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Eestkönne. 

Ä^önni armas küllawadder ütleb, kui ta 
ramato näppo wöttab: Jubba jälle üks 
uus ramat! 

Wanna Zuttomees nimmi! Ei tea mis 
se könneleb? Osta agga julgeste, ja wi 
koddu laste kätte! Saab mönni lehhekülg 
loetud, kül siis ütlete: Ramat on omma 
hinna wäärt! Kui Jummal mulle ello ja 
terwist kingib, ja ma kuulda saan, et Wan
na Zuttomees teie melest armas on, siis 
saab ka igga aasta wanna Zuttomees teie 
jure astuma. Andke agga lahket ömaja! 
Hinna polest on ramat ni oddaw, et igga 
laste issa, kes agga ühhe ainsa näddala 
wina-rahha körwale panneb, julgeste om
ma lastele sedda ramatut osta jõuab. 
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Sa ajad wina kehhasse, Se rikkub sinno 
terwusse. Wiin aiab kurja teggema, Naist, 
lapsi hakkad peksma sa. Riid, taplus, war-
gus on se ots, Keik sedda sadab wiin ja 
kõrts; Ja parrast wiib so hingekse, Siit 
ma pealt — pörgo tullesse! Sepärrast 
armsad luggejad! Ei wina jominne põlle 
ühhegi innimessele kasso saatnud, waid 
üsna kahjo ja willetsust. Head rõõmsad 
uut aastat ja rahho terwist keigile. Zum-
malaga! 



Ali-Paba 
ja 

nellikiimmend mõrtsukat. 

1. 

Wcrsta maal,Pahtatti linnas ellas wannastc 
Üks wägga waene agga auwäärt tö-mees, nim
mega All Paba, omma naise ja ka kahhe pojaga. 
Ehk nad kül mitte risti usko ei olnud, (waib 
Muhhamedi usko) siiski nenda ellaftd, et keigis 
asjus Liguft ja truust armastasid. Ühhel päwal 
ütles Ali>Paba omma naese wasto: Tänna pean 
ma jälle metsa minnema puid toma! Seft leib 
hakkab lõppema, ja rahhakoppikat ei õlle majas. 
Ta naene wastas: Te kuiva arwad hea ollewad, 
ja Allah (se on nende keleJummal) olgo finnoga. 
Nenda läks Ali-Paba metsa pole omma kahhe 
eesliga, ilma möclemata et mingisuggust hävda 
temmale peaks juhtuma. 



Mets olli wägga suur ja paks, ja pealegi 
rägiti sel aeal, et selle metsa sees wägga paljo 
mõrtsukaid likumas on, kes innimessi kinniwöt-
sid, warraft ja rahhaft puhtaks risusid, ja tihti 
ärratapsid. Pea olli Ali-Paba omma kahhe 
eesliga Lige pakso metsa jõudnud, ja piddi jubba 
puid hakkama peale kandma, kui eemalt ühhe 
sure salga rats-hoostega mehhi omma pole näggi 
tullewad. Hakkatusses ehmatas ta ärra, agga 
korraga tulli temmal se hea nöu mele: Rutto 
satis ta ommad eeslid körwale ja isse ronnis ta 
ühhe wägga sure ja pakso pu otsa, kelle oksad 
ni paksud ollid, et kegi tedda seal ei woinud nähha. 

Täis kartust ja hirmo otis ta mörtsukatte 
tullemist. Pea ollid nad talle nenda liggi jõud
nud, et hobbuste jalla häält ja hirnomist sel-
geste kuulda wois. Wähhe aja pärraft ollid 
mõrtsukad Ali-Paba liggidal, astusid iggaüks 
omma hobduse seljast mahha, siddusid neid pude 
külge kinni, ja hakkasid omma kotta saddula 
nöbi külgest lahti peästma. 

Mörtsukatte pealik watis ümber, kas keik 
rahho sees piddi ollema. Kui keddagit ei näinud, 
andis ta teiste mõrtsukattele käsko omma järrele 
tulla. Seal näggi Ali-Paba, et nad ühte salla 
teed, mis kesk pakso põõsaste wahhelt läbbi läks, 
ühhe kaljo-kopa ette tullid, kus üks raud uks ees 
olli. Kopa ukse ette jäid keik mõrtsukad seis
ma, ja Ali-Paba kulis pu otsas selgeste need 
sõnnad: Eesam, Sesam lahti te! 



Uks läks lahti, ja keik läksid sisse, künni 
wimaks ka nende pealik sisse olli läinud ja uks 
jälle kinni läks. 

Tükki aja parrast tullid mõrtsukad jälle wälja 
— wötsid ommad hobbused ja hakkasid sedda-
samma teed jälle taggasi minnema, kust nad ollid 
tulnud. Kui nemmad Ali-Paba silmade eest 
ollid ärrakaddunud, otis ta weel wähhe aega ;a 
siis hakkas ta pu otsast mahha tullema. Kohhe 
otsis ta selle salla-tee üllesse, ja leidis et se kopa 
uks kinni olli. 

Need sönnad ollid alles Ali-Paba meles, 
mis ta mörtsukatte peälikko kääst olli kuulnud, 
ja ta tahtis hea melega teada sada, mis asjo 
scal kopa sees piddi ollema. Uk^e ees ütles 
A!i-Paba: Sesam, Sesam lahti te! Häddaste 
olli ta need sönnad wälja räkind, kui jubba uks 
lahti läks, ja Ali-Paba astus julge süddamega 
kopa sisse. Kopas olli seest peaaego üsna pimme, 
muud kui ühhest weiksest august, mis kopa 
peal olli, paistis weike walgus sisse. Agga 
mis näggid Ali-Paba silmad siin? Porranda 
peal maas seisid kottid täis kuld- ja höbbe-
rahha. Kastid täis kallist sidi ridid, ja mõnda 
suggo kallid perlid. Eestotsa ehmatas Ali-Paba 
arra, sest et temma omma ello sees kuskil ni pakjo 
warrandust polnud näinud, kui ta nüüd näggi. 
Sai eösimenne ehmatamisse oog ülle läinud, 
wöttis Ali-Paba ni paljo kotta omma kätte, kui 
ta ommad eeölid arwas arrakandwat. Ukse 



tagga ütles ta jälle need sönnad: Sesam, seiam, 
lahti te ja tulli kopast wälja. Eeslid ei pol
nud weel kaugele läinud, ja n?nda hakkas Ali-
Paba kotta nende selga talluma, wimaks 
panni ta pissut kuiwi oksi peale ja hakkas 
koddo pole minnema. 

Nipea kui Ali-Paba olli koddo jõudnud, 
ajas ta ommad eeslid wärrawast sisse, ja panni 
neid ka jälle ennese tagga rutto kmni. Tuvva 
astudes tulli naene temma wasto ja ütles: 
tänna õlled sa oige rutto taggasi jõudnud? Ehk 
on sul mingisuggune õnnetus juhtunud? Ei, 
armas naene, wastas Ali-Paba: tänna on mul 
üks isseärranis ön juhtunus! tulle ruttuste oue 
peale ja aua mind kotta sisse tua. Ali-Paba 
naene olli ka warsti walmis tullema, ja kai ta 
kottid läbbi katsus, ja neis rnhhaga täidetud 
näggi, ehmatas ta üsna ärra. Wchhe aja pär-
raft, kui essimenne römo tuhhin mödas olli, 
ütles ta omma mehhe wasto: Ali-Paba! ehk 
õlled wakhest Allah waöto eksinud, ja wöra 
warra ennesele nõudnud? 

Ärra karda, armas naene, wastas Ali-Paba, 
minna ei olle kuskilt warrastanuv, egga arwa 
sedda ka koggoni mitte wargusseks, kui üks õn
nelikul kombel mörtsukatte järrel mingisuggust 
asjo leiab. 

Nüüd hakkas Ali- Paba keik omma luggo 
Mesräkima, kuida ta sedda hulka rahba olli 
leidnud, ja mis temmal metsas juhtund. Sai 



ta omma luggo räkinud, pällus ta omma naist, 
fedda asja nenda sallaja piddada, et kegi inni-
menne sest miodagi teada ei sa. Armaö mees, 
ütles Ali-Paba naene: lubba mind, et sedda 
hulka rahha mis meie ommeti luggeda ei jõua, 
moka woin, et arro saaksime kui paljo sedda on. 
Te kuida sa arwad hea ollewad, wastas Ali-
Paba. Minne mo wenna Kasim-Paba jure, ja 
pällu temmalt ühle küllimitto wahheks ajaks; 
agga minna tahhan aeda minna, ja auko kae-
wata, kuhho sedda rahha mahha mattame. Ali-
Paba naene läks küllimitto järrele, agga isse 
läks ta aeva auko teggema. Kasim-Paba ei 
polnud mitte koddo, kui Ali-Paba naene sinna 
läks. Temma naene tulli ta wasto, ja küssts: 
mis head sinna rägid? Ma tahtsin teilt wah
heks ajaks küllimitto palluda, wastas Ali-Paba 
naene. Ilma aja wiitmatta läks Kasinu naene 
küllimitto toma, ja mõtles: ei tea mis Ali-Paba 
peaks mõõtma? Ma tahhan küllimitto põhja 
küünla raswaga ärra märiva, ehk siis wahhest 
arro saan, m;s kaubaga temma on kokko juhtu
nud. Wähhe aja pärrast tulli ta küllimittoga 
taggasi ja ütles: nüüd said sa õige kaua odata! 
agga ma ei leidnud tedda ennam. Tännoga 
wõttis Ali-Paba naene küllimitto wasto, tännas 
ja hakkas kojo pole ruttama. Jubba Ali-Paba 
otas tedda toas, ja nüüd hakkasid mollemad 
sedda hulka rahha mõõtma. Tais süddame rõmo, 
ei pannud kumbki tähhele, kui keik ärramõvetuv 
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olli, et üks kuld Penning küllimitto põhja külge 
hakkand. Ni kaua kui Ali? Paba sedda rahha 
mahha mattis, läks ta naene küllimitto taggasi 
wima. 

