
Raamatu palwe lugejale. | 
S i n u  e t t e ,  l u g e j a ,  t u l e n  m a  p a l -  |  

1 w e g a. Hoia mind määrdimise ja rikku- <k 
6 mise eest, sest ma ei ole ainult sinu, waid | 
| ka kõigi teiste tarwitamiseks. ^ 

© Tood sa mind lugemiseks, pane mulle s> 
fe kohe puhas paber ümber. ® 

Ära puutu mind määrdinud kätega: ma 
® ei julge siis ennast teistele näidata. j 
te Ära keera mind lugedes kahekorra, sest | 
? nii murdub mu selg ja lehed rebenewad X 
© lahti. J 
fe Ära jäta mind wäikeste laste ette. | 
® Ära pane mind ka kärbeste eest kait- <š 
e) seks piima wõi jooginõu peale, sest nii niis- | 
2 kub mul kaane paber lahti. £ 

Ära keera lehe nurka kahekorra. Kui ® 
| sa kardad, et lugemise järje ära unustad, </ 

ts pane paberisiil ehk pildikene märgiks mulle P 
Ä wahele. | 

Ära kirjuta ega kriipselda minu lehtede ^ 

Sserwale — see on inetu. Märkuste tegemi- p 
seks soeta omale raamatukene ehk wõta | 
| leht walget paberit. £ 

(a Leiad sa minus lahtise lehe wõi mõne P 
| muu wea, teata sellest koguhoidjale. ® 

Iseäranis hoia wanu kulunud raamatuid, / 
| sest paljud neist ei ole enam müügil. | 

ej Armas lugeja! Minu palwet kuuldes wast I 
b alles märkad, kui halwasti sa seni minuga ö 
? ümber oled käinud. 9 

S Palun edaspidi mind. paremini hoida! | 
RAAMAT. | 
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Aensuri poolest lubatud. Nigas, 4. Mail 1872. 



Armas lugeja! 

(St kül fcSFõnct näiltmängile ci panda, arwan ma 

siiski kõlblikuks mõne sõna ütelda. 

Wils aastat tagasi sairrad Wõru linnas ühe 

kaupmehe juurest linad warastatud, justament nõnda, 

kui sa selle jutto sees leiad. Aga et rahwale ilusam 

lugeda oleks kirjutan ma siin, kui oleksiirad kätesaadud 

wargad oma trahwi leidnud. Tõeste üteldes, ei ole 

w a r g a d  m i t t e  k ä t e s a a d u d ,  s i i s k i  o n  n e m a d  ü h e l  

kohtunikul teadawal ja saawad omal ajal teenitut 

palka leidma. 

Lugeja pango tähele, kuhu kurjad teud wiiwod. 

Mõistab ta seda, siis on ntino ettewõetud nõu täidetud. 

Küünla kuul 1872. 

Wäljaandja. 



M ii li g i a d. 

S a r l v e  A n t s  W a h a ,  t a l u  p e r e m e e s .  

L i i s o ,  t e m a  n a i n e .  

M a r i ,  n e n d e  t ü t t a r .  

M u s t  P e e t e r ,  A n t s u  p o o l n i k .  

T a n i l, Antsu sulane. 
N o o r  K i w i ,  k a u b a s a k s .  

Mesikäpp, kaubasaks. 

P a d a n i k, Mesikäppa sell. 

J u k o, Mesikäppa õpipois. 

Ü k s  t o a  n e i t s i .  

Ü k s  k o h t u  h e r r a .  

Ü k s  t o h t e r .  

Ü k s  õ p e t a j a .  

Ü k s  S e t t n .  

Ü k s  w a n g i w a h t .  

W o o r i m e h e d  j a  

W a h i d .  

K o o r .  



Efimene näitus. 
Suur talu tuba. Sees naha kõiksugused lina puhastamise 

riistad, hulk linu j. n. e. 

E s i m e n e  e t l e n d  n s .  
Sarwe Ants ja Must Peeter (isfurood laua juures, küünal põleb 

nende roahel, roimi pudel seisab laua peal). 

Must Peeter. 
Asjad on korra parast joonel, hobused tallis, 

saanid rebe alla tõmmatud. Meie asi laks hüwasti 
edasi, ei jäänud haisu ega jälgi järele. (Wõttab klõnksu.) 

Sarwe Ants. 
Aga kui nad meid leidwad, siis on meie rõõm otsas. 

Must Peeter. 
Sa oled kartlik kui jänes. Kes wõib meid sitt 

ülesleida? Ega ei ole 10 ehk 20 wersta maad. 
Mölle ise. Mõrult Willaudi: kauge.tee ja pitk wahe, 
200 wersta ja neid on hunt oma sabaga mõõtnud. 
Kes mõtleb seal, et linad, mis nüüd Riias pidiwad 
olema, 45 wersta Willandist sügawas metsas peidul 
seisawad. 

Sarwe Ants. 
Sul näikse ika õigus olcwad, üks magus seletus. 

Oh, parem oleks olnud, kui sa oma tarkusega, keS 
teab — kuhu oleksid läind, ehk jäänud. Mis nüüd 
linadega peame tegema? 
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Must Peeter (naerdes). 

Kas ehk arwad, et neid metsa mädanema paneme? 
Eb? Ära lori tiib ja juttu. Mõista, kaal linu maksab 
igal pool oma 60 rubla, 3 kaalu panime iga koorma 
peale, see teeb üle 4 koorma 12 kaalu. Kas ei ole 
asi, 700 rubla ? Ja. ega se pisuke summa kaubasak-
sale mnlku punga ei rebista? Tal on raha küllalt, 
pudu krossi taga otsima ta wist ei lähhä. 

Sarwe Ants-
Aga tegu jääb siiski pattuks. Helde taewas andko 

mo hingele seda andeks, oh! 

Must Peeter. 
Jätta tühja ohkamist. Wargus on täidetud. 

Kaubasaks Noor Kiwi lennako kui kiirritaja sinna 
tänna, hüidko healt, palju ta tahab, meid ometegi 
latte ei saa. Otsigo ta oma elu otsani Tartu pool 
Kriimanni wallast Tamme Jaani — Sarwe Antsu 
hais ei lõufe tal ninasse. 

Sarwe Ants. 
Kulla Peeter, mulle tükirrad halwad mõtted paha. 

Mo naine kõneles mulle, et tal Üks inetu unenägu 
olnud. Mo keha näitnud fui törwaga koos, taeioast 
tulnud püha^inglid ja uhtund mind puhtaks, siis 
paistnud keha mul kui surnud. 

Must Peeter. 
Ants, ma so naise nnenägu halwaks ei wõi tä-

hendada. Tahad kuulda, mis ta täbntdab? Noh, aja 
kõrwad püsti. Waata, tõrw on põrgune Tanil, keda 
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sa uskuda ei tohi. Ta tükkib sino sugu wõsasse, 
tahab Mari endala meelitada. Püha inglid on mino 
nõu ja soowitnsed. Kui sa neist lugu pead, saad sa 
Tauilast lahti. Siis tuleb õnnelik rahu sulle tagasi, 
sest koolnud keha tähendab õntsat rahu. Annad sa 
Mari mulle, oh seda pidu ja põltve, oh seda ilu ja 
õnne meie keökil! <Ta irõttab pudelist ühe flöukfu ja annab 

pudeli Antsu katte.) Wõtta, Ants, tõe peale ka klõnksu. 

Sarwe Ants. 
(rüüpab pudelist ja paneb pudeli laua peale tagasi.) 

Saab näha, aega treel küllalt. (Kuk laulab^) Toho, 
juba walge wäljas. Se oli üks hull öö! 

Must Peeter. 
Ütle: kasulik öö (roöttab klõnksu). 

Sarwe Ants. 

Peida piidel eest ära. Rahnas hakkab warsti 
üles tõusma. Naine ei salli wiina, tülitseb kui nääb 
ja sõimab mind joodikuks. 

Must Peeter. 
On trecl aega. Nüüd peame nõu kuhu Kiwi-

saksa linad kõige mõnusamalt tuleb äramüüa. Ma 
arwau Pernu, seal meid kesgi ei tunne; 2 nädala 
pärast wõime asja ette wõtta. 

Sarwe Ants-
Aga, mis me' kodu ütleme, kui naine teadust 

tahab. 
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Must Peeter. 
Et woori peale minna hädast tarwis olla, raha 

teenima. Raha eest jälle soola ja muid asju tuua, mis 
majas puuduwad. 

Sarwe Ants. 
Ma kardan, kui metsa wahid kogemata linad lei-

aksid. Mis siis? 

Must Peeter. 
Linade juure ei pease üksgi. Nad seisawad süga-

was metsurkas ühe kalda soppa all kotpimedas, et 
wana pagangi sisse astuda ei usaldaks. 

, Sarwe Ants. 
Kuis sa nii südakas olid öösel üksi sinna minna?-

Kõige kõrgema hinna eest ma ei oleks julgunnd. 

Must Peeter. 
Undse mo ono, sust mo sugulane. (Wõttab pude-

list klõnksu ja pakub Antsule ka. Nii kaua kui Ants joob, 

naeratab ta saadanlikult.) Uputa, Ants, himu, karast« 
südant. (Pudelit pöue pistes.) Püha waim puhus — 
nüüd oleme joodetud, tarwis ka hobusid joota. (Lahab 

* toast walja.) 

T e i n e  e t t e n d n s .  
Sarwe Ants. Liiso ja Mari (natuke hiljem). 

