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r  eid oii kolm:
IM  f  Üks must, kui muld

ja  teine kollane, kui kuld, 
ja  kolmas oli walge mees, 
just nagu lumi piima sees.
Kõik weiderdajad olid nad 
ja  laadanalja tegijad.
Nad mööda ilma rändasid 
ja  oma kunsti näitasid.

Neid oli kolm :
Hiinlane Liu-Si-Hai-Tsumm, 
ja  hottendotlane Kartsumm, 
ja  walge Trumm.
Nad mõistsid nalja teha, 
et naera haigeks keha !v 
Liu-Si-Hai-Tsumm see wõttis walge roti, 
ju st nagu wäikse lambawilla tuti 
ja  laua peale pani istuma,
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ja ise naeris : hi hi hi ! ja  ha ha ha !
Siis torukübaraga roti kinni kattis 
ja musta nõiakepi teise kätte wottis 
ja ütles: „ookus, pookus, raswiljookus tsimuli

puli,
oku, troku tirinipa suli m uli!“
•Ja siis tõstis kübara ja roti asemel 
istus laual jänes wäike, walge, ilus, hell.
Siis ta kübaraga kinni kattis jänese,
kätte wottis jälle nõiakepikse,
ütles : „ookus, pookus, summal krookus pühi,

n ü h i! “
tõstis kübara ja  laud nüüd oli täitsa tühi. 
Hottendotlane Kartsumm see wottis weega

täidet purgi 
sinna sisse laskis sõrme, nagu musta orgi, 
tõmmas wälja konna, sisaliku, kala 
ja siis neelas loomad kõik ükshaawal kõrist alla. 
Tantsis siis, suud matsutas ja kitsekombel

hüppas,
purgi wottis, tubli lonksu wett sealt peale rüüpas; 
tuigerdas ja krääksus ka, kui wana raswa ani







ja siis äkki käed mustad kohu peale pani, 
waotas siis kõwasti ja hüüdis : „tsik ! tsik ! tsik !“ 
ja  suust wälja lendasid : konn, kala, sisalik.





Walge mees Trumm suhkurt andis kirju seale 
ja  siis pani sea laia laua peale.
Kirju kepi otsa asetas siis laua, 
tõstis nina peale ja hoidis kaunis kaua.
Ise piipu popsutas ja  puhus suitsu halli 
ja  seejuures piilus ka weel kolme kirjut palli. 
Kui see oli läbi siis kõik mehed korraga 
astusid weel ette ühe numbriga :
Patsi otsa suhu wõttis must Kartsumm 
ja  siis patsi peal turnis walge Trumm.
Kõndis patsi peal, tantsis tango tantsu, 
käed laial ajas, kõrgel tõstis kintsu.
Kõik see meeldis wäga inimestele 
ja  nad palju raha andsid meestele.
Kaua käisid mehed nõnda mööda maid, 
kuni wiimaks koti raha täis said.
Siis nad selga tõstsid koti rahaga, 
metsa ääre läksid seda jagama.
Iga mees sai tuhat kallist hõbe raha.
Aga üks jäi üle — asjalugu paha !
Kollane siis ü tles: „see on minu-jagu !“





Walge: „see on minu, wana lehmanägu!“ 
.Must ei lausnud sõna, oli päris waga, 
kraapis ainult kukalt suurte sõrmedega. 
Kollane siis kahmas maast pika puu 
ja  lõi katki walge parem’ jala luu.
Walge wõttis kiwi, kuklas’ wirutas, 
kollane end kohe maha sirutas.
Kaua nad nii riidlesid rahatüki pärast —



mets kõik rõkkas kisast, hoopidest ja  kärast. 
Wiimaks ära wäsisid ; kui surnud maha jäid — 
jus t kui poleks küljes olnud neil jalgu ega päid.



Must siis endal kõhu pihta heas meeles lõi 
ja  siis sõbrad mõlemad ta naerdes ära sõi. 
Raha on nüüd tema kõik, —  ei ole jagamist, 
ega mingit tüli, sõimu ega kisklem ist!
Ja ta koti selga sidus omal’ nööriga 
ja siis koju poole sammus rõõmsa naeruga. 
Kotis oli raha palju, raske oli see. . .
Üle suure silla koju pool’ wiis tee.
Sild ei kandnud koormat rasket, murdus ja

Kartsumm
Kukkus jõe laentesse kotiga — kartsumm! 
Jões elas krokodill, ta waese hottendoti 
sõi ära kõige rahaga, kui musta märja roti.
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