Häddaste olli ta ukselt wäljas, ja kohhe 
»rätis Kasimi naene mis küllimitto al piddi olle-
ma. Agga kuidas ehmatas ta ärra, kui külli, 
mitto põhja alt ühhe kuld penninge leidis. Täis 
kaddeduft mõtles ta: Ali-Paba on ommeti se keige 
waesem Pahtatti linna sees, ja nüüd ühhekorraga 
mõõdab ta omma rahha küllimittoga. Enne ei 
jä mo südda rahhule, kui ma teada ollen sanud, 
kust temma sedda hulka rahha on wõtnud. Sedda 
aega ei jõudnud ta ärra odata, millal temma 
mees Kasim koddo tulleks. Se pääw olli tem
ma! ni pitk kui üks terwe näddal. Õhto tulli 
Kasim kojo, ja kohhe läks ta naene lemma 
wasto ja ütles: Armas mees, sinna pead ennast 
ühheks jõukaks ja rikkaks kaupmehheks, agga sa 
õlled eksitusse sees; sinno wend Ali-Poba on 
kümme kord rikkam. Sind nään ma omma 
rahha ikka luggewad, agga so wend, kes üsna 
waene peab ollema, mõdab kuldrahha kkllimit-
tuga, ja näitis omma mehhele sedda kuld pen-
ningat. Kasim wõttis rahha tükki, watis ja 
ütles: selleta mulle sedda asja selgeminne ärra, 
et ma parreminne arro saan. Õigusse parrast 
õlleks piddandKasim ennast rõmustama ta wenna 
õnne ülle, agga nisuggune mees ei olnud tem

ma mitte. 
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Ahnusse ja kadvedusfe parrast ei tulnud 
unnigi öse ta peale, ja päwa tõusuga läks ta 
Ali-Paba jure ja ütles temmale: Wend, mis 
assi se on mis ma sumust ku!en? — Jsse 
vlled sa werri waene, ja nüüd ühhekorraga mövad 
sa omma rahha küllimittoga? Armas wend, 
wastas Ali-Paba: ma ei tea mis se on, mis 
sa rägid? Ärra te ennast ni rummalaks, ütleS 
Kasim: wata sedda rahha, mis minno naene 
eile küllimitto põhja alt on leidnud, se on selge 
tunnistus. Nüüd näggi Ali - Paba kül, et se 
salla-assi jubba ka ta wennal teada olli, sepär-
rast ei pannud ta ennam wasto, waid ütles: 
Kasim, üks ossa keigest rahhast tahhan ma 
sulle anda, kui sa sest kaugemale ei rägi. Sedda 
pean ma öigussega sinno kääst sama, ja sa pead 
ka mulle ütlema, kust sa sedda õlled sanud, et 
ka minna woin sinna minna, ja ennesele tua, 
wastas Kasim; ja kui mitte, siis annan ma sedda 
kohtusse teada, ja keik se rahha wöetakse sinno 
käest ärra, ja sa langed kehto kässo alla; agga 
minna saan omma truusse eest head makso. Sed-
dawisi rakis Kasim omma wenna Ali-Pabaga. 
Ilma kaddedusseta juhhatas Ali-Paba omma 
wennale sedda teed selle kopa jure, ja ütles ka 
need sönnad temmale, kuida kopa uks lahti 
lähheb. Muud ei tahtnud Kasim ennam teada. 
Ilma jummalaga jätmatta läks ta kojo taggasi, 
panni keik teiseks hommikuks tee-reisi tarwis 
walmis, ja nenda läks Kasim enne päwa touso 
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omma kümne eesliga teele, ja mõtles: kui se 
tee,reis mul heasti lähheb, siis tahhan teise reisiga 
kakskümmend eeslid kasa wötta. Nendawisi möt-
teldes läks ta metsa. Pea leiab ta ka sedda 
Ali-Pabaft temmale juhhatud salla-teed ja sedda 
suurt puud, kus otsas temma wend olli olnud, 
ja nääb ka emalt sedda kopa uksi. 

Lasseme armad luggejad Kasimi mörtsukatte 
kopa minna, keiki sedda hulka warrandust wa-
tama, ja lähheme isse puhkama. Homme öhto 
same jälle kuulda, mis luggu Kasimiga juhtu
nud, ja mis kasso suur warrandusse ahnus 
temmale saatnud. 

s. 

Kasimi ön ja suur öunetiis. 
Masim astub kopa ukse ette, iitleb need tcnv 

ma wenna Ali-Pabaft öppetud sönnad: Sesam, 
sesam lahti te! Uks lähhäb lahti, ja Kasim 
astub julgeste kopa sisse. Häddaste olli ta sisse 
läinud, kui ka uks temma tagga kinni läks. 
Utlematta hulk warra näggi Kasim omma sil
made ees, ennam kui ta wend temmale olli ra-
kinud. Ahnusse pärraft õlleks ta keik sedda 
warrandust omma kümne eesli peale pannud, kui 
nad agga keik ärra õlleks jõudnud kanda. Ta 
wöttab ni paljo kotte, kui isse jõuab kanda, wiib 
neid ukse ette, agga ommaks sureks önnetusseks 
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leiab ta et uks lukkus on. Sure ahnusse par
rast on need sannad: Sesam, sesam lahti te! 
temma melest ärra läinud ja ei tulle ennam 
mele. Kül ta tulletab ja tulletab neid omma 
mele, agga keik on ilma asjata. Stzdda õnne
tust ep olnud Kasim mitte odand. Täis kar
tusi ja hädda hakkab ta kottisi jälle omma kohha 
peale taggasi kandma, selle lotussega, ehk need 
sönnad siis ta mele tulleks, ja isse ommeti hin
gega wälja päseks. Rahhutuma süddamega käih 
ta möda kopast eddasi ja taggasi, ja midda ennam 
ta need sonno mele tulletab, on temma mõttes, 
kui põlleks ta neid sonnu ilmaski kuulnud. 
Lõuna jõuab kätte, ja Kasim kuleb jubba mört
sukatte tullemist, kes ue warrandussega kopa 
liggi tullid. Kui mõrtsukad Kasimi kümme ees
lid näggid, jäid nad rahhutumaks. Pälik andis 
käsko eeslid lahti peästa, neid metsa laiale ajada 
ja isse läks ta kahhe teise mõrtsukattega hiilgawa 
mögaga kopa ukse ette. Kasimi südda warrises 
sees kui hawa?leht. Ta tundis selgeõte, et 
surm temma! su ees olli, ja ärrapäsemisse peale 
mõttelda ei olle. Agga ommeti tahtis ta kat
suda, nende kurjategziatte kaest elluga päseda. 
Sepärrast wõttis ta nõuks, nipea kui uks lahti 
piddi minnema, essimesse mõrtsukale wasto rindo 
lüa, et ta mahha kukkub, ja seddawisi nende 
käest põggeneda. Agga kust wõtta? 

Ehk Kasim kül essimesse mõrtsuka wasto 
maad lõi, siiski olli temmal teisega kurb luggo. 
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Üks ainus möga hoop, — ja Kasimi pea olli 
— otsast ärra. Nüüd läksid keik nellikümmend 
mõrtsukat kopa sisse watama, kas keik warra 
weel alles peaks ollema, ja kui nemmad ühtegi 
waea ei leidnud, ollid nende süddamed rahhul. 
Warsi peti nöu, mis Kasimi surnud kehhaga 
tehha, ja kuiva temma kopa sisse olli päsend, 
sest et se sönna Sesam agga ükspäinis neile 
teadaw olli. Pealikko kässo peale sai Kasimi 
kehha neljaks raiutud ja kopa sisse üllesripputud, 
tähhenduSseks, et se, kes ial weel kopa julgeks min
na, nääks, et nisamma suggune ots temmal saab 
ollema. Agga isse ei tahtnud nemmad mitte enne 
kopa taggasi tulla, kui keik wärske surno hais 
piddi kaddund ollema. Renda hakkasid keik jälle 
kopast wälja tullema, wötsid ommad hobbused, 
siddusid neid lahti, ja hakkasid jälle tuhhat nelja 
omma teed taggasi minnema. Kasimi naene 
otas pikki silmi omma mehhe tullemist, agga 
kui öhto kätte jõudis, ja Kasim weel nähha ei 
olnud, jäi ta südda rahhutumaks. Ta wõttis 
nõuks Ali-Paba jure minna ja temmale keik 
räkida, mil ajal Kasim kodduft ärra läinud, ja 
werl taggasi ei olle. Nenda teggi ta ka; ta tulli 
Ali-Paba majasse, ja ütles temmale: Minno 
mees läks tänna enne päwa jubba metsa, ja 
nüüd on öhto kä, agga weel ei olle tedda nähha, 
ma arwan, et temmal wissiste mingisuggune 
õnnetus on juhtunud. Ärge kartke! wastas 
Ali»Paba: temma on sepärrast kauaks ärra jä-
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nud, et ta öse ilma näggematta koddo tulleb! 
Sellepeale jäi Kasimi naene wähhe rahhule, ja 
läks koddu. Keskö jõudis kätte, agga weel ei 
polnud Kasimit kuulda egga nähha. Nüüd jäi 
ta südda õige rahhutumaks, ja kui päwa tõusuni 
weel Kasim koddu ei olnud, läks ta ueste Ali-
Paba jure, tedda palluma, et omma meest otsi
ma lähheks. Ali-Paba, keS ikka üks lahke süd-
damega mees olli, panni kolm eeslid walmis,ja 
läks teele. Kui ta pea kopa liggi sai, ilma 
Kasimi ehk temma kümmend eeslit näggemast, 
panni ta sedda asja wägga immeks, siddus eeslid 
puude külge kinni, ja läks kopa ukse ette. Agga 
missuggune kurb luggu otis tedda seal, kui ta 
wärsket werd ukse ees maas leidis? Ta ütles 
need sönnad ja uks läks lahti. Kopa sisse 
astudeõ, leidis ta omma wenna Kasimi kehha 
tükkiv kopa ukse ette ülles ripputud. Ilma aea 
wiitmatta wõttis ta neid mahha, siddus ühhe 
rättiko sisse, ja panni omma eesli peale. Nüüd 
wõttis ta weel ni paljo kotta, kui omma kaks 
eeslid lotis ärrakandwad,panni pissut kuiwi aggu 
weel peale, ja hakkas kojo pole ruttama. Pääw 
olli jubba ammo loja läinud, kui ta koddo sai. 
Ni pea kui omma kaks eeslid olli oue ajanud, 
ja naesele käsko annud keik kottid tuppa kanda, 
olli temma essimenne tö, Kasimi surno-kehha ta 
naese maeaSse wia. Ali-Paba kopputas Kasimi 
maja ukse peale, ja warsti tulli Morgans (se 
olli Kasimi ümmardaja) temma wasto, teggi 



— 16 — 

oue wärrawad lahti, ja Ali-Paba ajas eesli 
sisse, Morgana! siin on sinno perremehhe sur
nud kehha, ütles Ali-Paba, ja näitis ühhe kimbo 
peale mis eesli selgas olli. Morgana ehmatas 
ärra kui need kurbi sönnumid Ali-Paba suuft 
kuliö, ja tahtis jubba tuppa minna omma per
remehhe naisele sedda kurwa luggo räkima, agga 
Ali-Paba kelis tedda ärra, mitte muud räkida, 
kui agga üttelda: et Ali-Paba tulnud on. Nat-
tokesse aja pärrast tulli Morgana taggasi, ja 
kutsus Ali-Paba tuppa. Kasimi naene tulli ta 
wasto ja küssis: „Mis wastuft tood sa mo meh-
hest? Sinu näuft naän ma jubba, et mul 
ennam lotust ei olle, et Kasim weel ellus on. " 
Ali-Paba wastas: enne kui teil Kasimist mingi-
suggust teadust woin anda, pallun teid, mind 
rahholikkult kuulda, künni teile keik otsast otsani 
saan räkinud. Oh Jummal! nüüd saan ma 
arro, et mo mees Kasim mitte ennam ellus ei 
olle, ütles Kasimi naene ja hakkas kibbedaste 
nutma. Ali-Paba räkis nüüd keik omma luggo 
üllesse, mis Kasimiga olli sündinud, ja et ta 
tedda kül leidnud, agga mitte ennam — hinges. 
Löppetusseks ütles Ali-Paba weel: teil on kül 
praegu üks suur kurwastus, ja liateggi sepärrast, 
et teie mees ni hirmsal wisil mörtsukatte läbbi 
on suematud. Siiski ei woi ennam kegi selle 
wasto parrata, waid peate sellega rahhul ollema, 
mis teile on juhtunud. Kui agga minno head 
nouu tahhate wasto wötta, ja omma mehhest 



— 17 —. 

pärritut warra minno pisko warraga ühhendada, 
selle läbbi, ent mind Kasimi assemelle ommaks 
mehheks wöttate, siis tahhan katsuda teie ello-
päiwi keikipiddi kergitada ni paljo kui woin. 