Sarwe Ants (üksi). 
Terwe nädal olen nüüd kodnnd ära olnud. PuhaS 

ja süüta mees olin teele minnes, tagasi tulles mul 
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pattu koorem kuklas. Must Peeter, sa põrgu waim, 
oled karjalaste mind oma wõrkn tõmmanud ja pää 
käib mul ümber, ei jõua mõtteid kiuni pidada. — 
Olen wäsind, aga ei tule und. — Ei tihka naise silmade 
ette astuda, sest warga nägu — (Liiso ja Mari astu, 
wad tuppa). 

Liiso ja Mari (ühtlasi). 

Tere Ants, tere isa! Jumalale tänu, et isa 
kodu jõudnud! 

Ants (sörmcga silmi öörudes). 

Tere, Jnmaleme! 

Liiso. 
Kuulin sisse astudes sind wargnsest konelewad. 

Kas sul, Jumal hoidko, tee peal midagi ara warastati!? 

Ants. 
Ei mitte. Juhtub mõnikord pahandust. Kuke 

kõrtsis püieti hoost ara wõtta, sain aga looma seda-
maid kätte. Muud midagi (afgutab). 

Liiso. 
Nään, sa oled wäga wäsind. Ehk heidad sängi 

natuke wäsimust puhkama? Pärast jutlustad meile 
?mast teekäigist pikemalt. 

Mari. 
Jah, isa, heida natuke magama. 

Ants. 
Jah, je on kõige parem nõu. (Ta lähab toast ai-

• gutelles wälja). 
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Liiso. 
Isa nääb tee käigist nagu rõhutad. Nii ma teda 

weel et ole näinud. Ma kardan, ta on suuremat 
pahandust ehk kahju leidnud, kui ta nimetas. Aga 
jättame enneaegsed kartused ja lähme, laps, nüüd 
lehmi lüpsma. Aeg käes. 

(Nad astuwad toast walja.) — (Eesriie langeb maha.) 

K o l m a s  e t t e n d u s .  

Tanil ja Must Peeter kolgiwad linu. Teisel paigal toas istu-

wad pinkidel Liiso kedrades ja Mari linu rabades. 

Mari (paneb moega kaest ja waatab oma linade peale). 

Neist linadest wõiksiwad kül kallid riided saada. 
Linadel on esimene ilus karw, walge kui lumi ja 
pehme kui siid. Õnnelikud, kes neist linadest tehtud 
riideid saawad kandma! Wägewad ja rikkad tõmba-
wad neid selga. Madala rähmale jääb aga waew. 

Liiso. 

Kõik on Jumala tahtmine. Igaüks kannab, mis 
Jumat temale annab. Jumala seaduse wasta ei tohi 
inimene nuriseda. Taeivane Isa teab, mis hea on. 

. Mari (omale). 

Hea aga oleks, kui neist linadest osa ka mino 
kirsto jõuaks. (Ema wasta.) Suured ja rikkad kanna-
wad kallid riideid. Kastid ja kirstud neil kaaneni 
täis. Meie sugune aga, kui kirstu waatab ei nää 
muud, kui palja kirstu põhja. 
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Liiso. 
Laps, sino mõtted ja soowitused on pattused. Nii 

noor, kui sa alles, tükib sulle juba ahnus peale. Tuleb 
ehk ka kord, kus sino kirstu ka mõnda johub. Nüüd 
aga ole sõnakuulja ja jumalakartlik, kuis noorel tüttar-
lapsel sünnib olla. 

Mari (omale). 

Juba olen peakoolis ära käinud ja ei tohi weel 
kirstust rääkida. Kui priSmehed ligidal, pean taga 
kambri taganema. (Lahab punaseks Tanilat nahes, kes üle 
toa tema ligidale astub.) Mis on, mis Ütled Tauil? 

Tanil. 
Tulin so linu waatama (waatab linu). Kui rikkas 

mees oleksin, ostaksin sedamaid ja kingiksin neid oma 
mõrsjale. 

Mari. 
Sooh, siis sa jo oled peigmees. Kas ehk wõid 

mulle ütelda, kes sinu mõrsja? 

Tanil. 
Ei ole weel peigmees, ei ole mul ka mõrsjat, sest 

et rikkus mul puudub, aga kui warandnst mul oleks, 
siis ei waewaks mind otsimine. Mo mõrsja peaks 
olema, kes nii ilusid liuu oskab rabada, kui needsi-
naised ja — (kella helin). 

Mari. 
Kes teab, kes ta wõib olla (kella helin). 

Liiso. 
Wistist on mõni saks ukse ette tulnud, linasaksad 
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iga pääw nüüd kihutawad külast külasse, talust talusse. 
Mari, mine waatama, kes seal on, ja siis kutsu 
isa tuppa. 

Must Peeter. 
(Kes seiesadik wihaselt ema kohast Mari ja Tanila peale -

oli luurinud, räägib enesele.) Nüüd ja hiljeniiue ja tt« 
seisab mino käes Antsu trõim ja troli. Ta müüb 
linad, ta müüb tütre, linad — linna, Mustale — Mari. 
(Mari astub kõrwalt mööda) Tanilale — takkud jalga! 

N e l j a s  e t t e n d u s .  
Kõik endised omal paigal ja tool. Ühest uksest astup Ants 

sisse. Mari tema kannul, teisest uksest Padanik. 

PabantL 
Tere, Jumal appi ja jondo! (Paneb kübara, kindad 

ja piitsa laua peale.) 

Kõik rahwas toas (ühtlasi). 
Aivitago Jumal! 

Padanik. 
Kas peremees kodu? 

Ants. 
Mis Te tahate peremehe käest? 

Padanik. 
Linu kaubelda. Olen kaupmees ja kui kaup sünnib, 

siis tahan ka weel (Liiso peale waadateS) wana mutrile 
rätiku kinkida, nii ilusa, et kuski kirikus ega koolimajas 
teist ilusamat uähä ei saa ja (Mari peaie silmad tõstes) 

peretütrele punased pilkad siidi paelad. 
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Sarwe Ants. 
Kelle juures Te olete? 

Padanik. . 
Ma olen wana Mesikäppa sell, Padanik — on mo 

nimi. Wana Mesikäppa tunneb kõik maakond, ta on 
|o esimene kaubasaks, ülirikkas, 

Üheksa poodi ühes uulitsas 
Kümme aga turu keskel, 

'a ta maksab kõige suuremat hinda linade eest. 

Ants. 
Miks ma Mesikäppa ei tunne, tunnen kül, aga 

laupa seenimaani temaga ei ole teinud. Rahwas 
ütleb, ta olem kiskja ja tema kaal mitte õige. 

Padanik. 
Se kõne eit kõik halrna rahrna lori. Rikkastelle 

üteldakse halba järele, neid arrnatakse pattu läbi rik
kaks saanumad. Meeste maema ja higi aga ei wõtta 

. kesgi waewaks maadata. 

Ants. 
Jah, se on tõsi ja oige. Kell midagi waewaga 

on korjatud, sedamaid laim taga järel. Aga siis 
aüüd saks, mis Te maksate linade eest? 

Padanik. 
Nii kuis linad on, 3 künni 3 % rubla, fui linad 

head on. Kes teab kuis sino omad on, kas sa neid 
ei wõtta näidata? 
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Ants. 
Ei tahaksgi hea meelega müüa, wähem 4 rublat 

ci maksa ka neid näidata. Iältame, saks, asja. nii-
samuti. 

Padauik. 
Waadata lasta sa ika wõid oma linn. Kui kaup 

ka ei sünni, siis õpime vähemalt üks teist tundma. 
Tundmine kosutab sõbrust. Pead sa esitt Padanikn 
omaks sõbraks, siis sa ei lusti ka enam leise kaup-
mehega kaubelda. Ärgo wiitgem aega, lähme aita, 
tulew sõbrus seda nõuab. 

Ants (sugeb aigutelles oma päad). 

Oh, jättame asja teise korra peale. Kes teab 
kuhu aida wõtti on pandud — (järele mõtteldes Liiso 

wasta). Liiso, sa ka ei tea, kus wõtti? 

Liiso. 
Mari, mine kasikambri ja waata, kas ta seal ei 

ole. (Mari lahäb teist kambri). 

Padanik. 
Üks wana sõna ütleb, et õige sõber rohkem kaalub, 

kui kuld. Kaupmees ja põllumees, kui nad sõbrust 
pidawad, on mittu kaalu kulda rikkamad. Ühel on 
teine tarwis, üks ei jõua ilma teiseta ilmast läbi ajada. 

Ants. 
Saks, Te olete nähes wäga lahke mees. (Mari 

tuleb tagasi ja annab wõtme Liiso katte.) Näh, seal tn-
akse wõtti, lähme siis aita. (Peetri wasta.) Peeter, 
tule kaasa, sul tarwis seal kimbud maha tõsta. 

(Lähwäd kõik uksest walja. Tanil ja Mari jaawad üksi tuppa.) 
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W i e s  e t t e n d u s .  
Mari ja Tanil. 

- Tanil (astub Mari iigidale, istub tema forma ja ot)fab.); 

Oh, Jumal! 

Mari-
Miks sa kurwastad, Tauil? 

Tanil. 
Kõiksugused mõtted kiirlewad mul pääs. Süda 

mul maga raske.' ' - > .^ 

Mari. ' 
Ütle mulle, ehk ma trõirt sulle head nõu anda.' 

