulgus. Nisamoti öppetasin koera kom
bel tedda sabbaga kalla püüdnia. illskord läksime 
jälle õsel übhe rikka mehhe aita kiskuma, kus mõned 
raswased sea kingid rukki salwes ollid. Kriimsilm 
krapis käppadega seina alla auko, pugges waewaga 
sisse; agga aidas ei jõudnud mehhike ahnust kclata; 
sõi ülleliga, paisus jämedaks kui tine kon, ja ei peas? 
nud enam kitsast august taggasi. Ma teggin öue 
peal kärra, napsatasin perremehhe silma e^s ühhe 
k a n a  j a  p u t k a s i n  j o o k s u ;  s i i s  l ä k s i n  a i d a  e t t e / t a s s i n  
kana suust, ja rahwas sai seddawisi hundi jäljed 
katte. Oi, seal wirrutati ühtluist wanameest, künni 
ta ärraminnestas, inimesed tedda surnuks piddasid, 
sabbapiddi ajja tahha weddasiv ja siis maggama läksid, 
kui essiteks nõu wõtnud, teisel omikul hundi kassokat 
mahha nülgida. Ei tea kui kaua ta seal roiduS seisis. 
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Ms teine kord olli temal inw kana lihha peale, 
ta pällus mmd pen.u juhhatada, kus kanad õrrel 
kaisid maggamas. Mina kiitsin penni teadwad, 
kus ku igga õsel se-töme kanaga pidda maggama; 
Krumsilm nalpas jubba keelt mino /uttu kuuldes. 

"llla^rahwas puhkama eitnud läksime meie kah? 
hekeote kana-sagile. Akna-lu.-k stisis pool lahti jn 
suur peno-lom poigitt akna peal. Hunt ronnis möda 
inna ulles, laks lomo möda, m,s penniks armas 
kast ja plumsatas äkkitselt kõige l?mmuga tuppa; 
ma lükkasin lugl kinni, rahwas ärkas mürrina par
rast uimest, wöttis tuld tuppa ja leidis pallumata 
woera nurgast. Seal akkati wana mehhe kassokat 
ravvama; el tea kuddas ta wimaks peasis. — Ka 
tulleb mul weel tunnistada, et Kriimsilma emandaga 
tur aega sallaniahti sõbrust ollen piddanud. — Nüüd 
ollen lot möda kõik teile tunnistanud, pallun andeks an
da )a toutan wasto tõrkumata kannatada, mis mulle 
nuhtluseks mõistate." Määr murdis ühhe painowa 
pajjo-witsakese, andis sedda Reinowadderi kätte ja ütles-
"^el, andke selle rosaga isse endale kolm kibbedat loki,' 
pistke siis wits tee are püsti, üppake kolm korda ülle witsa 
ja andke siis roosale lahkest suud: siis näitate sõna-
ruulmist ja ma a an teie wanad Md teile andeks " 
^ Kui Reinowadder sedda läsko sai täitnud, ütles 
^unabbe: "Nüüd, armas lel laske meleparrandus 
^aäs t^ggudcs awwalikkuks sada, luggege oolega 
^un.ala - sõna, käige saggedast kirrikus, paastuge ja 

andke 'vaestele andi, ja kes teilt »öu kussib, sellele 
jubliatage teed; ja siis tõutagc mulle wande sõnaga: 
röwimist, wargust, tapmist, wallet, abbi-llo-r°,asta-
mist, ja üllekohto kiusamist mahha jätta: siis saav 
t e i l e  k u n i n g a s  a n d e k s  a n d m a . "  R e i n o w a d d e r  k o s t t s :  
„Mina wanun ja tõutan teie käsko möda sedda lub-
batust kindlast täita." — Siis tõttasid möllemad 
mõda teed eddasi; agga tee äres olli üks kirriko-ttc, 
mõisi ja oue peal suur trop kanu. Reinowadder 
ütles: ajja taggant lähheb kõige õigem tee, ja kargas 
korraga ülle ajja oue', wottis ühhe numatud kukke 
suhhu, et sulled agga lendasid ja pistis saglga !5p-
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pama. iudis määr melepabhauduseaa - "Kas^ 

k-s Lbbe °''' linsakssimata kl. 
lcs ulihc kana parrast v-n-y ».:clo kag.ias. lauaete',, 
^'«-w«dder la-ki- kaüa suust ,., «.K ' .? .ä 
gm suggawaS mõtte- üsna ma- teadmata. -
kanadele tull, uiiiid LkS stld wao.o, Re.nwadd.rM 
olla peale je.sma, nälpaö keel. 

söidldeS V'"'k S/^a nähheö, L.les Jr.nal.be 
j ä l l e  l u s t w a d ?  

t°h°! ta.tmata loom!» Reinowadder kostis: ..Äraa 
eksitage in.ndpal.vc-; mõttes pallnjm xraeao kana 

Wimaks^"".'^"'""' sa""»-" --iv.maks iouds.0 nemad künniga linna liaai. jakui Rei
nowadder kuninga losst ning aujärge eemalt näggi, W 

meel nukraks ,a suur kartus assus ta süddamesse. 