Kasimi naene olli selle nõuga wägga rahhul, 
tännas tedda keigeft süddameft, ja pällus, et 
Kasimi kehha saaks ausaste mahha maetud. Teisel 
hommikul läks Morgana kurwa näoga apteki 
peale ja pällus rohtu. Apteker küssis: kes teil 
siis haige on? Minno hea perremees on wägga 
raskeste haigeks jänud, ja meil on wähhe lotust, 
kas ta ennam ellama jääb, wastas Morgana. 
Enne kui ta koddo õlleks läind, läks ta turro 
peale, kust ühte wanna kingiseppa nimmega 
Mustaw-Paba omma tö jures leidis. Morgana 
terretas tedda lahke näoga ja pistis temmale 
ühhe kuld rahha peusse. Mustaw-Paba wõttis 
röomsa süddamega rahha wasto, tännas ja üt
les: üks hea käe rahha! Mis on teie sowiminne? 
Wötke keik tarwilissed asjad kasa, wastas Mor
gana, ja tulge minno järrele. Agga enne kui 
minnema hakkame, peate lubbama, et ma rätti-
kuga teie silmad kinne seun. Kui Mustaw-Paba 
sedda kulis, ütles ta: ma pannen immeks miks-
pärraft teie minno silmad tahhate kinni sidduda, 
egga teie mind wanna innimeft ommeti ühte tööd 
sunni teggema, mis au ja süddame tunnistusse 
wasto on? Jummal hoidko! wastas Morgana, 
ja andis ühhe teise kuld rahha temma kätte, 
nende sannadega: ma ei arwa mitte, et teid 
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üht tööd sunnin teggema, mis teie ammetille 
häbbi peaks teggema, sepärraft ärge kartke 
ühtegi, waid tulge minno järrele! MuStaw-Paba 
wõttis omma töriistad kasa, laskis ulmad kinni 
sidduda. ja nenda läksid mollemad Kasimi ma
jasse. Sea! teggi Morgana temma silmad lahti, 
ja ütles: olge kärmed omma töga, ja kui wal-
mis ollete, tahhan teile waewa taösumisseks weel 
ühhe kolmanda kuld rahha anda. Ni pea 
kui Mustaw-Paba omma töga walmis olli, sid
dus Morgana ta silmad jälle rättikuga kinni, 
andis kolmandama kuld rahha ta peusse, ja wiis 
tedda jälle omma kohha peale taggasi. Sai 
Morgana jälle koddu tulnud, olli ka Ali-Paba 
senna jõudnud, ja hakkas Kasimi kehha pessema 
ja kalli rohtudega sisse märima. Pu-särgi olli 
Ali-Paba ilma Morgana teadmatta lasknud senna 
tua, ja nenda pandi Kasimi kehha Ali-Paba ja 
Morgana abbiga pu särki. Morgana läks Muh-
hametti usso kirriko öppetaja ehk Jm-ami jure 
ütlema, et keik Kasimi mattusse tarwis »valmis
tud on, kes ka kodhe walmis olli tullemas, ja 
nenda kanti Kasimi kehha sure auga temma söb-
radest kurwaõtussega hauda. Kasimi naene 
olli teiste naestega kojo jänud omma mehhe 
järrele nutma, nenda kuida se sealt ma pruuk 
on. — Monne näddala pärraft kollis Ali-Paba 
omma naese, kahhe poja ja keige warrandussega 
Kasimi maiasse, ja hakkas pulmade tarwis »val
mistama. Kahhe ku pärraft piddas Ali-Paba 
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pulmad, mis wägga uhked ja kennad ollid, ja 
kuus päwa turis. Ali-Paba wannem poeg olli 
ühhes lähhedas linnas kaupmehhe ammetiv õp
pinud, ja omma hea üllespiddamisse eest üht 
head tunnistusse kirja sanud. Sellele andis ta 
Kasimi podi keige kauba ja rahhaga, et ta 
nüüd kui kaupmees wois kaubelda. 

Ja nüüd jättame tännase õhtuga Ali,Paba 
omma ue onne ja ello sisse, kül omme öhto 
jälle kuulda same, mis mörtsukattega sünnib, ja 
kuida nende kurjad nõud keik nurja lähwav. 

3. 
Mörtsukatte kurn uou ja hirmus ots. 

Ätonni ku vlll mödas, ilma et mörtsuk-id 
ommas kopas õlleks käinud. Ühhe! päwal tullid 
jälle keik omma kopa jure, agga kui wägga eh
matasid nemad, kui sisse minnes Kasimi kehha ja 
sure hulga omma warranduösest pudus leidsid. 
Meie salla koht on ülles leitud, ütles mörtsu
katte pealik, nüüd ei põlle meil muud nou, kui 
se. — et enne rahhule ei jä, kui sedda kätte 
olleme sanud, kes selle surno kehha, ni kui ka 
meie warrandust on ärra »vinud; sepärraft olge 
waprad mehhed, ja näitke selle jures omma truust 
üllesse, et pea jälle omma warra katte same, 
mis meie wannematte »vannemad enne meid on 
kokkopannud! Keik hüüdsid kui ühhest suust: 

9* 
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.,Se nou on hea!« Nüüd küssis nende pealik: 
kes kül teie seast se keige julgem on, se astugo 
wälja, ja töotago ennem surra, kui ilma ühhe 
selge wastuseta taggasi tulla. Üks noor mees, 
illusa priske näoga astus pealikko ette ja ütles: 
kui sulle ühte selget arro selle ülle ei to, kes 
meie salla-kobast teab, siis ollen walmis, ilma 
wasto pannematta surra. Pealik, ni kui ka 
keik teised mõrtsukad kiitsid temma julgust, ja 
nenda hakkas ta ennast teele walmistama. Par-
rajaste päwa tõusuga läks ta linna, selle nõuga, 
et kellegi kääst küssikö, kas Pahtattis kegi ühte 
hirmust otsa on sanud. Esmalt läks ta turro 
peale, kust ühhe wanna kingiseppa omma tö 
jures leidis. Mõrtsukas terretas kingiseppa 
lahke näoga, ja ütles: kes teid wanna innimest 
ni warra tõle sunnib? ilm on ka uddune ja teie 
silma selletus ei põlle minno arwates ommeti 
ennam selge. 

Kes teie ka ial ollete, wastas Mustaw-Paba, 
siiski woin teile julgussega üttelda, et ma alles 
monne ku eest ühte surnud kinni õmblesin, kus 
mitte suggugi walgem ei polnud, kui praego siin. 
Kuida rõmustas mõrtsukas ennast, et ilma jär-
rele pärrimatta jubba selle asja ülle teadust sai, 
mispärrast temma just olli tulnud. Ühte sur
nud ? küssis mõrtsukas, ja hakkas juttu teggema. 
Teie tahtsite wist üttelda: ühte surno linna 
kokko õmmelnud. Ei, ei, wastas Mustaw-Paba: 
ma tean kül mis ma rägin! Mõrtsukas pistis 
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ühhe kuld rahha Mustaw-Paba peusse, ja üt
les: se ep olle kül mitte minno assi, selle järrele 
küssida, agga ommeti wõiksite mulle seft mid-
dagi könneloa. Kui ma kül teile seft asjast sel
gemat arro tahhaksin anda, ehk sedda maja teile 
näidata, stiski ei olle se mul wöimalik, sest et 
mind kinniseutud silmadega senna widi, ja nenda 
jälle taggasi tallutadi, waStas Mustaw-Paba. 
Ehk on se tee teie meles? küssis mõrtsukas. 
Sepärrast pallun mulle lubba anda, teie stlmad 
kinni sidduda, et teid juhhates, sedda maja näi
tate, Kaua aega watab Mustaw-Paba sedda 
rahha ja ütleb: ma tännan teid teie hea anni 
eest, agga kas ma sedda teed selle maja jure 
ennam oskan, sedda kül julgeste teile ei woi 
üttelda. 

Mustaw-Paba tousts üllesse, panni ukse lukko, 
laskis ommad silmad kinni sioduda, ja nenda 
läksid mollemad teine teist juhhates. Korraga 
jäi Mustaw-Paba seisma, ja ütles: ma arwan, 
et meie sellekorra mitte kaugemale ei läinud! 
Mõrtsukas wõttis tükki punnast kriti taskust, 
tõmbas ukse pihtjalla peale ühhe kriipso, ja kenva 
wiis ta tedda jälle taggasi omma tõ jure, kus 
ta ühhe teise kuld rahha Mustaw-Paba peusse 
pistis, tedda tännas, ja nenda temmaft lahkus. 
Täis rõmo selle õnne ülle, hakkas mõrtsukas 
nüüd jälle omma seltsimeeste jure taggasi rut
tama, kus keik tedda pitki silmi ootsid. Teisel 
hommikul tulli Morgana uksest wälja, ja näggi 
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sedda punnase kridiga tõmmatud kriipso. Mis 
se peaks tähhendama? mõtles ta. Tahhab kegi 
minno perremehhe Ali-Pabale kurja tehha? woi 
on kegi naeru pärraft selle kriipso sta pihtjalla 
peale teinud. Olgo kuida on! siiski peab in-
nimenne ennast ikka ette watama, wõttis tükki 
kriti ja tõmbas ka keige teiste maja pihtjallade 
peale pnnnase kriipso, ilma et omma perremeh-
hele seft õlleks sõnna lausnud. 