Tanil. 
Olgo siis. Knule Mari, hommiku sel cieal kui 

sa emaga läksid lehmi lüpsma, olin ma lina aidas, 
kus linu natuke tahtsin seada. Tuul lükkas aida ukse 
-finni. Juba tahtsin ukse jälle tagasi tõugata, kui ma ligi-
'dal healed kuulsin. Isa oli Peetriga aida juure tulnud ja 
nemad kõnelesiwad isekeskis. Peeter tükkis isale peale, et ta 
sind Peetrile peaks naiseks andma, aga isa reastas: mis 
mo lubamine maksab, fui Mari ehk sind ci taha wõtta. 
Nüüd hakkas Peeter isa peale wäga pahaseks minema. Ta 
ütles: Mis mees sa oled, kui sina ei saa jagu omast 
lapsest. Siis ahwardas ta isat, wiimati hirmutas teda 
ja ütles: kui sa ei anna Marit mulle, siis — aga 
nüüd nad läksiwad aida juurest kaugemale ja sõnad: 
„kõis kaela" tungisid'üksi weel kõrwa. Oh, Mari, 
kas see ei ole hirmus? Jumal teab, mis Must Peeter 
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weel kurja ja kurbdust meile kõigile soetab! Ta on 
üks kurja mõttega inimene. Oh, kui ma rikkas ^ oleks, 
siis peaks isa minust ka lugu, siis lahaks kõik asi 
heaste, siis ei oleks Peetrit karta. Aga ma kardan, 
isa annab järele ja selle kurjale pead sa naiseks minema! 

Mari. 
Ära pelga. Peeter ei saa mind millalgi. Isa 

armastab mind ja ei soowi oma lapsele halba. 

Tanil. 
Isa on kül hea, aga Peetril on snnr wõim te- ^ 

üle. Tal on raha. Jumal teab kust ta selle on 
saanud -ja ma kardan, ta on raha isale ka laenuks 
andnud. Nüüd sunnib ta isat oma tahtmise järel 
tegema, mis ta tahab. 

Mari. 
Ega ma siiski Peetrit ei wõttaks. 

Tanil. 
Aga wiimati sunnib Peeter isat, et ta sind mv vist 

wälja wiskaks, kui sa Peetrit ei wõtta. Ja kuhu x 
siis lähad? 

Mari. 
Helded inimesed wõttakstd mind wasta. 

Tanil. 
Oh, Mari, kes mitte ei wõttaks wasta nii a 

sat last, kui sa oled! Ob, kui mina nii õnnelik w uks 
olla, aga mu! ei ole midagi, ei urtsikutgi! Ku e, 
Mari, ära pahanda, ma tulen sulle pattule: na 
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armastan sind (ta wõttab Mari kasi). Tnlewal Jaani 
Pääwal saawad 5 aastad, et ma teenistusse so isa 
Maja astusin ja sest saadik olid sa mul ika armas ja 
Mino arm kaswis igapääw. Täna nüüd ma ei jõudnud 
oma tundmuse tagasi hoida. Mari mo marjoke, kas 
wõin ma loota sind omaks nimetada? 

Mari (punaseks minnes paneb oma paa Tanila õlale). 

Tanil, ka mina sind ammugi $o armastan. Kui 
ma sind nägin, kui ma sind ligi tundsin, ika mo süda 
ennast rõõmustas. Walwades ja unes kandsin ma sinu 
kuju omas südames. Nüüd, Tanil, mõistan ma need 
laulu sõuad, mis üks kuulus laulik laulab: , 

,.OH, waga ootus, mesi-lootns 
Kül armastuse noorusen, 
Taew tabast wallal, kaunis waatns. 
Ja süda sõuab õntsuseu!" 

Tanil. 

Ja nüüd ma mõistan need sõnad, mis üks teine 
knulus laulik laulab: 

V 
„Ja oleks mul kui kuningal 
Kõik perismaa, 
Siis peaksid krooniks mino peas 
Sa hiilgama." 

Mari mo kallis kroonike. (Heidab oma käsi Mari õtade 
ümber. — Kuuldakse teised aidast tagasi tulewad. — Tanil ja 
Mari lahkuwad ja hakkawad jälle üks rabama, teine kolkima.) 

Kiwi-linad. 2 
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K u u e s  e t t e n d u s .  
Endised, Padanik, Ants, Peeter, Liiso. (Ants ja Padanik i 
astuwad kesktubani ja jääwad seal seisma. Kõik teised omal 

tööl.) 

Padanik. 
Mo armas kallis sõber, mis nüüd linadega saab? 

Ütle ometigi, mis sa nende eest tahad? 

Ants (kaanab paa Peetri poole). 

Mis nõu sa, Peeter, annad, kas maksab müümine? 

. Peeter. 
Mis kaup mulle putub, tee nii kui ise arwad. 

Ants (Liiso poole). 

Liiso, mis sa arwad? 

Liiso. 
Kui kaubasaks bead hinda lubab anda, siis wõib 

linad ära müüa. Jumal saab siis mõlembid õnnis-
tarna, saksa ja sind. 

Padanik. 
Seda wõite usknda, et hind saab hea olema. Kes 

jõuab siis enam maksa kui wana Mesikäppa sell. Mest-
käppa kontor läkkitab linad otsekohe Jnglusmaale-
Teised kaupmehed saadawad esite kauba teiste kätte ja 

igaüks tahab ta juurest oma kasu wõtta. Selle päras: 
meie kõige suuremat hinda jõuame anda. 

Ants. 
Noh, mis T'e siis annate? 
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Padanik-

Ei, risti esite oma laps ära. Pane temale hind 
Veale, nii on seadus. Tuled sa linna poodi, siis sa 
jv ka kiisid, palju maksavad heringad ehk palju sool? 

Ants. 
Kui siis seadus nii on, noh, olgo siis 4 rubla 

linade eest. (Naerab.) 

Liiso. 

Seda ei ole palju selle waewa eest, mis tema 
juures on nähtud. Jumal üksi seda waewa wõib tasuda. 

Peeter. 

Nad on ka esimesed Marjenpurgi linad. 

Padanik. 

Hind on liig suur, annas sõber, kui sa seda lei-
sika eest küsid, ehk sa arwad puuda eeft? (Liiso poole.) 

Olgo ta waewa palju nähtud, seda hinda ei wõi 
anda kusgi maa peal, tacwan irast. (Peetri poole.) Kui 
linad oleksiwad kõik ühesugused, siis oleks teine asi, 
a9a seal on üks kaal snit linn, teine rist, kolmas 
treipant prakkiga kons, pealegi Sorjenpurgi seltsi et 
neil puudo. (icntfu poole.) Linade eest ei wõi enam 
anda, kui 3 rubla. 

Ants. 

Andke nime mis tahate, mo linad on head, 3 
tubla 70 kopikad on mo wiimne küsimine; kui tahate, 
siis wõite selle eest neid osta. 

2* 
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Padanik. 

Ega puu ühe hoobiga maha ei lange, laastud 
lendawad mitmed senna tenna. Ma panen 30 kopikad 
peale, enam ei jõua. 

Ants. 
Kui T'e mitte rohkem juure ei pane, siis jättame 

kauba teiseks korraks. Mina ei wõi enam kui 10 
kopikad maha jätta. 

Padanik. 
Panen ka 10 kopikad juure. 

Ants. 
Ei, jäägo siis kaup — 

Padanik. 
Noh, kirik kesk küla. Wõltad 3 rubla 50 kopikad? 

Ants. 
Olgo siis. (Lööwad kaed kokko.) 

Padanik. 
Higi seisab mul otsa peal, keel ja kurk on mul 

kuiwaks läinud, nii raske oli sinuga, sõber, kaubelda. 
Aga iga algus on ränk, kui ma teine kord jälle kaup-
lema tulen, loodan, lähäb asi meil ruttemast joonde. 
Lähme nüüd laua juure ja paneme leppituse kirja. 
(Nad lahwad laua jure, istuwad maha, Padanik tõmbab tas-
kust paberi ja pliatsi, karbist annab ta ühe sigari Antsule, teise 

paneb ise põlema.) Noh, täna mulle sündinud noor 
halli habemega sõber, kuis siis so täis nimi kõlab? 
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Ants. 
Mo nimi on Sarwe Ants Waha. 

Padanik (Eiriutab). 

Se nimi on antsakas. Üks tntaw laul algab: 
"vana Ants oli auus mees" j. n. e. Nii olgo ka mo 

poolest sulle au pakkutud. So nime järel wõiks ar-
wata, et sinuga pehmelt kaubelda sünniks, aga sa 
seisad kui müür kauba hinna maha laskmise juurel. 
Kolmanda nimega (Sarwega) sa hirmutad ehk mõnda, 
mind mitte, mulle se sarw wäga tulus, kahewõrra ma 
sind wõin hoida, sest wana sõna ütleb: „meest sõnast, 
härga sarwist peetakse. 

Ants (naerdes). 

Pidage, saks, mind nüüd sõnast ehk sarwist, aga 
ilma käe rahata — 

Padanik. 
Jah, käeraha on kõige parem kinnitus. Paljus 

sa tahad? Kas 6 rubla küllalt? 

Ants. 
Olgo 6 rubla.' 

Padanik (kirjutab). 

Nüüd on täht walmis (loeb ette) „Sarwe Ants 
Waha on müünud 3 kaalu linu ja saab iga leisika 
eest 3 rubla 60 kopikad. Sai käerabha 6f rubla." 

„Padanik, Mesik. sell." 
KaS oled, sõber, sellega rahul? (annab tähe Antsu kätte; 
Ants loeb ja annab tahe Liisole luzeda.) 
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Liiso. 
Aga rättik ja siidi paelad? 

Padanik. 
Jah, kirjutan seda ka sisse (kirjutab). Nüüd kõik 

joonel (ajab kae tasku, tõmbab ta taskust walja) ja siin pea-
legi liigu raha. Aga milal, Ants, linad linna tood? 

Ants. 
Küünla päawal, enne nad ei saa walmis. 

Padanik (tõmbab kella taskust). 

Aeg juba wäga hiljaks läinud. Nüüd ruttu 
kaugemale sõita. (Annab Antsule Mr.) Jumalaga siis, 
noor sõber, (deiste wasta.) Jumalaga rähmas! 