Sun loppetame täna.vo Reinowadderi juttu, 
m.tm-s,,ggused mõtted korn.awad ...ei, siwda.tt, M 
kes ess.ni.st korda oma k.rja rahwa ette toob, sowib 
a tcada sada kudda sõnumid wa-to .voetakse? Kui 

!iui.d aasta pikkusel targemade ja rumalamad- kõnne 
Reinowadder. intto Llle meie körwu lõuseb, ja lait-
Za.d kal):,e.võrra enam ei olle kui kiitjaid, siis ebk 
maw-el juttule lissa, ».is .....ido seis
id parremine ci oska, selle-
pa last pallume luggejade käest andeks, ja tabbame 
mä^t^"° ^°a uuh.lust kannatada, 
lik ^ ^gga kus on Lks sõbra
lik lellepoeg, kes meile pajjo witsa leikab? I --

Lühhikene öppetus lodud asjust. 
Aalendri - wäljaandja ei tahha luggeja wasto kuskil 
tükkilwallelikkusjäda, ehk kül tänawune, pikkemjut 
rohkemine pabberid ja trükki kullntas, kui imia järrel 
selle tarbeks arwatud olli; siiski lissab ta weel tükkikese 
lodud asjade õppetust jure, etkeS õppetust immustawad, 
ka sedda aeawitekõrwas wõiwad leida. Kõstriissandald 
ja muid, kes pnnnmataKalendridmeiekäestulgakaupa 
vstawad, pallume andeks, kui köitmine nattuke enam 
niiti ja kliistrid peaks kutsutama! Zumal on minewal 
a a s t a l  l i n o  j a  w i l j a  õ n n i s t a n u d ,  s e e k s  w õ i b  l o t a ,  e t  
lõnga ning kliistri parrast keddagi pankrottiks ei lähhe. 
— Wõtke siis lahkelt ftdda pissut waewa kõitmisejureö 
ette, ja mõttelge et kirjutajal ja trükkijal paljo enam 
pussi ja kullo olli kui teil. — Meie olleme paar aastad 
ellajadest õppetanud, tänawo sago kassndest rägitud. 

Bambuse - pu 
on üks Jdda-Jndia maal kaswaw pillil o-suggu, mis 
sure pn sarnane, muist niiske liwa peal jõe ja tigi kallas-
del, muist kuiwa ma peal kõrge mäggede peal leitakse. 
Ühhest jurest tulleb kümme, kakskinnend, nwnikord sadda 
wossu wälja, mis enamist mitme sülla pikkused sirgest 
ülleskaswawad ja ladwa nattuke lango painotawad. 
Bambuse-pu on nõnda kui meie ma pilliroog seest õenes 
jtt mitme lülliline, tüllide kohhas on oksad ja lehhed, 
oksadel sured lehheta õie-tupped otsas. Willi, mis pä? 



tuppe sees, on kaera-terra sarnane, sedda jahwatakse 
tanguks mis India ma rahwas sõwad. Kaswaw Bam
buse pu näitab eemalt wälja otsego püstipandud põh
jaks suur Kallewi-poea kaera-wihknõnda kui pildi
kese peal nähha on. Uks suur Bambuse-pu suggu kas-
wab enam kümme sülla kõrguseks ja on igga lülli 
wahhe liggi kolm jalga pik. Sealatse ma rahwas tar-

witab nimetud p.ll.roga wttka»i>m st n - aks n s 
vikkerkused ankrut wälja naitawad. Wvetakse uk.. pitkem 
-üwwika poolt lülli-wahhe kelle möllemad ottad k.nm 
jätakst ja kulle peale su-auk siss- l-igatakse. Sesugguse 
villiroost ankro täidawad jõest weega ta>S >a kandivad 
öllal koddo. Ka löhhutakse Bambuse-pu-rovga neha 
wie lattiliftkS lijhki ja tehhakse neist lattidest seinad, 
vörrandad, laed, istepingid ja muud ma»arnStad. 
Jämetamad tüwwid pannakse lõhkumata palg. assemel 
pidaks, sambaks, aampalgiks ja muuks sesugguseks. 
Kui nisuggune hone pöllema lähheb, sus lohhub pattaw 
õensad palgid et püssi kombel pauguwad. Bambuse wos-
sudkaswawad nelja näddalaga käewarre paksuseks mng 
paari Ma pikkuseks, ja ssmkse mw kapsta kombel. 
Mõnne suggul on tüwwcko pool lulUde wahhe wet tais, 
teistel jälle penike jahho sees, mis kartohwli jahho sar
nane ja wägga maitsew on. Läbbi India maad leitakse 
iqgas paigus Bambuse-puid, tükkaltt inetsa kaupa stt -
mas, ni hästi mäggedel kui maddalal paigul. Oppetud 
r a b w a s ,  k e s  s e a l m a a l  k ä i n u d  u i m e t a w a d  k a h h e r s a  
Bambus-pu suggu, kellest siin lühlndelt selletame. 