Mõrtsukas olli nüüd omma seltsimeeste 
jure jõudnud, ja räkis nendele omma õnne, et 
temma üht meeft leidnud, kes temmale sedda 
maja näitnud, küs üks surnud kokko õmmeldud 
on. Keik ollid rõõmsad, ja kiitsid temma tar
kust, et ta sedda maja õieti ärra olli märkind. 
Aega ei tohhi meie wiita, ütles mörtsukatte 
pealik, waid peame homme warraselt linna min-
nema, sedda maja õieti tähhele pannema, et 
mitte pärrast mingisuggust eksitust ei tulle. Keik 
walmistasio ennast tee reisi tarwis, ja nenda 
läksid nemmad kolm meeft kous, et üksi neist 
arro ei peaks sama, teisel hommikul Pahtatti 
linna pole. Õhto jõudis liggi, kui nemmad Pah
tatti said, ja kohhe andis pealik käsko, et turro 
peal üksteift peawad otama, isse läks ta kahhe 
teise mõrtsukaga sedda maja watama. Pea tullid 
nemmad selle maja jure, kus se mõrtsukas pun
nase kriipso märgi olli tõmmanud, agga kuida 
ehmatas ta isse ärra, kui pealik temmale näitis, 
et ka teiste majadel sesamma punnane märk ukse 
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peal on. Nüüd sai ta pahhaseks, ja tõotas 
wandega, et temma agga ühheainsa maja külge 
punnase kriipso tõmmanud, kes agga need teised 
kriipsud teinud, temmal teadmatta on. Ehk ta 
kül tunnistas, siiski ei teadnud ta ommeti mitte, 
missuggune se õige maja piddi ollema. 

Se olli nüüd pealikkule sureks melepahhan-
dusseks. Ta andis käsko, et keck piddid jälle 
ümberpöõrma, ja kui omma kopa jure taggasi 
tullid, sai se noor mees ilma armuta ärra sur
matud. Sealsammas pakkus ennast üks teine 
mõrtsukas, parrema nõuga sedda maja ärra 
märkida, et kegi sedda ei nä, ja toutas surma 
nuhtlussega, kui temma ettewõtminne tühhine 
peaks ollema. Ta läks nisamma Mustaw-Paba 
jure, pällus tedda temmale selsammal kombel 
sedda maja näidata, ja andis temmale ühhe kuld 
rahha. Said mollemad jälle selle maja ette 
tulnud, tõmbas mõrtsukas walge kridiga ühhe 
kriipso maja seina külge, ja nenda läksid molle
mad jälle taggasi. Rõõmsa süddamega läks 
nüüd se teine mõrtsukas jälle omma seltsimeeste 
jure taggasi, räkis omma luggo üllesse, et tem
ma parreminne sedda maja on ärramärkinud 
ja nüüd julgeste omma õnne woiwad katsuda. 

Morgana olli pärraft mõrtsuka ärraminne-
mist uksest wälja läinud, ja näggi jälle sedda 
walget kriipso maja seina peal, wõttis kriti, 
tõmbas igga maja peale ühhe kriipso ja läks 
jälle omma maja tallitusse taggasi. 
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Pange ennast walmis! ütles pealik, tännane 
tekäiminne peab meile selget arro andma! Ka 
se tekäiminne oUl ilmaasjata, sest ni pea kui 
nemmad selle maia jure tullid, ja näggid, et keik 
teised majad »valge kridiga ollid märgitud, said 
nemmad selle mõrtiuko ülle wägga pahhaseks. 
läkstd taggasi omma kopa, ja nenda sai ka se 
teine omma surma möga terra läbbi. Nüüd ei 
polnud pealikul muud nöu, kui isse Mustaw-
Paba jure minna, ennesele temmast sedda maja 
näidata, ja hästi tähhele panna. Läbbi ööd 
läks ta nüüd peale, ia zoudiö louneks Pahtatti, 
kus ta wana Mustaw-Paba jure läks, tedda 
ueste pällus seoda maja näidata ja ni mitto 
korda sealt möda laks, künni tõeste teadis, et 
se se õige maja on. Nüüd läks ta jälle taggasi 
omma kopa, ja ütles nendele: Sõbrad, nüüd 
on mul selge arro käes, ;a se, kes selle surno 
kehha meie kopast on ärrawinud, peab ilma 
armota surma sama. Pealik räkiS nüüd keik, 
mil wisil sedda asia ette wõtta: Keige estt-
menne tö peab »ne»l oUema, et ennestelle ühhek-
sateistkümmend eselt, !a kolmkümmend seitse õlli-
wati ostame, neneest ühhe ölliga ärra täidame, 
agga teised keik tühjaks jättame, kus agga mees 
sisse lähheb. 

Kahhe päwaga olli keik walmis murretsetud, 
ia kolmandamal hommikul hakkasid minnema. 
Öhto aeg olli kä, kui pealik omma õlli-woriga 
linna tulli, ja orsekohhe Ali-Paba maja jure 
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seisma jäi. Ali-Paba istus ukse ees, ja pealik 
tulli temma jure, terretas tedda lahke näoga ja 
ütles: auwäärt perremees! teie näete siin sedda 
suurt ölli-wori. Ma tullen wägga kaugelt maalt, 
ja ollen jun üsna wöeras. Kui teie mind lub-
baksite omma woridega tännasel ösel omma 
oue peale wötta, siis ollekstn teile se eest wägga 
tännultk Seft homme warra tahhan ma turrule 
müma minna. Wägga hea melega! wastas 
Alt-Paba, läks tupoa omma sullase Abdallale 
käsko andma, wörast wasto wötta, ja keik wisi 
pärraft toimetada; agga isse läks ta ölli-kaup-
mehhe jure taggasi, pällus tedda, omma eeslid 
worioega sisse ajada, ja kui keik toimetatud on, 
isse sisse tulla. Morganale anti käsko öhto-
sömift walmistada, ja keik wörale tehha, mis 
agga ial tarwis on. Pärraft öhto sömift läks 
öUi-kaupmees weel kord oue peale waatma, kas 
eeslidel omma toidus ees on. Kui ennast üksi 
näggi, läks ta ölli-watide jure, andis iggaüh-
hele käsko, ni kaua walw.^da, kui ta wäiksi kiw-
wa wasto waati saab wissand, et siis keik wäl
ja tullewad ja temma tullemist ootwad. Enne 
maggama minnemist andis Ali-Paba Morganale 
käsko, temma puhhast pessu Abdalla kätte anda, 
ja kui oiumast taggasi tulleb. et siis lihha toi
dus walmis on. ÕUi kaupmees rulli kojas Mor
gana waöto, ja Morgana juhhatas küünla tul-
lega tedda maggamisse kambri. Ilma aja wiit-
matta kustutas ta küünla ärra, ja heitis mag-
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gama. Morgana olli kö^i läinud lihha toitu 
walmistama, korraga kustub ölli-lamp ta käest 
ärra, ja maja sees ep olle ölli tilka. Abdalla 
tulleb köki, ja nääb et köök pimme on. Mor
gana annab Ali-Paba pessu ta kätte ja kaebab 
omma õnnetust. Abdalla ütleb Morganale: siin 
seiswab kolmkümmend seitse wati täis ölli, 
wötta kann ja lasse ennesele ühhe seest ni paljo 
ölli kui sul tännaseks õhtuks tarwis lähheb. 
Morgana tännas Abdallad selle hea nou eest, 
wottis kanni ja läks. Kui ta esfimesse ölli-
wadi jure tulleb, küssib üks hääl madist: „kas 
on parras aeg?" Morgana ehmatas kül selle 
koggematta küsffmisse peale ärra, agga sure 
julgussega kostab ta: „lähheb weel nattuke 
aega! nenda käib ta keik wadid läbbi, agga 
igga wadist kuleb ta seddasamma küssimist, künni 
wumse wadi jure tulleb, ja leiab et se ölliga 
täidetud on. Rutto lähheb ta köki taggasi, 
wöttab ühhe sure paja ja lasseb sedda täis ölli, 
panneb sedda tullele, ja kui ölli parrajaste keeb, 
wöttab ta paja, lähheb nende matide jure, ja 
kallab keewa ölli igga wadi siöse. Taggasi tul
les puhhub ta omma lambi ärra, ja jääb köki 
walwama. Ei ta prukind kaua odata, tassakeste 
teggi ölli-kaupmees akna lahti, wiskas wäiksi 
kiwwa wasto wati, ja otis wastust, agga ei 
keegi wastand temmale sanna. Teist korda wis
kas ta jälle, agga kelk ilma asjata. Nüüd laks 
ta südda rahhutumaks, ta tõusis ülleSse, läks 
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aknast wälja watide jure, agga kuidas ehmatas 
ta ärra, kui soja ölli haiso ommaS ninnas tun
dis, ja näggi, et keik mehhed ölliga surmatud 
ollid. Sure kartussega panni mees leikama, 
ikka otse läbbi rohho aja, ülle kõrge muri, ni 
paljo kui agga jallad suutsid. Morgina, kes 
keik pealt olli näinud, läks nüüd julgeste 
maggama, sest ta teadis, et nüüd ennam ühtegi 
karta ei olnud. Teisel hommikul warra läks 
Ali-Paba omma sullase Ubdallaga ojuma, ja 
kui ta taggast tulles näggi, et keik ölli-worid 
alles oue peal seisis, küssis ta Morgana käest: 
Kus ölüi-kaupmees on? temma tahtis jo warra-
selt turrul olla, ja nüüd on kesk-hommiko jubba 
kä. Auwäärt perremees! wastas Morgana: 
Jummal olgo tännatud, kes teid ja teie maja 
minno käe läbbi nende mörtsukatte käest imme-
likkul wisil on päästnud. Tulge ja waatke agga 
parreminne järrele, küllab siis teiegi ütlete: Jah, 
se olli üks mõrtsukas! Ali-Paba läks watide 
liggemale, ;a Morgana käskis tedda kord wadi 
stsse wadata. Agga ehmatand löi Ali-Paba 
ennast taggast, kui ta ühte innimest wadi sees 
näggi: Ärge kartke! hüdis Morgana, sest se 
mees ei woi teile ennam ühtegi kahjo tehha, 
temma on jubba surnud! Wadake ka nüüd 
keik teised wadid läbbi, keik on tänna öse 
surma janud, muud kui nende perremees mitte, kes 
isse ärra lippas. Ali-Paba pällus nüüd Mor-
ganat, et ta temmale keik piddi räkima, kuida 
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modi nemmad surma sanud, mis Morgana ka 
leigest süddamest teggi. Lasseme Morganat om
ma luggo Ali-Pabale ülles räkida, sest aeg on 
illine, öhto-söök on ka malmis, ja meie keik 
olleme wässtnd. 

s. 

Kabja teeb Ali-Paba pojaga sõbrust ja 
saab surma. 

Äurwa siiddamega istus mõrtsukate pealik 
ommas kopas, ja mõtles omma seltsimeeste 
peale. Oh teie waprad ja truid sobrad! ütles 
ta isse enneses: kes teie ni mitto ööd minnoga 
vllete walwanud, ja mul abbiks olnud. Millal 
saan ma jälle ni paljo mehhi kokko? Õlleks 
teie kui ausad mehhed, möga terra al omma 
surma sanud, mo südda õlleks rahhul olnud, 
agga ühhel nisuggusel kombel otsa sada, se teeb 
mulle kurwastust. Siiski ei jä ma enne rah-
hule, kui Ali-Pabale omma täit palka ollen kätte 
maksnud. Keige se ö ei läinud ta silmad kinni, 
pea watis ta se hulga warra, pea jälle omma 
tru söbrade peale. Pärrast wimaks wöttis ta 
nõuks, Pahtatti linna minna, ja seal ühte suurt 
podi üllespanna, mis ta ka teggi. 