Kõik rahwas (ühtlasi). 
Jumal kaasa. Soowime saksale.head teeb. V 

(Lähwad Padaniku saatma. Peeter ja Ants jääwad üksi tuppa.) 

S ä i t s m e s  e t t e n d n s .  
Ants ja Must Peeter. 

Must Peeter. 
Linad on nüüd ä^a müüdud, aga kas tead, Ants, 

mis nendega teha, enne fui m'e neid linna weame. 
Mina õpetan snlle, paneme igal kimbul üks hea kiwi 
sisse, see on wäga kasulik, linad kaaluwad raskem ja 
rohkem raha jooseb meie punga. 

Ants. 
Smu nõn ei ole mulle meele pärast. Ei ole 

palju aega, kui sinu kurja nõu täitsin ja sinuga Noore 



23 

Äiwi linad formale mit jt it. Teist korda ei taha süü 
alla minna. Ma ei pane kirnid linadesse, ei taha 
vutil mana päämil meel kohtu ette. Noore Kiwi 
linad on alles metsas meel, tühi teab, kas meie neid 
õntsal kombel ära miia ja müüa jõuame. 

Must Peeter. 
Saab näha, kas paned kirnid ehk jättad pane-

mata. Mul ta üks kõik. Meie sõbrus on siis ka otsas. 

Ants (südamlikult). 

Olgu ka fee kuradiga sõbrus otsas ja lahutud. 

Must Peeter. 
Kas see on mistist so tahtmine? Hea kül, milal 

sa maksad mul mõlga ara? Mul oma raha tarmis. 

Ants. 
Saamad linad malmis, saad sa oma raha. , 

Must Peeter (Taabanlilult). 
Ei ole mul aega nii kaua oodata ja kui sa mitte 

sedamaid ei maksa, lähän ma kohtu peale ja annan 
Kimi linade marguse üles. Jaäu ma ka ise kimpu, 
ntis suuremat fee mulle teeb, ma seisan naiseta ja 
lapseta, üfjrne siin ilmas. Aga sina, hundi-saba, 
Pead siis minuga seltsis 

siutud ja sõlmitud, 
sõimatud ja sülitud 
Siiberie fammtimate! 

Ants (wärisedes). 
Kulla Peeter, ega sina ometi omad sõnad tõeks 

ei taha teha? 



Must Peeter. 
Seda saad sa nägema. 

Sarwe Ants. 
Kullakene, leppime ära, jääme sõbraks. 

Must Peeter. 
Kui sa kirnid linadesse paned, mulle poole kasu 

annad ja mis kõige ülem: Mari mulle naiseks lubad, 
siis jättan oma ettewõtmise. 

Ants (ohkades). 

Aga mis ma pean tegema, kui Mari sind ei 
taha, ega rnõtta? 

Must Peeter. 
Sa pead teda mägise sundima. Tõuta mulle 

seda, siis on meie wahel rahu, muido aga — 

Ants. 
Jääme sõbraks, ma tahan so tahtmist täita. 

Sarwe Ants. 
Anna kät selle peale (arinawad kät). So, nüüd 

on kõik asi jälle joonel. 

E s i m e s e  n ä i t u s e  o t s .  

» 
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Teine näitus. 
Kauba kontor linnas. Kontori toa seinad, lagi ja põr-

wand tolmu — suitsu karwased. Seinade külles ripuwad 
mitmesugused mets elajate nahad, kui hundi, rebase, ilwese, 
tuhkro j. n. e. Põrmandal mõni kimp linu, möned kottid lina-
ja ristikheina seemnedega. flhe riuli peal waha rattad j. n. e. 

E s i m e n e  e t l e n d u s .  
Wana kaubasake Mesikäpp istub kirjutamise pulti ees ja kir-
jutab. Teisel kohal toas loeb Padanik Tarto postimeest. Juko, 
margapuu kaes. kaalub linu ja waha rattid, teeb aga wahel 
teiste selja taga mitmeid wigurid: näitab keelt, pika nina j. n. e. 

Padanik. 
Armas herra Mesikäpp, lubage mulle üht imeliku 

lugu postimehe seest Teile ette lugedu. 

Mesikäpp. 
Mis on sündinud? Lugege, Padanik, ma kuulen» 

Padanik (loeb).^ 
Wõro linnast kirjutakse: „Sel aaötal, küünla 

kuul, tujiwad meie linna kaks meest nelja hobusega 
liuawoori otsima. Nemad oliroad tublid ja suure 
kasirnga mehed, wanem neist musta, noorem walge 
kerega ja ütlesiwad Kriimanni wallast Tartu poolt 
olewad. Noore Kiwiga, kes kaupmees Wõrnl on, 
sündis neil woorikaup Riiga ja nemad paniwad 3 
kaalu iga koorma peale. Mõne aea pärast tuli Riiast 
kiri, et neid mehi linadega seal ei olla nähtud ega 
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neist kuuldud. Taganõudes saanud kaubasaks, Noor 
Kiwi teada, et neid mehi Kriimanni wallas Tartu 
poolt ei tunta ja nimed, mis nemad oliwad üles-
annnd, seal kesgi ei teada, nõnda kui wanema mehe 
nimi Tamme Jaan seal hoopis wõõras olla. Selle 
pärast lubab nüüd kaubasaks Noor Kiwi sada rubla 
sellele, kes temale wargad kätte tooks ehk teda nende 
jälgile oskaks nuta." 

Mesikäpp. 
See on kül üks ime lugu. Niisugust koerust ma 

ei mäleta weel kuskil olewad enne tehtud, ei oleks ka 
uskunud, et kesgi seda julgeks teha. 

Padanik. 
Kahekümne wiie aasta eest ütteldakse, olla üks 

niisugune lugu meie linnas kadunud Luusäärega 
sündinud. 

Mesikäpp. 
Selle parast, armas Padanik, on ika palju ette? 

waatamist iga asja juures tarnis. Nüüd saate aru, 
mispärast ma teile ika olen meelde tuletanud, et 
ennast peate ette nuiatama* Ilm on koerustüka täis 
ja kes silmad mitte ees ja taga ei hoia, fee on warsti 
kahju sees. Meie päiwil, ehk kül hale üttelda, ei 
maksa pehme süda midagi. Kes üksi armastusega ja 
pehmusega rahwa sekka astub, ei jõua kaugemale. 

Padanik. 
On tõsi kül. Ilm on kurjust täis. Igaüks 

mõtleb, kuis teist wõiks murda. 
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Mesikäpp. 
Ja see sünnib igal pool, igas seisuses ja mis 

kõige kibedam tunnistada, kaupmeeste keskel wäga 
liiaste. Armas Padanik, mis ma ütlen, ei ole mitte 
kuulmise peale ütteldud, mo kadunud isa ja mina 
oleme seda kõik ise maitseda saanud. Ma tahan Teile 
lühidelt mõnda jutlustada, mis ka Teile kasuks ja 
tuluks arwan olema. 

Padanik. 
Selle eest ma annaksin Teile palju tänu. Jut-

tustage, ma palun. 

Mesikäpp. 
Kuulge. Mo Muut isa oli üks tõemeeleline 

Mees. Kesgi temale halba järele ei ole üttelnnd. 
Ta kauples oma elu aega ja sai hästi wauaks, aga 
palju wara ta ei jätuud oma lastele järele. Mitte 
kõne wäärtgi 'p olnud tema parandus. Waewa ja tööd 
oli küllalt nähtud, aga tema waew ja töö ei saanud 
tasutud. See tuli kõik sest, et head sõbrad teda koo-
risiwad. Libe keele ja sula suuga pakkusiwad nemad 
Nale raha laenuks lina ostmise tarwis. Nad nägiwad, 
e* tal majakene ja muud tarwituse asjad joonel seisid. 

Padanik. 
Juuda sugused sõbrad. 

Mesikäpp. 
Isa wõttis raha ja ostis, aga siis tuliwad need 

mereäärsed kontori sõbrad, kes raha oliwad annud ja 
isa pidi neile linad ära müüma hinna eest, mis 
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nemad temale määrasiwad. Ta ei tohtinud teistele 
müüa, kes kaalu pealt wiis ehk kuus rubla rohkem 
oleksiwad maksnud, sest raha andjad oleksid üttelnud: 
kui sa ei taha meie pakkutud hinda wõtta, siis anna 
raha sedamaid tagasi, sest meil on ainust raha ehk 
linu iraja. Noh, kust wõtta raha. Ei autud aega, 
teist ostjat endale otsida ega oodata, kui lina hinnad 
tõuseksiwad. Waatage, Padanik, nõuda nülgisid sõbrad 
sõbra naha seljast. Parem on koera käest worsti 
laenuks wõtta. 

Padanik. 
Kül on jäle. 

Mesikäpp. 
Jäle aga tõsi. Kui sa raha laenuks wõttad ja 

maksad ka oma 12, protsenti aastas, siis sa ei ole 
niisugune wang, wõid ika ennast meel priimeheks kiita, 
sest sa tohid igaühele linad äramüüa. On ka 12 

protsenti palju, seda aga ika wõid wälja teenida, olgu 
ka raske. Kimpu sa ei jää. 

Padanik. 
Wistist parem. 

Mesikäpp. 
Kuis ma jo korra ütlesin, ei jõudnud mo kadunt 

isa sel wiisil kõue wäärtgi wara järel jätta ja ta ei 
oleks sedaki jätnud, oleks kepi uaal omast majast 
wälja pidanud minema, kui ta mitte ei oleks neist 
svbradest lahkunud. 



29 

Padanik. 
Neist kiskjist metsalistest. 