E s s i m e u e  s u g g u  n i m e t a k s e  k õ i g e  p e n e m  p a m 
bus ehkLeleba, ülle kaks sülda kõrge ja kaks tolli Mie> 
mis kõwwem ei olle kui Saksama pilliroog. Sest teh
hakse mitmesuggu tarwlikko asju, isseärranis siddeme 
wäetid, misga^ kattusridwad ja ajjateibad nuni köide
takse, ka wõetaksetedda keppiks. Siddeme tarwisloh-
hestakse pilliroogo paela laiusseks, mis kui nahkru)--, 
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mao walja naitawad. Tei n e suggu ninunetakse Aj j a-

V ! . ^bkest mehhe käewarre paksune ajja-
'^^^^nis tehhakse temast kalla-

tok^ zoc suhhu ja merde, kus sedda pillirogo teiba 
wmbel pustl seatakse ja essimese nimetud suggu wäeti-
dcga tokko seutakse. Norenia wõssudejr tehhakse ka 
pabberw. — Ko lm as suggu nimetakse terraw Bam-
l use roog, kellel wagga karredad kõivwad lüttid on, et 

ergate noa wasto tulo annawad; wars on kahhe sõrme 
paisune Sest pilliroost tehhakse oddad, kellega waen-
/l s "us ni tuggewad on et in nim esc 
tehhast labbl tunglwad. Neljas suggu nimetakse karre 
-. ambuse-roog, se kaswab ülle kümne sülla kõraeks 
agga põlle jämedam kui mehhe reis, siiski peab terraw 
l-rwes ollema, nns ta peale akkab. Temast tehhakse ül-
Icmal nin,etud wee-ankrud. Jäznedad kolme jalla pikku
sed ivosiud andwad wägga niaitsewad kapsta sarnastst 
tõttu, ,n,s muist wärskilt süakse, muist sisse tehhakse. 
^.ais tasnud roost tehhakse laewa-mastid, sambad ja 
m u u d  t a l w e l i k k u d  p u u d .  W i e s  s u g g u  k u t s u t a k s e  k õ i g e  
surema t ^ ^ainbuse-puuks, kaswab wiis ja kuusteist-
tumme sülda kõrge ja paisub mönnikord tuggewa inehhe 
kehha paksuseks. Sedd^suggu leitakse wana-Jndiamaal 
za tehhakse temast weiked padi-künad, kus kaks meest 
sees wöiwad istuda. Nisamoti tehhakse ka mitmed tün-
dripu sarnatsed majjariistad temast, mis wilja-mõetmise 
tarbeks om Kues suggu on okkaline Bambus, mis 
euamist põesa wiji kaswab ja ni wissa on et raiudes 
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kirlvc terra wasto tuld annab. Tüwwi kännul ja oksa
del on jured pikkad okkad tulles, sellepärrast tehhakse 
temmast kindlad aeda, kust tegi läbbi ei pease puggema. 
Seitsnres suggu kutsutakse mets Bambuseks ja on 
kõige tuggewain suggu, pissokese lehtedega, kaswab wiis 
sülda pik, sille ja kollaka karwalme, agga et kül tema 
pind mitte enam kui weike sõrme paksune ep olle, siiski 
on ta tuggewuse polest teiste Bambuse suggudest üllem. 
Rahwas tewad temast mitmed suggu tarwelikko asja, 
isseärranis kässikogud reddelid ja tallapuud, mis peal 
ühhe kõrge pu otsast teisi käiwad, nõnda et kaks tükki alla 
tallaks ja kolmas nattuke kõrgemale kässipuuks panew^id. 
Kolle on nähha kui inimesed ni kõrgel pilliroo peal kõnni-
wad, mis käewarre paksune on. Sõa tarbeks tehhakse 
temastjalla-lingud, noad, oddad jakõiksuggunluudtarb-
killud asjad, ja õlleks sealatse ma rahwas wägga õnne
tumad kui neil sedda pillirogo ei kaswaks. Jallapikkused 
nored wössud woetakse toiduks. Kahheksas suggu 
ninunetakse marjakandja Bambus, kaswab kuiwa 
mäggedepealpu sarnane, kümme ja kaksteistkümme sülda 
kõrge; temast ehhitakse ellomajjad. Ta willi on keskmise 
pikkerkuse õuna suggune, kel üks ainus seeme-iwwa sees 
on. Jdda-India rahwas teeb temast wibbo- noled, kor-
wio ja muud, isseärranis kenad pibo-warred mis kaugele 
kaubale wiakse; lehhewarsist leigatakse kirjutannse sulgi. 

Der Dri^ck'ifl llntcr der Bedingung gestattet, dast die gefttzliche 
Anzahl Exempiarc der Ccnsurcomität übcrgebcn wcrdc. 

Dorpat, Juli Censor Sahmen. 
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