Teisel hommikul reisis ta Pahtatti linna, 
üris ennesele ühhe sure podi, weddas keik suggo 
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kallist Türgi-ma kaupa sisse, ja monne päwa 
parrast seisis Kadja pood täis uhket kaupa. 
Et mollemad liggistikko ollid, teggi ta warst 
Ali-Paba poeaga sõbrust, kinkis temmale paljo 
kallid kiwwa ja olli ülli wägga lahke temmaga. 
Ali-Paba poeg kitis Kadja lahket süddant om
ma issale, ja pällus, kui temmale lubbaks, 
Kadjat ükskord omma jure wörussele palluda, 
mis ülle Ali-Paba wägga römus olli. Ühhel 
õhtul ollid Ali-Paba poeg ja kaupmees Kadja 
allewiS patserimas käinud, ja taggasi tulles pällus 
noor Ali-Paba kaupmeest ennese jure woerakö. 
Esstotsa panni Kadja wasto, agga parrast wi-
maks läks ta ommeti tuppa, kuö wanna Ali-
Paba temma wasto tulli, tedda lahkeõte terretas, 
ja pällus, õhto sõma ajaks senna jäda. Teie 
teate, wastas Kadja, et tänna rede on, kus 
minna mingisuggust toito ei sõ, mis solaga on 
walmistud, sepärrast pallun teid, mitte minno 
pärrast tüllitsema hakkata. Keik tahhan teie 
tahtmisse järrele tehha, wastas Ali-Paba, 
läks kõki Morganale käsko andma, keik road 
Lhtseks ilma solata walmiötada. Morgana panni 
immeks, ja tahtis hea melega teada sada, kes 
se wõras peaks ollema, kes ilma solata toito 
himmustab. Söök olli pea walmis, ja Abdalla 
kandis Morganaga toito lauale. Kui Morgana 
kaupmeest näggi, tundis ta kohhe ärra, et se se 
ölli-kaupmees olli, ja läks jälle ilma sönna lau-
sumatta köki. Pärrast söma toi Morgana kolm 
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puddelit jodawat wina laua peale, panni neid 
wöera ette, ja läks isse köki taggast. Nüüd 
on parras aeg, mõtles Kadja: agga selsammal 
silmapilgul tulli Morgana. Abdallaga tuppa, 
teise käes Türgi trum, teises üks wille, ja pällus 
Ali-Pabat, et wõrast omma laulmisse ja tantst-
missega römustaks; mis Ali-Paba ka lubbas. 
Nüüd andis Morgana türgi trummi Abdalla 
kätte, ja isse hakkas ta laulma ja wägga illu-
saste tanrstma. Lõppetusseks wöttis ta türgi 
trummi Abdalla käest, läks Ali-Paba ette, ja 
jäi seisma. Ali-Paba ja ta poeg andsid molle-
mad temmale ühhe kuld rahha, ja ollid wägga 
rõõmsad. Wimaks läks ta ka Kadja ette, ja 
Kadja wõttis jubba põuest rahhakotti wälja, 
kui Morgana ueste tantsima hakkas. Wõ al 
olli Morganal üks suur pitk nugga, mis ta 
peusse wõttis, sellega pea omma süddame, pea 
Kadja süddame peale näitas, ja ühhe korraga 
kargas ta Kadja peale, pistis häkkiste noa ta 
süddamesse, et hulk werd pörranvale jooksis, ja 
Kadja olli — surnud. A!i-Paba ja ta poeg 
ehmatasid ärra, kui Kadjat surnud näggid, ja 
Ali-Paba ütles: Morgana! mikspärrast õlled sa 
tedda ärratapnud? ja mulle sedda suurt õnne
tust teinud? Se on nüüd kolmas kord, wastas 
Morgana: et teid selle mõrtsuka käest ollen peäst-
nud, ja näitas ühhe sure terrawa noa peale, 
mis Kadja kue al olli. Se on se õlli-kaupmees, 
kes teid ja teie maja õlleks põllema pannud. 
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kui temma nou minno käe läbbi tühja ei õlleks 
läinud. Ali-Paba tundis tedda nüüd ärra, et 
ta tõeste se olli-kaupmees olli, hakkas Morgana 
ümber kaela, tännas tedda temma truusse ja 
julgusse eeft, ja ütles: muud ma ei sowi ennam, 
kui et sinna minno poega ennesele mehheks wot-
tad; mis ülle noor Ali-Paba wägga römus olli. 

Agga essimenne assi, ütles Ali-Paba, peab 
meil ollema, et Kadja omma seltsi-meeste jure 
saab maetud, mis Abdalla ka pea teggi. 

Seddawisi sai se mõrtsuka selts wiimse meh-
heni otsa, ja Ali-Paba wõis nüüd ilma kartus-
seta ellada. Kui ta tundis, et ta ihho ram 
jubba lõppema hakkas, wõttis ta omma poja 
ennese seltsi, wiis tedda mersa ja näitas temmale 
selle kaljo kopa, ja ütles temmale need sõnnao, 
kuida kopa uks lahti ja kinni lähheb: Ja kui 
sul ial tarwis lähheb, siis woid sa julgeste sia 
tulla, ja siit ennesele ikka ni paljo wõtta, kui 
sa tahhad. Pulmad peti wägga sureste ja 
uhkeste, ja Ali-Paba suggo ellas pölweft põlweni 
sure rikkusse ja au sees kaua aega, seft se sõn-
na Sesam olli üksipäinis neile teada. 



II 
Mõrtsuka pruut 

ehk 

tee tvölla-samba jure kesk ö ajal. 

liggidal ühhe kunninglikko lossi peal üks ülle-
waatja, nimmega Linding, omma emmanda ja 
ainsa pojaga, kelle nimmi Peter Linding olli. 
Uks noor tisler-meister, nimmega Josep War
tung, olli tru ja tark to-meeö, kes omma am-
metit oskas üllespiddada, ja keigeft linna rah? 
waft armastud ja auustud sai. Kui Wartung 
näggi, et remma ammet temmale monne hea 
rubla sisse töi, tahtis ta ommale ka ühte abbi-
kasat nõuda, ja kossis ühte noort agga waeft 
tüttarlasi, nimmega Maria. Seddasamma tüt-
tarlaft tossis ka loosi üllewataja poeg, Peter 
Linding, ja teggi Wartungit Maria ees alivaks 
ja laitis tedda koggoni ärra. Maria teadis kül. 

Wartung ja Maria. 
ellas Saksamaal, Werona linna 
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et Peter Linding rikka wannematte laps olli, 
agga siiski jäi ta Wartungile truiks, ja armas
tas tedda se läbbi, et ta teadis, kui wägga ta 
temmast armastud sai. Uhhel päwal tulli Peter 
Linding ja Wartung teine teisega kokko, ja Lin
ding ütles: Wartung! jätta sedda noort tüttar-
laft järvele, sest keik so waew temma pärrast on 
ilma asjata, ja Maria armastab mind ikka 
ennam kui sind. Nenda räkis Peter Linding 
Wartungi wasto, ja kurwastas tedda allati, 
agga Wartung läks ilma sönna lausumatta om
ma teed eddast, Jummala peale lookes, kes keik 
heaste toimetab. Paari näddala pärrast said 
Wartung ja Maria teine teisega kihlatud, mis 
Peter Linding pea kuulva sai, ja ennast wägga 
pahhandas. Ta ütles: Polle Maria weel ta 
käes! ja enne puhhuwad mitto tuult weel ülle 
Wartungi pea, kui pulmad tullewad!--

Korraga kuuldi Werona linna ümberkautses 
ühhest musta kähher-peaga mehhest, kes möda 
maanteed ja metsa walwas, — reisijaid warrast 
ja rahhast paljaks teggi, j? mõnda ka ärra tappis. 

Ühhe! päwal otis üks suurt suggo proua 
omma meest ühhe puka reist pealt taggasi, agga 
kui monni pääw mödas, ja weelgi herrat nähha 
ei olnud, satis ta ommad teendrid otsima, kes 
tedda kül pärrast leidsid, — asM mitte ellus, 
waid — surnuks lodud, ja ihho allasli ühhe 
pu alla wissatud. Se hirmus assi ei woinud 
mitte seddawisi jäda, waid anti kunningale teada, 

Wanna Juttomeeö I. Z 
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kes ilma wibimatta kolm sadda soldatid, ühhe 
kindrali ja nelli ohwitseri Werona linna fatis, 
selle kässuga, kui sedda mõrtsukat mitte pea kätte 
ei sa, siis linna pürjer-meistert temma assemel 
ülles pua. — Kindrali herra ja need nelli oh
witseri pandi lossi üllewataja Lindingi jure kor
terisse, agga soldatid jaotadi Ma sisse laiale, 
et sedda ennem mõrtsukat kinni saaks. Keik 
metsad otsiti läbbi, ilma et mõrtsukast kordagi 
nähha õlleks sanud. Ühhe süggise õhtul istus 
rahhutuma süddamega wanna pürjer-meister 
toas omma leen?toli sees, kui uks lahti laks, ja 
must kahher<pea laetud pistoliga ta ette ascus 
ja tenlmale ütles: sa õlled sowind mind nähha 
sada, siin ma ollen! agga kui sa mind mitte 
rahhule ei jätta otsimast — siis pead sa teadma, 
et se essimenne kuu! sinno wanna tuddi-peale 
otsa teeb; jummalaga, wanna jahho-pea. Nende 
sannadega läks ta toast wälja. Wanna pürjer-
meister olli ni ärra ehmatand, et muud räk'da 
ei saand, kui kahher-pea — mõrtsukas — wõtke 
kinni! — Teisel hommikul andis pürjer-meister 
käsko, et soldatid keik linna majad pidvid läbbi 
otsima, künni sedda mõrtsukast kätte saab. Isse 
läks ta keige ees, ja nenda otsiti maja majalt 
läbbi. Jubba olli pea pool linna jaggo läbbi otsi
tud, ilma et minkgi suggust arro õlleks lõionud. 



?s -
s. 