Mesikäpp. 
Pärast isa surma wõtsin ma kauba töö kätte. Kül 

hakkatus oli raske. Laenu läbi jõudsin edasi, oliwad 
protseutid kül kõrged. Pettus ümberringi, pidasin 
omad silmad ika lahti, ma ci uskunnd kedagit. Ise 
seisin poes ehk aibas hommikust õhtuni, igaüks kimp 
linu läks teise järel mo sõrmedest läbi, waewalt et 
endale aega andsin pisut leiba suhu pista. Aga wana 
sõna ütleb: kelle jalg tatsutab, selle suu matsutab. 
Waew ja hool saiwad tasutud, kaup läks aega mööda 
paremast ja tegi rõõmu. Nüüd mul, Jumalale tänu, ei 
ole puudust. Mul aidad täis ja kukrus mõni kopik 
raha. Ma ei tea, mis laen on, ostan linn ja müün 
neid, km mul parajat hinda pakkutakse. Ei haka ka 
oma linn mitmes seltsis müüma. Mina ei tunne 
Praakimist, mul kõik ükö selts, wõtko ostja ehk jätko. 
Nõnda on, mo armas Padanik, lugu minu isa ja 
minuga olnud; nüüd olete Teie kõik kuulnud. 

Padanik. 
Armas Herrn Mesikäpp, ma tänan Teid südamest 

selle jutustamise eest ja andko taewas mulle nõimu 
ja mõistust ka kõik nõnda toimetada, kui Teie olete 
toimetanud. 

Mesikäpp (waatab aknast walja.) 

Seal ma näen lina koormad, ehk Sarwe Ants 
tulnud, täna tema lubas tulla. 
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Padanik (aknast waatades). 

El ta ole, tal on head hobused ja tublid saanid. 

Mesikäpp. 

Teil, armas Padanik, nüüd aeg aita minna. 
Olge seal ise ees ja taga, ja waadake järel, et knftgi 
poolt meile kahju ei juhtu. Waatke, et kaal mil tn ei 
seisa ja et ta õige on. Ma ei taha mitte, et wigurid 
seal juures tehakse kui mitmes paigas, kus ranatükid 
ja ahelad kaalule raskendnseks ehk kergituseks pan-
nakse ja muud kelmi tempu tehakse, et kaal kaupmehe 
poole wauks, kui ta ostab, aga ostja poole, fui müüb. 

Padanik. 
See on suur ülekohus. 

Mesikäpp. 
Ma ei taha ka kui teistes paikades, et niisugune 

Parklai, kes oma tolli peab wõtma walmis veetakse, 
ja ei salli ka kui mõnes kolmandas paigas, kus kõik 
sellid ja poisid aida juure kokko aetakse, jalgu kaalu 
laua all hoidma. 

Vadanik. 
Wäga nuhtluse wäcirt kombed. 

Mesikäpp. 
Seda, armas Padanik, tahtsin ma Teile meele 

tuletada, sest ma ei armasta ülekohut ja tean, et 
Teie nüsngnsid tempusid, kui üks tõemeeleline mees, 
põlgate. (Koputakse ukse taga). Mine, Jnko, ja waata, 
kes seal ukse taga. (Ise ülestõustes tooli pealt, astub 
pikamcst kontori teise ukse poole.) 
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Jllko (uEfe juunfi). 

See on üks Settu. Kas ma lasen teda sisse? 

Mesikäpp. 

Lase ta sisse. (Lahab toast wälja. Settu astub sisse.) 

T e i n e  e t t e n d u s .  
Vadauik, Juko, Settu. 

Settu. 
Tiere, tiere, kulla Jesand. 

Padanik. 
Tere ka Settu treti. 

Settu. 
Kinlm jilm ussen. Tulli tarre hinnast piesel-

dama. Kobeselle paui haina mersi hiette, lasgo ta 
hiugo haarda. Kas jesand niartsokeisi ka ost? 

Padanik. 
Ostan kül. Aga kas oled juba pruukosti pidanud? 

Settu. 
Hole ei mul ireel hütsike Hiumala raasokest suhe 

'aano, mina hole rreel kogoui hiüwalta. Hole et ka 
lv eel hütsike tsilka wiina saauo. 

Padanik. 
Juko, auna wana huiudale üks tops wiina. 

(Kirjutab, Juko annab Settule wiina.) 

Settu (joob wiina ara). 

Passiba Wedor Wedrowits. 
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Juko. 
Kus sa jättid oma söögi kotti? 

Settu. 
Usse kierwale pani timä maha (näitab). Seal om. 

Juko. 
Mis on sul ka kodust ütten mõetu? 

Settu. 
Paari kallu ja pola läiwakest. Saab kiüllalt 

mul. Kuulle anna mul meel ütte napsi rniina, siis 
ma haara ütte sakkuska timale peale. 

Juko. 
Sina joba said, ole rahul, ega ma sul kõrtsimees 

ei ole. 
Settu. 

Kulla jesand, anna noo. 

Juko (matab wee pudelist topsi sisse). 

Wõtta siis ja joo rutto (annab topsi Settule). 

SettU (joob ja sülgab). 

Mis sa mino narrit! ta hoil mesi, mis sa annid. 
Kas ma sul nar' ole, kuis sa tohid mino narma? 
Mina sõida toisell' paigale. 

Padanik. 
Mis seal on, mis sul rniga? 

Settu. 
Kai jesand, ta pois mino maga liiaste trotsip. 
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Juko. 
Ei ole õige. 

Padanik. 
(Sufoie) Ole mait. (gettuie) Mis ta sulle tegi? 

Settu. 
Kai, saks, mina pallese hindalle ütte raasokest 

wiina ja tima anse selge wesi. 

Juko. 
Mis sa wõlsid. 

Padanik. 
Ole mait, häbi peuks sul olema, niisugusid tem-

Pusid teha. Anna temale üks naps. (Kirjutab edasi). 

Juko (annab gettuie tops wiina). 

Säh, leika siis. (gEu acal, kui Settu joob kaksab ta 
Settu habet.) 

SettU (tänitades). 

Sina koir, mis sa kaksad mo habenda! Kas ta 
ole ei maius? 

Padanik (Iukole). 

Häbemata pois, sa ei jätta wallatnst maha. 
Oota, oota! (Kirjutab edasi.) 

Juko (Settu ligi astes). 

Sa oled mo kõige armsamb sõber. (Wõttab nõe 
käega ümber Settu kaela kinni ja pühib talle üle suu.) 

SettU (musta nauga). 

Jättä mino rahul. Mine mant, mana halp, 
nuiido mina ütle jesandale. 

Kiwi-linad. 3 
j 
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Juko. 
Siis sa oled ütS turak. 

Padanik. 
(Kuuleb sõimu sõna, wirgub utesfe, näeb Settu musta näu ja 

ruttab Juko peale.) 

Säh, sul (annab Jukole suud pidi) see on sulle 
paras, 

Sina sõge pääwa waras. 
Maata, pois, ja pida meeles, 
Jäled sõnad nõeras keeles. 
Jätta hälbid tembud maha, 
Muido pargin rreel sul naha. — 

(Settu wasta.) Kas su! linu ka on? 

Settu. 

Hole ei muud, kui ütS hüdisk mull weel uSsen, 
ütS ainus pund. 

Padanik. 

Mine ja too oma hüdisk sisse. (Settu lõhäb waija.) 

(Jukole.) Mina lähan müüd aita, sa jääd seie tuppa. 
Kauple Settu käcst ära, mis taNmüüa, ma tahan 
näha, kas sa ka mõistad osta. Tuleb rahwast, siis 
lase neid sisse ja oodata nii kaua, kui ma tagasi 
olen. Waata aga, et sa mul jälle mitte koerustüka 
ei tee. (ga^ab toast walja.) 

K o l m a s  e t t e n d n s .  

Juko (üksi ja hüppades). 

Olen nüüd ütsi, nüüd olen peremees, woli mul 
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küllalt. (Näitab rusikuga ukse pealt, kust Padanik wälja oli 
astunut.) Padanik sa 

Mis sa tike, mis sa tegid, 
<$t sa ausat poisi sugid. 
Kül ma annan sulle õppust. 
Et sa jältad oma roppust. 

Minul sai nüüd küllalt häbi. 
Siuo kurja iraimo läbi, 
Oota mees, see saab snll' mastuS. 
Mino kässes seisab waStns. 

Kui ma selliks wälja tulen 
Ja ei astu udso sulen, 
Ooda siis mul wana k—t, 
Kui sa weel mul hambid murrad. 

KuiS sa tohlsid lüwwa mulle? 
Ta es olnu walus sulle; 
Lubamatta sina lopsid, 
Kohe küünwa wiina topsid. 

Plikõ ja plaks sain sube pitte 
Et mul aega olnu mitte 
Sulle ütte räti anda, 
Kohe käpp sa wõinu panda. 

Leidsid kätte rätti puudust 
Igal paigal oli tiidust. 
Kus sul rrõida kävpad pühki. 
Aga mitte suhe rühki. 

Mino lüwwa, määne julgus? 
Seda tohib sääne hulgus? 

3* 
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Mina olen mees. kui sina. 
Kae, ma pööran sulle nina. 

Näitab pika nina ukse poole, kust Padanik träija oli läinud.) 
— Siin majan om rasse läbisaamine üttel õpipoisil. 
Üts annab lopsu, teine wopsu. Käsu antjid lubjani, 
käsukandjid aga (näitab jalade peale) kats. Tatstttan 
küllalt, aga suule midagi matsutamist, seljale seda 
cnamb malsnd, 

Padanik mind tihti pessab. 
Köögi emand kaksab juussid, 
Tare neitsi näppistab! (Settu astub sisse.) 

N e l j a s  e t t e u d u s .  
Juko. SettU (üks kimp linu fainbta ai). 

Juko. 
Tuled sa joba üts kord mo armas Settoweljo 

Näita siia Omni) linad (roaafab lina tüwl ja ladw lobi) 

Ta om kül üts edimene hüdisk; mis sina nõwlvad-
tema eest? 