Wartung wiakse wangi-honesse. 
Ä-üüv tulliv solvatid Wartungi maiasse, kusi 
tedda rahholikkulc omma tisleri tõ jureft leidsid, 
kappid ja kastid, keik otsiti läbbi, keigewimaks 
mindi wodid otsima, ja korraga leiti padja alr 
kahher?pea parruk, müts ja habbe. Wartung 
ehmatas kül ärra, agga julge sönnadega tunnis-
tas ta, et temma sest ei tea, mil kombel need 
asjad temma wodi on tulnud. Silmapilk andis 
wanna pürjer-meister käsko Wartungi käed selja 
peale kinni sidduda, ja nenda widi tedda nelza 
püssimehhe wahhel wangi-honesse. Keik linna 
rahwas, kui nad kuulda said, et Wartung, kes 
üks ni au-wäärt ja õiglane mees olli, ja ühhe 
nisugguse alluseks ennast teind, kahjatsesid tedda 
wägga. Maria, kui ta kuulda sai, et Wartung 
wangi-honesse widud, ehmatas nenda ärra, et 
mõnda näddalid haige wodis maas olli. Kui 
ta parremaks sai, olli temma essimenne tõ 
wangi-honesse minna, ja seal Wartungiga räkida. 
Te peal tulli lossi üllewataja poeg, Peter Lin
ding temma wasto ja küssis: kaS sul on weel 
lusti sedda mõrtsukat ommaks mehheks wõtta, 
kes monne päwa pärrast ehk jubba wõlla-sam? 
bas rippub? Maria ei lausund sõnna, waid 
läks omma teed eddast wangi-hone pole. Kui 
senna sai, pällus ta wangioe üllewatajat, et 

3' 
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tedda lubbaks Wartung! jure minna. Wangide 
Üllewataja läks wanna pürjer-meistri jure ütlema: 
et se mõrtsuka pruut (kuida nemmad tcdda hüüd
sid). siin on, ja teid palluda laSseb, omma peig-
mehhega räkida. Iah! kui ta terda melitab, 
et ta rutto omma süüd ülleS tunnistab, was
tas pürjer-meister, mis läbbi temma trahw ker-
gitud saab, woid sa tedda temma jure lasta, 
agga isse jääd sa nenda kauaks ka senna. Wan
gide üllewataja teggi ukse lahti ja laskis Mariat 
sisse. Kui Maria sisse astus, näggi ta War
tungi toli peal kurwa näoga istuwao, ja terre-
taö tedda lahke näoga. Wartung, kui ta Ma
riat näggi, tõusis ülleese, hakkas ta ümber kaela 
kinni, ja mollemad ei sanud nutto pärrast san-
nagi räkida. WimakS ütles Maria: armas 
Wartung! minna tullen sinno jure ja tahhan 
sinno käest küssida: kas so sütda on ni puhhas, 
et sa Jummala pühha palle ees woiv tunnis
tada, et sinna ismasüta õlled? siis ütle mulle: 
jah! Ja ma pallun sind keigest sütdamest: ärra 
salga ühtigi ärra, mis läbbi sa aaga omma süüd 
raskemaks teed. Sa tead, et sind sütdamest 
ollen armastand, ja weelgi armastan. Wartung 
hakkas kibbedaste nutma ja ütles: Jummal! kes 
sa sallajamad süddame mõtted ärra naäd, ja ka 
tead, et ma ilma süüta pe.an kannatama, ärra 
lasse ilma süüta werd ärra wallada, waid wötta 
mind omma targa ja pühha nimme pärrast sest 
süüst ^lahti peästa. Üks kurri innimenne on 
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need aSjad ilma minno teadmatta mo wodi 
padja alla pannud. Wangide üllewataja, kes 
keik olli pealt kuulnud, piddi ommas süddames 
tunnistama, et Wartung töeõte ilma süüta on. 
Nüüd lahkusid mollemad teine teisest ärra, ja 
Maria läks rahhulisse sütdamega Jummala 
armo peale looteS jälle koddo taggasi. 

Monni näddal olli jälle mödas, ilma et 
Maria õlleks Wartungid watamas käinud. Kor^ 
raga olli kuulda, et Wartung kahhe päwa par
rast kunninga kässo peale wõlla-samba ülles-
podud saab. Maria läks jälle wangi-honesse 
pürjer-meistert palluma, et tedda weel wimast 
korda nähha saaks, ja tedda trööstiks, kindla 
lotussega Jummala peale surra. Se kord olli 
keik palluminne Marial ilma asjata, ja ta piddi 
tühjalt koddo taggasi minnema. Keik sc ö ej 
tulnud temmal und, künni wasto hommiko sil
mad kinni läksid, ja Maria ühte wägga head 
unne-näggo näggi. Nemmad seisid mollemad ühhe 
rohhelisse Ma peal, kust ühte illusad rohho-aeda 
täis rosisi omma al näggid. Wartung olli 
Maria käest kinni hakkand, ja tahtis tedda 
ennese järrele mäest alla tõmmata, kui Maria 
häkkiste unnest ülleö ärkas. Ta südda löi jälle 
ueste kurwaks, ja ta mõtles: ma tahhan lossi 
peale minna ja kindrali herrat palluda, ehk ta 
iasseb tedda lahti, kui ta kuleb, et Wartung 
tõeste ilma süüta on. Öhw jõudis kätte, kui 
Maria loes! peale jõudis, ja otse kohhe ette tuppa 
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astus, kus need nelli ohwitseri laua äres kaarti 
mängisid. Maria terretas ohwitserisi lahke näoga 
ja pällus neid kindralite ütlema minna, et ta 
Wartungi pärrast palluma on tulnud. Wähhe 
aja pärrast tulli ohwitser toast taggasi, ja ütles: 
kindrali herra lasseb üttelda, et keik palluminne 
Wartungi lahti-laskmiöse pärrast ilma asjata on. 
Silmad täis wet, istus ta ahjo äre pingi peale 
mahha, jalgu puhkama, ja olli pea wässimuSse 
pärrast ärrauinund. Lossi kel löi üksteistkümmend, 
kui ta ülles ärkas, ja neid ohwitseri alles kaardi 
laua jures näggi. Uks noor priske näoga oh
witser, kes laua otsas istus, küssis omma seltsi-
mehhe käest: «Kas sa õlled sedda jubba enne 
kuulnud, et kui keegi mingisugguse sü pärrast 
wölla podud saab, siis öse enne sedda wolla 
sammas wanna surnokehhadest puhhastud saab?" 
Kül ollen sedda jutto ammogi kuulnud, wastas 
teine ohwitser: agga ma ei ussu mitte, et ükski 
innimenne ni julge süddamega on, et ta praego 
wölla-samba sure lähheks, ja sealt ühhe pilpa 
märgiks tooks. Minna annaks omma terwe 
rahhakotti selle eeft! wastas se noor ohwitser. 
Maria, kes keik olli kuulnud, mõtles ommas 
süddames: kui ma se kotti täis ommale saaks, 
ehk ma siis Wartungi wangist lahti peästaks. 
Ta astus laua ette ja ütles: kui keik sedda rahha 
mulle lubbate, ollen ma praego walmis, teile 
wölla-samba küllest üht pilbast toma. 

"Õlled sa hul peast? küssis noor ohwitser. 
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«Kas sa tahhad isse omma peigmehhele minna 
rumi teggema?" Julge süddamega pällus Maria 
ühte nugga, miö se noor ohwitser omma tuppest 
wälja tõmbas ja ta kätte andis. Sönna lau-
sumatta läks Maria toast wälja, ja hakkas 
wölla-samba jure minnema. 

s. 

Peter Lindingi hirmus ots. 
Ohto olli pimme ja willo, tuul puhhus läbbi 
leppa oksi, ja sure lossi kel löi pool kaksteistküm
mend, kui Maria julge süddamega linnast wälja 
sai. Ilma kartusseta läks ta omma teed eddasi, 
ja loudis ka pea wölla-samba jure, kus ta kiwwi 
müri warjo mahha istus. Korraga kuleb ta 
hobbuse jalla healt, ja nääb ühte musta kähher, 
peaga pitka meest omma hobbuse seljast mahha 
astuwad, ja just wölla-samba pole tullewad. 
Kui jubba oige samba liggi sai, näggi Maria 
et kähher-peal üks teine mees kaendlas olli, kedda 
ta samba alla mahha röhkus ja ilma armota 
tapma hakkas. Halleda heälega pällus mees 
tedda ommeti ellusse jätta, mis peale kahher-
pea wastas: "Sind ollen ma jubba ammo oda-
nud, nüüd on so ellul öhto käas!" ja sel sil
mapilgul noaga ta süddamesse pistis. 
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Sure ruttoga pistis kähher-pea omma noa 
wölla posti külge, ja hakkas surnud wölla keldri 
toppima. Maria olli sedda keik omma silma
dega pealt näinud, ja wõttis ilma et kähher-
pea sedda õlleks näind, noa posti wahhelt wäl-
ja, ja rutto panni ta omma noa jälle asjemele. 
Kähher-pea wõktls noa wölla samba seeft wälja, 
panni oinma tuppe, ja hakkas omma hobbusega 
jälle tuhhat nelja taggast minnema. Maria tulli 
nüüd müri taggast wälja, leikas ühke pilpa 
wölla-samba küljest, ja hakkas lossil peale min
nema. Lossi tuppa astudes, leidis Maria oh-
witserio alles kaardi mängi jures, andis pilpa 
nore ohwitseri kätte, räkis omma luggo temmale, 
mis ta wölla-samba jures näinud, ja et ta kähher-
pea noa ohwitseri noaga ärra wahheranuv. Oh
witser wõttis noa wasto ja näggi, et noa terra 
külges alles paks tarretand werri olli. Rõmuga 
andis ta rahha kotti Maria kätte, ja pällus tedda 
ösekK losst peale jada. Selle janele astus Peter 
Linding tuppa, kaks pudoelt jodawat wina kaend, 
las, terretas ohwitseri, panni puddeliv laua peale 
ja ütles: Pappa läks jubba maggama. sepär-
rast wöime julgeste weel paar puvdelt wina 
tühhendada! Warsti tundis noor ohwitser om
ma noa ärra, ja ütles L-ndingi wasto: Meie 
olleme w st eile öhto koggematta ommad noad 
wahhetanud! Linding wõttis noa tuppest, pis
tis wee-krust stsse, ja pühkis tedda truiSte omma 
ninna rättikuga ärra. »Minno nugga on enne 
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puhhas kül, ürles se noor ohwitser: agga tele 
noa külges paistab paks werri." Linding eh
matas kül ärra, agga sel silmapilgul seuti ta 
kaed ja jallad kinni, ja pandi öseks keldri. — Teisel 
hommikul anti sedda kindralile teada, kes molle-
mid, wanna ja noort Lindingio, linna wangi 
satis. Lossi pealt löiti paljo rahha, rided, kal
list kaupa ja warra, mis keik linna kohtusse sa-
deti. Wangi - Hönes wennitadi Peter Linoingi 
soned laiale, ja sure walluga piooi ta tunnis
tama, et temma se kähher-peaga mõrtsukas ol
nud, ja ka need aSjad sallaja Wartungi wodi 
padja alla pannud. Maria istus laua äreö, kui 
korraga toa uks lahti läks, ja Iosep Wartung 
tuopa astus. Oh sesda römo, mis nüüd molle
mad süddamed tundsid. Minno nodder meel 
ei jõua seoda ülles-räkida, waiv iggaüks wöib 
ommas süddames sedda römo tunda, mis War
tung ja Maria tundsid. 

Kunninga kässo peale sai Peter Linding ratta 
peale seutud, kus ta suurt wallo tundis, ja pär
rast nelja hobbose wahhel temma kehha tükkideks 
kissuti. Wunna lossi üllewataja pandi elluks 
ajaks wangi-töösse, kus ta ka pea su rri. Se olli 
17. Noja ku päwal 1676, hommiko kello 6, kui 
Peter Linding omma noort ello löppetas, keige 
linna rahwa nähhes. 

Wartung ja Mariat laskis kunningas ennese 
jure kutsada, kinkis netle pulmade tarwis hulga 
rahha, ja seadis Wartunzit lossi üllewalajaks. 
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Nenda ellasid mollemad armastusses teine 
teise wasto surmani. Pärraft nende surma wal-
litses Wartungi wannem poeg kunninglikko lossi 
peal, ja nende suggo auusradi ja armastadi 
keikift innimesteft. Nenda, armad luggejad! 
aitab ja hoiab Jummal neid, kes temma peale 
lootwad; — ka siis, kui willetsust ja waewa 
sawad nähha. 

Kui uskus lodad temma peal', 
Siis aitab ta sind siin ja seal! — 
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III 
Krahw Doggenburg 

ja 

Hindrek Waldenstein. 
Ehk-

Kes ikka kordab Jummalat, 
Kül Iummal tedda awmtab. 

Aastal ILL6 ellas Saksamaal üks krahw, 
nimmega Doggenburg. Temma abbikasa olli 
üks jummalakartlik innimenne, kes keige omma 
allamatte wasto wägga helve ja armolinne olli. 
Nemmad armastasio teine teift keizest süddameft, 
ja ellasid ühbe wägga sure ja uhke lossi peal. 

Hindrek Wahtenstein, ühhe nore möisnikko 
poeg, kes krahwi proua tcnistusses olli, auustas 
proua wägga, sepärrast et ta näggi, et ka Hindrek 
Jummalat armastas. Ja nenda olli krahwi 
proua Hindreko wasto lahke süddamega. Sedda 
näggi krahwi üllem jäger, wanna kurri Morits, 
ja pudis Hindrekule kahjo sata. Ühhel päwal 
sõitsid krahw ja wanna Morits jälle jahhi peale. 
Nüüd on parras aeg! mötleõ Morits, ja hakkas 
krahwi hirraga räkima. Minna ollen, auwäärt 
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krahwi herra, tähhele pannud, et teie proua 
Hindreko wasto wägga lahke on, ja ma kardan, 
et temma Hintrekut ennam armastab, kui au-
likko krahwi herrat! 

Krahwi herra ehmatas selle ülle wägga, 
sest et temma teadis, kui wägga ta proua 
tedda armastas. Agga siiski pällus temma Mo-
ritsid, et ta temma proua ja Hindreko järrele 
parrem wataks. 

Se könne teggi wanna Moritse süddant weel 
ennam rõõmsamaks, ja ta iggapäwane keige 
surem murre ollise, mil wisil ta Hindrekule kahjo 
woiks tehha. Korraga jäi krahwi proua 
ainus poeg wägga raskeste haigeks, ja proua, 
kes omma last ni süddamest armastas, ei läinud 
ialgi haige lapse jurest ärra. Nüüd näggi krahwi 
herra et ta proua, kes enne ni lahke näoga 
temma wasto olli tulnud, nüüd üsna kurwa 
näoga krahwi herra peale watas. Agga mil 
wisil wois temma proua ta wasto römus olla? 
sest se lapse raske haigus olli temma süddant 
nenda kurwastanud, et ta ei woinud lahke näoga 
ennam olla; ehk ta krahwi herrat ikka ühte modi 
armastas. Se teggi krahwi herra süddame 
külmaks, ja ta hakkas ommas meles mõtlema, 
er se tõssi on, mis wanna Morits temmale olli 
räkinud. Täis wihha ja kurjust läks ta ühhel 
päwal wälja omma wabriko peale, kus waske 
sullatati, mis poolteist wersta lossi jurest ärra 
otti. Wabriko jure tulles, tullid wasse sullatajad 
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temma wasto, ja ta ütles neile: se essimenne, 
kes tulleb ja teie käest küssib: Kas wask on 
sulla? sedda wötke ja wissake kewa wasse ahjo. 
Sullased lubbasid ilma wasto pannematta krahwi 
herra käsko täita, ja nenda poris ta jälle omma 
loest peale taggast. Tuppa astudes käskis krahwi 
herra Hintrekut omma jure tulla. Hindrek as
tus krahwi herra ette ja küssis ilma kartmatta: 
Mis on aulik krahw teie sowiminne? Krahwi 
herra watas Hindreko silma, ja näggi kül, et 
temma südda keigcst sest puhhas olli, mis wanna 
Morits Lemmale olli räkinud. Agga kui ta om
ma proua peale mõtles, et ta ennam ni lahke 
ta wasto ei olnud, siis sai ta südda jälle täis 
wihha, ja ta ütles Hindreko wasto: sa pead 
tänna wasse wabriko peale minnema ja ütlema: 

Suur krahw se lasseb küssida. 
Kas wask jo hakkand sullama? 

Hindrek tännas kummardades krahwi herrat 
ja läks toast wälja krahwi herra käsko täitma. 
Enne minnemist küssis Hindrek krahwi proua 
käest: Kas teil aulik proua on mingisuggust 
käsko mulle anda? ma lähhän praego wasse 
wabriko peale. Ei, armas Hindrek! wastas 
proua. Agga kui sa kirrikust möda lähhed, siis 
asto kord sisse, ja pällu minno ja mo haige 
lapse eest, et Jummal tedda terweks teeks. Ilma 
kartmatta süddamega hakkas Hindrek wasse wab
riko peale minnema. Kui ta kirriko jure tulli, 
läks ta sisse, heitis ennast pölwili mahha, ja 
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hakkas Jummalctt palluma. Kirriko öppetaja, 
keS lõuna palwet piddi minnema teggema, nenda 
kui se kattolikko ussu pruuk on, näggi tedda 
altari ees põlwili maas Jummalat pallumas 
ja jäi seisma. Sai Hindrek omma palwet löp-
petanv, astus kirriko öppetaja temma jure ja 
ütles: kes nenda pallib kui sinna, selle palwet 
saab Jummal tõeste kuulma; minne julgeste! 
ja Jummala waim olgo sinno hoitja. — Wähhe 
aja parrast, kui Hindrek krahwi herra jurest olli 
ärra läinud, jäi krahwi herra südda rahhu-
tumaks, ja ta andis wanna Moritsele käsko, 
ratsa hobbusega Hindreko järrele minna. Ilma 
aja wiitmatta sõitis MoritS wasse wabriko peale. 
Kui sullased näggid kedda tullewad, wötsid tedda 
kinni, ja wiskasid tedda kuma wasse ahjo. 
Wähhe aja pärrast tulli ka Hindrek ja küssis: 

Suur krahw se lasseb küssiva. 
Kas wask io hakkand sullama? 

Sullased wastasio: 
Se on jo tuhhaks pöllenud, 
Kes fraywist olli sadetud! 

Hindrek pöris ümber, ja hakkas lossi peatd 
taggasi minnema. Kui krahwi herra tedda näggi, 
mõtles ta Hindreko waimv omma ees seiswad. 

Hindrek lerretas ja ütles: 
Se on jo tuhhaks pöllenud, 
Kes lrahwist olli sadetud! 

Nüüd hakkas krahw Hindreko ümber kaela 
kinni, ja römo pissarad tullid temma silmist 
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wälja, seft ta näggi, et Jummal ükspäinis 
Hindrekut olli aidanud. Hindrek piddi nüüd 
krahwi Herrale keik räkima, mil wisil temma 
kirrikule läind, palwet teggema, ja se läbbi olli 
wanna Morits enne tedda wasse wabriko peale 
jõudnud. Krahwi herra laskis omma proua 
ennese jure kutsuda, räkis temmale, mil wisil 
wanna Morits isse ommale surma olli »valmis
tanud, ja pällus tedda, keik ärraunnustada, mis 
ta ilma süüta temma peale olli arwanud. Krahwi 
proua hakkas omma mehhe kaest kinni, ja ütles: 
Jummal on Hindreko palwet wötnud kuulda,sest 
meie armas poeg on jubba hopis parrem. Keik 
kolm pannid käed kokko, ja hakkasid laulma: 

Mis Jummal teeb, on hästi keik, 
Ta uou on ikka hea! 

Laul. 
Ae Jummal, kes keik ärra teab, 
Keik kurjad mõtted ärra uäab. 
Ei jätta uuhtlematta ta, 
Waid tassub kurja põrguga. 
Kui möllet kurja süddames. 
Siis kurn kaswab sinno sees, 
Semu kui wimaks wõimust saab. 
So peale kurrat — irwitab. 
Ta euuast sulle armsaks teeb, 
Kui tehtud su — siis taggaueb. 
Ja kartussega aiab ta, 
Weel suremat süüd teggema. 
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IV. 
Kürak rätsep 

ehk 

õnnetus õnnetusse peale. 
Äaskari linnas, Tattari Ma raja wasto, 

ellas ennemuste üks kaupmees, kes omma prouat 
wägga armastas. Ühhel päwal istus ta om-
mas podis, kui üks kürakas rätsep temma podi 
ette seisma jäi, seal laulma hakkas, ja wägga 
illusaste Türgi trummi löi. Kaupmehhele teggi 
se juurt römo, ja ta mõtles, ma tahhan tedda 
tänna öhto koddo minnes ennesega kasa wötta, 
kus ta ni hästi mind kui mo prouat peab rö-
mustama. Pea panni ta omma podi kinni, 
ja mollemad, kaupmees ja kürakas hakkasid 
minnema. 

Kaupmehhe proua olli jubba lauda katnud, 
ja otis omma meeft öhto sogile. Kui kaupmees 
ja kürakas koddo ollid tulnud, istusid keik kolm 
laua jures, kus wärske kalla sup neid otis. Söma 
aegas olli kürakas koggematta ühhe kalla kondi 
omma kurko nelanud, ja nattukesse aja pärraft 
olli ta surnud. Mollemad ollid nüüd ühhekorraga 
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sure hädda sees, seft et se luggo nende majas 
olli sündinud. Ja nad kartsid, et kohhus neid 
kui mõrtsukaid piddi nuhtlema. Sepärraft wöt-
sid mollemad nõuks, tedda tohtre jure wia, kes 
nende liggidal ellas, ja temmale rohtu palluda. 