Settu. 
Kolmi rubli rotist kumm end kopikad. 

Juko. 
Kas sina pipramaalt oled? pool teist rublid om-

mawa triüant. 

Settu. 
Mis sina mino pilkad, ma lää ara (rcöttob lina 

kimbu kaindla alla, tahab minna, aga Juko hoiab kimbu ot-
fast kinni.) 
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Juko. 
Ooda, mis sa rühid, pane nad linad maha, ma 

annan sulle napsi. 
Settu. 

Olgo, ma jää, anna siis. 

Juko (annab napsi, Settu joob ara). 

Kas sa ka MoSkwa linna oled nännn? 

Settu. 
Hole ei. | 

Juko. 
Kas tahad teda nätta? 

Settu. 
Taha kül. 

Juko. 
Mina sulle näüta. 

Settu. 
Näüta siis. 

Juko (wõttab ühe pargitud poelt naha, lautab ta põrmand» 
peale laiali). 

Astu selle naha peale, siis ma sulle näuta. 
(Settu astub peale, Juko wõttab naha weerest kinni.) Soh, 
kae nüüd tuima poole, siis näed kõik liina. (Settu 
kaeb ülesse, Juko tõmbab sel aeal naha jalade alt ara, nii et 
Settu sellile maha kukub. (Juko naerates) Kas nägid? 

Settu (wirgub ülesse ja tabab Juko piitsa warrega lüüa). 

Mis sa narrid mino, sina koir, kül ma ütle 
jesandalle. 
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Juko. 
Ära ütle, wõtta heitumise peale ütte heitumise 

Plktso. (Pakkub Settule napsi.) 

Settu (wihaselt). 

Taha ei, mis sa pilkad mino. 

Juko. 

Säh, wõtta, fee oli nali. (Pakkub topsi temale kätte.» 

Settu (rõõmsalt). 

Olgo siis. (Wõttab ja jccb.) Ära pilka mino enamb. 
(Kopputakse ukse taga.) 

W i i e s  e t t e n d u S .  

Endised, hiljem kuus »voorimeest. Wiimaks Padanik-

Juko (küsib ukse läbi). 

Kes seal on? 

Mehed (mitmed healed). 

Lina sõbrad; laske sisse! 

Juko (teeb ukse lahti. KuuS meest astuwad teretades sisse). 

Tere ka, olge nii head, awwulikud suure herrad, 
istuge maha (mehed naerwad ja osa istub maha).. Teie 
naerate, et ma teid herradeks nimetan? Ei ole fee naero 
ost, sest ma ole ka kõrgest soust. Mo esä oli (suure 

healega ja pikamesi) kindral kuberner — (weiko healega ja 

rurto) —i tarepois. (Pikamcst ja suure healega.) Mo esä 
sei— (weiko healega) —s (suurematega) iks kuberneri law-
lvan (tasase healega ja Ecrmest) tema tooli tagan. (Suure 

healega.) Kui nema sõidule lätsiwa istus mo esä iks 
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kõrwal (tasase healega ja ruttu) kutsari kõrroal pukki peal. 
— Mina ise ole Wõru maakonnast, ole päris Ugulane. 
Ilja aega saie ma seie suure kaubaliina, suure kauba-
saksa manu, kel Mesikäpp nimi. — Anvsi, et ta man 
nüüd faas magus elu olema, met süroroä juroroa aga 

Nüüd om mo elu wäga rasse 
Ja kurblik om mo pääwa töö, 
Ja roa ema higil iga pääroa 
Ma hallitatu leiba söö. 

Kolm korda paaroal antas pessa, 
Nink ütskord juroroa, keS to kand? 
Kui nema põrsa praadi parkiva. 
Siis mulle anlas põrsa Hand. 

Padanik (astub wiimsete sõnade juures ilma kuulmata tuppa, 
tõttab Juko ligi, haarab tema karmust kinni ja rapputab teda. 

Juko waub põlwili maha). 

Sina häbemata kelm, kas sul paremat tööd ci 
ole? Kas sa mõtled kõrtsis oleroad? Ma tahan sulle 
— oot', oot'- — («ahtra wasta) Wist ammugi ju ootate? 

K u u e S  e t t e n d u S .  
Köit endised, hiljemine Mesikäpp. 

Settu. 
Jesand, kaS sa roõttad roaSta mo närtso ja mo 

hüdisk? 

Padanik. 

Mine aida juure, ma tulen järel, seal so käest 
wõttan waSta. 
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Sett». 

Kül ma rühht. (Lahab wälja.) 

Padanik (meeste wasta). 

Mis head teie ütlete? 

Üks Mees. 

Tulime too ori otsima linnast. 

Padanik. 
Ootke •— seal (Mesikäppa peale näites, kes sis^e astub) 

toana saks ise. (Mesikappale.) Need mehed tahawad 
toocri peale minna. (Lähab wälja.) 

Mesikäpp (istub maha ja mõtleb). 

Wõite tulla, roõite 20 hobusega tulla. Jgalühel 
koormal saab 25 pnnda linu peale, üks piit soola peab 
igaüks hobene mul tagasi tooma. Wiis rubla on 
woori bind. Ka era ha ma nõuan ühe rubla, kui teie 
tahate woori wõtta. 

Üks mees. 
Jätke, auus herra, soola wedo maha. 

Mesikäpp (wihaselt). 
Ei ole mul woori sugugi. 

Teine mees. 

Oh, meie wõttame selle woori ika ära. 

Mesikäpp. 
Mis teie aega wiidate, makske käeraha sisse ja 

asi otsas. 
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Esimene mees. 
DIgo siis (wõttab pungast raha jt maksab). Kas kl-

witee raha tuleb Teie poolt, sakS? 

Mesikäpp. 
Mino hiud on rniis rubla, rnõtko mai jatko. 

Teine mees. 
Meie lrõttame woori, ehk kül hind natuke kasin, 

aga herra annawad meile joodu raha? 

Mesikäpp. 
Teie olete kui Musilased (wõttab karbist raha). 

Säh, siis, poro jommi peale. 

Mehed (korda pidi). 

Olge terme, täname. 

Mesikäpp. 
Homme tulge siis feie linu peale panema. Olgo 

aga kõigil head hobused ja saanid. Nüüd minge meel 
sõbra tuppa oma keskil nõu pidama. Ma taban kir-
jad kirjutada ja rehnungid läbi maadata. (Koputakie.) 

Kes seal nüüd? Juko te uks lahti ja lase sisse. 
(Juko teeb ukse hhti. Sarwe Ants ji Must Peeter aötuwad 
teretades sisse.) 

S ä i t s m e s  e t t e n d u s .  
Endised, Sarwe Ants ja Must Peter- Hiljcmine üks too 

neitsi ja Padanik. 

Sarwe Ants ja Must Peeter (korda pidi). 

Tere/ tere. 

' i  



42 

Mesikäpp. 
Tere Iumaleme. 

Sarwe Ants. 

Tõime omad linad, mis ausa herra sell meil 
kodus on ära kaubelnud. 

Mesikäpp. 
Ah, sa oled Sarwe Ants Waha. 

Sarwe Ants. 
See ma olen kül. 

Mesikäpp. 
Noh, kas on ka liuad head? 

Sarwe Ants. 

Teie sell waatas nad läbi, üks jago on kül 
logoni hea. 

Mesikäpp. 
Kes see teine mees ott? 

Sarwe Ants. 

Mino poolnik, Must Peeter nimega. 

Mesikäpp. 

Kui noorisand tuppa tuleb, siis saab ta waSta 
Kõhna, aga tooge mul õige paar kimpu proowikS 
fisse, ma tahan waadata, missugused linad teil tä-
nawn käsnud on. 

Sarwe Ants. 
Peeter, mine ometi wälja ja too paar kimpu 
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fisse, kaubasaks ma ata b ise üle. (Must Peeter astub 
wälja.) 

Mesikäpp. 

MiS sulle linade eest lubati? 

Sarwe Auts. 

Kül saks seda-paremast teadmad. 

Mesikäpp. 

Mina raamatusse ei ole meel roaatanud. MiS 
sell sulle lubas? 

Ants (annad kauba tähe). 

Waatke ise, see on ta leht. 

Mesikäpp (loeb ja annab tähe tagasi). 

Ärgo mõttelgo seda hinda saada. See on ükS 
hind, mis mulle endalegi ei anta. Mis sellil meelde 
on tulnud niisugust kõrget hinda maksa. (Peeter astub 

sisse.) Kui sellid nõnda moodu oStaroad, siis ci rnõi 
neid enam pidada. Kui nta oma suure koerale kella 
ümber kaela panen ja teda maale saadan, siis ta 
ajaks mul niifamoti rahmast kõigilt poolt kokko. — 

Must Peeter. 
Nägime kül palju roaewa nende linade juures. 

On ka head. Waadake auus saks. (gBisfab mõned kimbud 
Mesikäppa jalgade ette maha.) 

Mesikäpp (waatab linade peale). 

Hea farm neil kül ei ole, ei tea, kus need linad 
käsnud on? 
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Must Peeter. 
Meie oma põllu peal. Saks laidawad neid 

wäga ära, nad aga kogoni head. 

Mesikäpp (lööb linu kimpude otsad labti). 

Waatke, armsad sõbrad, see esimene kõlbab tnksiks 
nimetada, teine tahab rehepapiks, kolmas paistab kui 
tule tungal ja ueljandama juures peab weel leisik 
seepi ära pesema, seni kui nemad walgeks lähäwad. 
Kuulge, mis nimed neil neljal sugul kõlbab anda: 
Pika, Paka, Tuks ja Krauts. 