Kaupmees kandis omma prouaga küraka 
tohtri kotta, ja isse läks ta tüdrukule ütlema, 
et ni hea õlleks ja tohtrid pälluks haiget waat-
ma tulla. Ni pea kui tohtri tüdruk tohtrile 
läks käsko andma, pannid mollemad küraka 
treppi naeale püsti ja läksid kojo. Tohter käskis 
tüdrukut küünlaga tuld näidata, ja weel enne 
kui tüdruk küünlaga õlleks jõudnud tulla, olli 
tohter jubba uksest wäljas, lükkas pimmedas 
wasto treppi ja ühhe korraga olli wanna küra
kas kollina! treppi äre peält wasto koja pörrandat 
kukkund. Kui wägga ehmatas ta ärra, kui 
näggi et se innimenne surnud olli. Ta läks rutto 
tuppa taggasi omma prouale sedda õnnetust rä-
kima. Mollemad ehmatasid kül essiotsa ärra 
selle sure õnnetusse ülle, agga siiski piddi üks. 
nou petud sama, mil kombel sedda surnud ma
jast wälja sada. Tohtri proua, üks wanna kaw-
wal loom, andis omma mehhele sedda head nou, 
wanna kürakast õsel ärra kanda. Armas mees! 
ütles ta: meie wõttame kätte, kanname tedda 
omma nabri kattuksele, lasseme tedda korsnast 
alla, wanna Sultani aida?mehhe kõki, ja meie 
olleme murrest lahti. Tohter leidis sedda nou 
hea ollewad, ja mollemad kandsid küraka kattusse 

Wanna Juttomees I. ^ 
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peale, kuft tedda köiega korsnaft alla lasksid. 
Sultani aida-mees, kes selle praego sündind asja 
peale pulmast koddo olli jõudnud, ehmatas wägga 
ärra, kui ta näggi, et üks innimenne temma 
kökis seisis. Ah, ah! ütles ta: kas sinna õlled 
se suur rot, kes mulle ni paljo kahjo teeb, ja 
minno wöid raswad ja ärra weab? Ma tahhan 
so koerale näidata, et sul ial himmo ei tulle 
minno köki tulla. Nende sönnadega wõttis ta 
ühhe keppi ja hakkas kürakale möda pead leika
ma. Korraga kukkus kürakas kummali mahha, 
ja aida-mees trummeldas keppiga möda selga. 
Kui ta näggi, et kürakas ennast koggoni ei li-
gutand> käskis ta tedda wälja minna, agga ta 
olli ja jäi wakka. Nüüd ehmatas aida-mees 
ärra, kui ta leidis, et kürakas surnud olli, ja 
hakkas wanduma. Täis hädda ja Kartust, mõt
les ta, mis nüüd peale hakkata? O olli pimme 
kui kot, ta wõttis kürakat selga, kandis tedda 
ulitsa otsa, ja panni tedda ühhe koja ukse naeale 
seisma, ja läks kojo taggasi. Enne päwa touso 
juhtus üks risti usso kaupmees sedda ulitsat 
käima, ja möda minnes pudutas ta koggematta 
küraka külge, kes silmapilk ta peale kukkus. Kaup
mees ehmatas ärra, sest ta mõtles ühhe mõrt
suka ollewad, ja hakkas appi karjuma. Warsti 
tullid kaks soldatid senna, ja kui nad näggid, 
et kürakas surnud olli, wötsid nad kaupmehhe 
kinni, ja wisid tedda wangi. Teisel hommikul 
anti sedda Sultanile teada, ja Sultan käskis 
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rlstiusso kaupmeest ilma armota wölla üllespua. 
— Pea anti keige linnale teada, et üks rlsti
usso kaupmees peab üllespodud sama. 

Teisel hommikul todi kaupmees wangi-honest 
wälja, ja weeti wölla samba jure. Jubba olli 
köis kaupmehhe kaelas, kui aeda - mees kohtu 
ütlema ette astus, ja tedda palluma hakkas: et 
kaupmees ilmasüüta on. Sai ta omma luggo 
keik ülles räkind, mil wisil kürakas temma kökis 
olli surma sanud, lasti kaupmees lahti, ja jubba 
hakkati aeda-mehhele köit kaela pannema, kui 
tohter ennast läbbi rahwa tungis, kohtu-üllema 
jure astus ja ütles: Jätke tedda ellusse, minna 
ollen se küraka ärra surmanud! ja rakis keik, 
mis modi ta tedda koggematta treppist alla olli 
lükkand. Kohto üllem käskis aeda-meest lahti 
tehha ja tohtert üllespua, kui Türgiusso kaup
mees omma prouaga kohto-ütlema ette astusid, 
ja ütlesid: Meie jures on ta surma sanud, sest 
et ta kalla söma jures ühhe kondi omma kurku 
nelas. Sultan, kes wanna kürakast waea lei
dis, sest ta olli Sultani jures narriks, küssis 
omma Pei käest: kas kegi tedda on näinud? 
Aulik Sultan! wastas Pei: eilt hommiko läks 
ta joobnud peaga wälja, ta tänna on ta ulitse 
pealt surnud leitud, kus ta ühhe kaupmehhe 
jures kondi omma kurko on neland, kedda praego 
wölla puakse. Minne ruttuste sinna, ja ütle 
kohto-üllemale, et se kaupmees peab sia tullema, 
Parrajaks ajaks jõudis Pei wölla - samba jure 

Z 
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ja hüdis: Sultani kässo peale jätke kaupmeest 
ellusse, ja tulge temma jure! Köis wöeti Türgi-
usso kaupmehhe kaelast ärra, ja kohtu-üllem 
läks tohtri, aeda-mehhe, ja kahhe kaupmehhega 
Sultani jure. Sultan käskis nüüd igga ühle 
omma luggo üllesräkioa, mil wisil kürakas om
ma surma olli sanud. Kui keik nelli omma 
luggo ollid üllesräkinud, käskis Sultan omma 
kirjutajat keik sedda ülleskirjutada, ja sedda 
immelikko luggo Sultani kirjade jure panna. 
Keige neljale kinkis Sultan hulga rahha nende 
truusse eest, ja laskis neid minna. 

v. 
Wabrikant Newing 

ja temma wabriko iilletvataja Kaos, 
ehk: 

kes Jummalat armastab, sellel lähheb keik 
assi heaks. 

^aksa-maal, Reini jöe liggidal ellas üks 
wägga rikkas wabriko perremees, nimmega Ne
wing. Temma norem wend olli kingiseppa am, 
metit õppinud, mis temmale kül monni koppik 
sisse töi, agga siiski ta naist ja kuus last toita 
ei jõudnud, et monni hea koppik kõrtsi kappi 
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läks. Ta isse kitis: hea töteggia, kange wina-
wötja!" — Oh teie rummalad ja ilma moist-
matta innimessed! Eks se olle kurradi nou ja 
sanna, misga ta innimesse süddant julgeks teeb? 
— Wabriko perremees Newing olli pois-mees, 
kes wina jomist ei sallind, ja ka selle pärrast 
omma wenda wägga wihkas. Ühhel päwal läks 
wanna wabriko perremeesNewing linna, ja näggi 
et üks tömees lounse palwe kella lömisse jures 
omma mütsi peast ärra wöttis, ja ristis kättega 
ulitse äres seisis. Teine tömees, kes ta körwas 
mütsiga seisis, kui ta näggi, et Klaos omma 
mütsi peast ärra wöttis, ütles: So ninna on 
wist wägga pitk, sa tahhad, et monni kattus-kiwwi 
so ninna külge kopputab! — Neid sanno kulis 
wanna wabriko perremees Newing. Ta astus 
Klaosse jure, ja küssis: Kas tahhad minno jure 
töle tulla? Hea melega! wastas Klaos, ja 
hakkas wanna wabriko perremehhe järrele min-
nema. Te peal ütles wanna wabriko perremees: 
Mul ei olle kül praego mitte tö-meest tarwis, 
agga et ma sind näggin mütsita palwet teggemas, 
tulli mulle mele: temmal woib wist pallukesse 
pudust olla, ja sellepeale kutsusin sind ommale 
töle. Kui sa puraiumist himmustad, woid 
monneks ajaks minno töösse jäda. Klaos tännas 
wabriko perremeest, ja lubbas keik temma mele 
järrele tehha. Agga ma pallun sind, ütles wabriko 
perremees: kui ma sind middagi kässin tehha, 
ehk ka omma wabriko jures middagi ehhitada 
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Renda jõudsid mollemad wabriko jure, kusKlaos-
sele omma tö kätte näidati. Monni näddal olli 
Klaos wabriko jures puid raiund, kui ühhel 
öhtul wanna wabriko perremees Klaosse jure 
tulli, ja temmale ütles: Ma nään, et sul pitk 
tee koddo minna on, kui tahhad, woid ka öse 
wabriko jures maggada! Klaos tännas wabriko 
perremeest, ja olli selle ütte wägga rahhul. Pari 
aasta pärrast, kui wabriko perremees näggi, et 
Klaos üks wisi parralt mees olli, ütles ta: 
Klaos! sa woid omma naese ja lapsed ka sia tua. 
Mis sa arwad sest luggust? Tännan teid kei-
gest süddamest, wastas Klaos. Wanna wabriko 
perremees laskis sure wabriko ja ellamisse majade 
wabhele kiwwi muri tehha, agga kegi ei tohtind 
küssida: mikspärraft se on? Klaos olli keiki-
piddi üks wägga auwäärt mees, ja wabriko perre
mees armastas tedda ja panni tedda wabriko 
üllewatajaks, kus ta sedda ammetit truussega 
toimetas. Korraga jäi wanna wabriko perremees 
wägga raskeste haigeks. Klaos olli selle ülle 
wägga murres, sest ta teadis, et pärrast wabriko 
perremehhe surma temma ühhekorraga leiwast 
lahti on. Wabriko perremehhe haigus läks pääw 
päwalt ikka pahhemaks, nenda et iggaüks keik 
lotust mahha olli jätnud. Paar päiwi, ja wanna 
wabriko perremees olli puhkama läinud. Temma 
ainus wend lotis keik warra pärriwad, ja monni 
näddal pärrast wabriko perremehhe mattusid müdi 
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wabrik ärra, agga keik mu kraam sai oksjoni 
peal ärramüdud. Kui jo keik olli müdud, todi 
wimaks wanna wabriko perremehhe kojo wälja. 
Kes kül sedda piddi ostma? Monni pakkus paar 
koppikad, künni wimaks wanna Klaos ka hüvis: 
Ei kegi pakku ennam! ja wabriko perremehhe 
kojo jäi Klaossele. Römuga wöttis ta koju 
öllale, ja hakkas toast wälja minnema. Kogge-
matta kommistas ta ukse wahhel, ja kukkus 
mahha. Raam laks purruks, ja hulk rahha olli 
koja pörrandal maas. Kui wabriko perremehhe 
wend sedda näggi, hüdis ta: Klaos, sa õlled 
pilvi ostnud, agga mitte sedda rahha. Kohto 
saks leidis rami wahhelt ühhe pärrandusse kirja, 
kus weel kirjotud olli, et kes pilvi ostab, ka selle 
rahha pärrib, mis seal rami wahhel on. Wabriko 
perremehhe wend piddi keik rahha Klaosse kätte 
andma, ja sellega rahhul ollema, mis temma 
wend ta ossaks olli seadnud. Wabriko perremehhe 
wend, kui jo keik rahha otti ärra raisanud, jäi 
parrast ni waeseks, et kui abbikasa mulla ülla 
olli matnud, Klaosse jure tulli ja tedda pällus, 
et ta temma wäikses maeas woiks ellada. Klaos 
wöttis tedda lahke südvamega wasto, ja molle-
mav ellasid rohholckkult mõnda aastat. 
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