Must Peeter. 
Oh, mis T'e nüüd, saks, nii kõnelete. Meie 

linad ei ole laita. 

Üks toa neitsi (astub sisse). 
Auus Herrn, üks wõõras herra on tulnud ja 

tabab Herraga kokko saada. 

Mesikäpp (neitsile). 

Hea kül, ütle Herrale, et ma sedamaid tulen. 
(Meestele.) Kui mino sell aidast tuleb, kül ta wõttab 
teie liuad wasta. (Jukoie). Kui uoor'sand tuleb, tal-
litago ta need mehed ära. 

[Cät)äb wälja, teisest uksest astub Padanik sisse.) 

K a h e k s a s  e t t e n d u s .  
Endised ja Padanik. 

Padanik. 
Tere, Ants, oled kui lubanud tulnud. Noh, kuiS 

käsi käib? 
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Sarwe Ants-
Ika käiksest läbi. 

Padanik. 
Wana saks waatas wist juba teie linad pealt 

ära ja ei olnud rõõmus. Nad näewad kül halwad 
wälja. Kas teil on ka hea kaal pautud? 

Sarwe Ants. 
Nad 22 naela raske, kuis ika seadus on. 

Padanik. 
Missugune margapuu siis teil on kodu, kas-

puune ehk waskne? 

Ants. 
Ika oma puu margapuu. 

Padanik (wõttab margapuu ja kaalub). 

(Naerdes) Teil näisse kül se Iorrmauui margapuu ole-
wad. Põletage ta ära ja wölke jälle oma wana isa isade 
Margapuu kätte. (Lina kimbu paad waowad kangesie alla 

poole maha.) Mis tont need pääd aga ika nii 
flö.l poole waowad? (Wõttab noa ja tahab lina paa lahti 

teiga ta. y Waatame, k^s — 

Must Peeter (Padanikule wasta pannes). 

Ega meie omad linad ei lase wassida ega ära 
. narrida (tüf£it> kimbu Padaniku kaest ora wõtma). Pääd 

n?aowad sest, et kimbud wäga köwaste köidetud on. 

Ants. 
M'e ei lase omad linad ära trotsida (tüEFib kimbud 
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kaenla alla wõ^ma). Tule, Peeter, lähme muiale, kui 
saks niisugusid wigurid tahab teha. 

Padanik (wihane, tõmbab Antsu käest kimbu, leikab ruttu lahti 
ja üks kiwi kukub secst wälja põrmandale). 

(Woorimeeste wasta). Waatage mehed (Antsu ja 

Peetri wasta suure healega). Mis koerus see 011? Linade 
sisse Olete kiivid pannud (leikab kermeS'e teised pääd ka 
lahti, igalühel kiwi ehk jeatud tv tst ja takud sees.) 

Woorimehed (korda pidi). 

Toho, kiwld, tetiökiwid, takkud, jeä tükkid, wesi j.n.e. 

Üks mees. 
Need linad on hoopis kiwidega täis. 

Teine mees-
Neid wõiks õige kiwilinadeks nimetada. 

Iga mees (k-rda pidi). 

Jah, kiwiliuad. 
(Must Peeter ja Sarwe Ants tahawad uksest walja tükida, mõni 
ülesse woetud kimp kaenla all, aga Padanik püiab neid hoida. 

Padanik (Jukole). 

Juko, kääua uks luffo! (Juko 
paneb ukse luffo. M sikapp ja tema wõöras, kaubasaks Noor 
Kiwi, Ees suurt healt ja jagelemist k i tori körwal toas olid 

kuulnud, astuwad sisse) ~ — — Need mehed suured 
kelmid, neil kiivid linade sisse pantud. 
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Ü h e k s a s  e t t e n d u S .  
Endised, hiljemine kohtu herra ja wahid. 

Must Peeter (Noort Aiwi nähes sala Antsule). 

Katsume puhki. (Mõlemad tükkiwad ukse poolt). 

Noor Kiwi (Musta Peetri ji Sarwe Antsu ärratundes sala 
Mesikäppale). 

Jumal' eest, need on mine lina wargad. (Peetri 

ja Antsu tvaija tükida nähtes, suure healaga). Pidage, rah-
was, neid mehi, üks neist on see wale Tamme Jaan 
Kriimanni wallast, teine tema abimees. Mino lina 
wargad. 

Mesikäpp (Jukole). 

Juko, jookse ruttu ju kutsu politsei. 

Juko (trafja lippades). 

Jah, filmapilk 

Noor Kiwi (Peetri ja Antsu wasta). 

Kas teie mind ei tunne? Teie kurjategiad! 

Must Peeter. 
Ärge sõimake, saks, m'e Teid ci tunne, esimest 

korda saksa näeme. 

Noor Kiwi. 
Ehk tuleb teile meele, kust t'e wiimast kord linad 

peale olete tr õhtud. Kuhu t'e kelmid mino linad olete 
Wedanud? (Must Peeter ja Ants tükkiwad ika kangemast ukse 
poole, sealt aga näewad oclitfei kohtu herra wahimeebtega 
fisfe aetuwad. Peeter lahäb muötakS, Ants punaseks.) 
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Kohtu herra (ümber waadates). 

Mis siin on? Kes kutsus? 

Noor Kiwi (kohtu herra poole). 

Anns raeherra, mina olen kaupmees Noor Kiwi. 
Need mehed siin (näitab Peetri ja Antsu peale) on mino 
lina wargad. 

M e s i k ä p p .  

Ja silin mino juures tahlsid täna kelmid mind 
petta kiwidega, mis linade sisse oliwad pannud, kuis 
ise näete. (Näitab põrmandu peale, kuö ftrcib ja linad maas). 

Padanik. 
Mõnel kimbul on ka wesi sisse walatud. 

Must Peeter. 
Ei ole õige. 

Kohtu herra ( f u u r e  healega Mustale). 

Pea suu! 

Juko. 
Mõnel kimbul ka takkud sees. 

Must Peeter. 
See on irale. 

Kohtu herra (Musta Peetrile). 

Peal lori! Wai niisugused kurjategiad! Wahi-
mehed, ärge laske neid paigalt. Tooge ahelad! 

Ants. 
Auus suur kohtu herra, ega ma ei oleks seda 

wargust ja pettust teinud, ega etlcwõtuud (Peetri peale 
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naitades), aga fee moes andis mulle selle kurja nõu ja 
sundis mind. Andke andeks! (Langeb potroite maha,) 

Must Pteter (Antsu wasta). 

K —t so sisse, mis sa waletad. (Kohtu herra wasta.) 

Tehke temaga, mis tahate. Need linad ei ole minu. 
Mina sõidan kodu. Kes tohib mind putuda? (Tükkib 
wälja minema.) 

Kohtu herra (Peetrile). 

Ole wait sa koer! (Wahimeestcle.) Köitke ja wiige 
neid torni. sPeetri ja Antsule.) Kiil ma teile näitan, 
kes teid putnda tohib! Kill ma teile näitan, kes 
nahka parkida mõistab! 

T e i s e  n ä i t u s e  o  t  S .  

Kolmas näitus. 
Üks wangi tuba. Lagi kummitud. Aken trellidega. Seina 

ligi üks madal sang, kus õled sees. Enam kesk toas üks laud 
ia pink. Laua peal joogi tv ee kruus. 

E s i m e n e  e t t e n d n s .  
Sarwe Ants Waha istub õlgede peal, kaed jalcld ahelates ja 
jala liikmev rindade fiöfe mässitud. Hiljemine mangiwaht; fei 

rihma otsas hulk wötmid puusa peal r'ppuwad. 

Ants (hoigab ja tõuseb pikamesi ülesse, lähab kaperdelles laua 
juure, kus ta pingi peate maha istub ja oma päd ka-e naale 

langeda laseb). 

Oh, waewalt — ma — feie — laua juure — 
Kiwi-linad. 4 
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sain, — jõud lõpeb — otsa. Suur Jumal — päästa 
mind, aga — ära tõuka — mind mitte — hukkatuse 
— sisse. Ma olen kül — suur — pattune, — aga 
— Sino heldus — ulatub — ilma — otsani. — 
— — — — — (@aab kergemast hingata.) Oh, seda 
toahet mis nüüd ja euue! Kui ma tagasi traatan 
oma elu peale, siis ei jõua ma ära mõista oma prae
gust korda. — Mis mul wiga oli, kas ma ei wõinud 
edasi elada, kui enne? Kui mina rikkas ka ei olnud, 
olin ma ometegi üks tubli talu peremees. — Kesgi 
mo peale halba ei mõistnud ütelda, kõigil kohal-olin 
ma üks auustudDinees. — Kui ma Liiso endale nai
seks trotsin, seda vnneliko põlire! Kõik kosus, põllud 
kandsid toi lj a, karjad kaswid ja ainus tüttar Mari, rno 
silma terakene, idanes kui lilleke nurme peal. Ja 
nüüd!? — (Kurblikult.) Kas see on tõsi mai unenägu, 
et ma wangi tornis kinni!? — Siberi maale mul 
miuik — kus' mägede alla mind ahelates elu aeaks 
tõugatakse rasked tööd. tegema - mageda alla, kuhu 
kaunis päikese paiste ilmasgi ei ti ngi. — Oh, hir
mus sa mõtte, hirmus sa tulewir! (Laseb päa ronti.) — 
— (Rõõmsa näuga.) Ei wõi see tõsi olla, see on une-
nagu. Ma elan ja omas armsas kodu paigas — 
rõõmsalt tallitame oma igapaawasid tööd, puhta 
südamega sõidame pühapääwal kiriku ja kooli-
maia, naabretega hoiame kaunist rahu — ülekohut 
m'e ei salli — ei waata meie wõera wara peale ahnel 
toiisil — kes hädas, tulgo, meie anname; (sirutab kae) 

toaat, seal kerjaja, ärgo mingo mööda, ootago, ma 
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tulfll ja annan fülle (tahab ülestöusta, aga wallt Hoog 

tükib peole ja ta hotgob', — — — — — (kurblikult). Ei, 

need mõtted olid endise õnne pääwade matetud. — 
Tõsi on, et ma wang. Ma näen rauad akna ees, ma 
kuulen ja tunnen ahelate raskust ja kõlinat (waatabja 

E tfub kätteqa obeiaib). Tõsi, tõsi! Ma olen waraS! 
Dien Jumala seitsmenda ka u üle astunud! Olen teise 
inimese irata w arguse labt endale riisunud. Mis 
teine raske tööga endale on korjanud, olen mina wale 
keelega tema kaest petnud, et tema omast ilma jäi. 
Olen teisele kahju sünnitanud ja irargnse läbi omaks
ime, kes mind nii iraga armatasid, kurbdust ja häbi 
ilmutanud. — Oh, fee on hirmus! (Pühib.pisarad' sil-

misl ja laseb paa lonti.) (Rõõmsalt.) Äõik mittU 

elu lapse põimest feie saadik on puhas. Minu wane-
mad kas wa ta sid mind hoolega ja õpetasid mind Ju-
malat armastama ja õigust tegema ja ma pidasin nende 
õpetust tuuliste meeles. Puhta südamega kain ma 
koolis, käin karjas, selge taercas ülewel, selge süda 
rinnus, laulan ma rõõmu endale, roõmn taeira taadile 
tänuks. Linnud mul metsas wasiaw^, nii ilusal 
w ii sil, et ma maha langen põlwili, silmad ta eira poole 

üles löön, kaed üle rinna risti panen ja täitu annan 
Jumalale kõrges kõige armu eest, mis Tema kõige 
ilmale ja mulle näitab! lTahab põlwile langeda aga walu 
hoog Eippub kallale ja ahelad kõlisewad. Za hoigab) — — 

(Kurblikult.) Ei, ei, see oli endise õnneliku yõltve 
mälestus — ma olen wang, olen traras! Ma olen 
suur pattune ! (SBaatab ahelata peale, tasub ja rapputab 

neid.) Tõsi, — tõsi! Ma olen wang, sest ma olen 



52 

waras. (SBaatab ja näitab kaega wangi wahi peale, keS 
wahe ajal sisse on astunud.) Seal seisab mo waht! — 
Mo ligi inimesed, kellele ma turja olen teinut), mind 
põlgawad ja kardawad kõik! Ma olen inimeste seltsist 
uks walja tõugatud loom, keda siin ahelate otsas 
peetakse, fui metsalist, et mitte kurja ci nõi teda! 
Ja wägewa Jumala wasta olen ma suur pattune. 
Seda kolntt, seda nuhlust, mis Tema kaest mulle 
sünnib! Oh, ei jõua ma enam edasi mõtteida! 
(Astub kapperdellcs aseme peale tagasi.. Oh, mo waim 
ja — mo — keha on — üleliiga — rõhutud (hoigab) 
—• mo süda — iraga — walntab! 
(3Bti msete sõnade juures astub sisse tohter. Tema kannul 
Liiso, Mari ja Tonti. Tobrer näitad fiega, et nemad ukse 

ligi pearoad jääma, tema ise layab Antsu juure.) 

T e i n e  e  t t  e  n  d  u  8 .  
Sel aeal kui tohter roangi toa tagaseinas Antsu taUitab ja 
ülekuuiab, jääwad teised eesseina ligidale. Wangi waht ukse juures. 

Liiso. 
(Nuttab, rätik silmade ees.) Siin kohas, oh Jumal, 

pean ma oma Antsu jälle leidma ja nägema. Oh, 
kaS mo jõud seda kannab!? 

Mari. 
Oh, mo waene armas isa, kuis ta hoigab.'(Ruttab.) 

Tanil-
Ärge kurwastage, emakene, (Mari poole) ella. 

Marikeue. Jumal rõhub, keda ta armastab. 
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Liise (pühib pisarad silmist). 

Ob, Tanil, ma unustasin jälle oma Jumala 
ara. Selle pärast Ta nuhtleb meid. 

Tanil. 
Tema tahtmine sündko. 

Liiso (kõwema füb,imega). 

Sündko fui taewas, nõnda ka maa peal. Marile) 
Marikene, mo armas tüttar, ära nutta. (Paitab teda.) 

Mari. 
Kui ma sind mures ja isa walus näen, miks ma 

ei peaks nutma? 

Tanil. 
Mari, mo marjoke, wõtta südant! Ära knr-

wasta meid weel enam nuttnga. 

Liiso (hakkab jälle nutma). 

Ob, süda mul wäga walutab, kuulen isa hoiga-
mist! Ei wõi ma kauem kannatada — ma lähäu ta 
juure. (Tahab minna.) 

Tanil. 
Emake, armas emake, ootame weel natuke aega. 

Tohter lubas isa,esite meie tulekuga ja siin olekuga 
tutawaks teha. 

Liiso. 
Oh ma ei jõua enam oodata. 

(Liiso sõnadega astub kohtusak? sisse. Tema kannul Mesikäpp 
ja Noor Kiwi. Kõik kolm lähäwad toa ertefeina.) 
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K o l m a s  e t t e n d u s .  

Kõik endised. Mesikäpp, Noor Kiwi ja Kohtnsals. 

Kohtusaks. 

Ameti wõimnl ja seaduse järel olen ma sete 
tulnud ja annan igaühele, keS siin loos on, teadmist, 
et Must Peeter tornist on saanud wälja karata ja et 
järel ajajad ja soldatid teda on leidnud metsas ühe 
puu okia küljes, kus tema ise ennast oli ülespoonnd. 
Üks kiri on tema juures leitud, mis tema ise on 
kirjutanud (tõmbab kirja taskust) ja selle kirja sees scisab 
(ta loeb ette): 

„Mina, kes selle kirja kirjutan, olen Must 
Peeter. Õnnelikul trtisil jõudsin kül wangi hoonest 
ärakarata, aga et igas vaigas otsijad ees ja taga 
seisid, ci wõinnd ma kuskil puhata. Seeparast ja et 
kui mind jälle kinniwõetakse raskemast mind nuhel-
dakse, arwan paremaks olewad, metsas, kus linnud 
lanlawad, halja puu oksas, fui kaunis käbi rivpnda. 
— Marguse ja pettuse juures olin mina päämees, 
kõik oli minu nõu ja tegu. Mina olin warguse ette-
wõtja ja wäljakandja ja ma ei salli ilmasgi, kui 
Antsu warga meistriks peaks auratama. Mina olin 
meister ja Ants mo kannopois. — Minu wara, ni
melt raha, ärge otsige, sest ma olen seda kõrtsis ära 
wahetannd wiiua wasta, aga wiina walasin watsa. 
Ehk mõni, aastade pärast, teda imnstab, ta leiab wast 
siis "staara wotkat," fui mind maa seest wälja kaewab. 
Ta olgo siis mo naerja wara pärija." 

„Musi Peeter." 
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(Liiso, Mari ja Tan ila waSta.) Waadale M0 armsad, 
selle kurja ja häbemata mehe küünte oli teie peremees 
Ants juhtunud. See on hirmus. — Trahwi, mis 
Must Peeter pidi saama, on ta ise enda külles täit-
nud. Ta on kohtule ettejõudnud, aga tema tunnistus 
annab ka kohtule wõimu ja luba Antsu süü wähemaks 
arwata ja tema trahwi kergitada. (Wnmsete sõnade juurcs 
astub tohter taga poolt ette.) 

Tohter. 
Inimeste arwu järel ei wõi tõbine enamb palju 

aega elada, tema tunnid on loetud. Kui tema ligemad 
sugulased teda weel näha, temaga lõnelda ja teda 
Jumalaga tahawad jätta, siis ei tohi nemad aega 
wiita. Aga ma pabm neid ükShawalt tõbise juure 
Miuna, mis tema südant wähem liigutab. 

Liiso. 
Oh, Jumal, Sa oled meid raskeste karistanud, 

sest meie ei ole Sind kõigest südamest ja jõust armas-
tanud. Taewane Isa, anna meile jõudu nüüd kan-
Elatada! (Lähäb ohkides Antsu juure.) 

N e l j a s  e t t e n d u s .  
Endised ilma Liisuta. 

Noor Kiwi. 
Sellest et, kui ka kohtu saks arwanud ja Musta 

Peetri kiri tunnistanud, Sarwe Ants Maha oma ru
maluse ja Must Peeter oma häbemata roppuse läbi 
^lba kurja tee peale on juhtunud — awaldan mina, 
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et ma olen t?efs wõtnud raha hind nende linade eest, 
mis Ants Musta Peetriga minu kaest olid ara weda-
nud ja mis ma metsast jälle olen tagasi saanud, ühe 
maa kooli tuluks kinkida. Sest, kui koolide eest 
enam hoolt saab kauuetud, siis lähäb ka ralmas pa-
remafs ja targemaks, nõnda kui kurjad leud wähemaks 
saamal) minema. 

Tanil. 
Tehku Jumal ausa herra mottet tõeks, misga 

T'e meile ja meie järeltulejatele head lubate teha. 
Meie ei wõi enam kui südamest tänu anda. 

Noor Kiwi. 
Tänu ma ei nõua, ma olen rõõmus, kui meie 

armas Eesti rahwas kõrgema harimise järge peale 
astndcs edasi saaks jõudma. 
(Santi ja Mari, Noort Kiwi tänulikult kumardades, astuwad 

Antsu juure.) 

W i i e s  e  1 1  e  n  d  u  6 .  
Kohtusaks, tohter, Mesikäpp, Noor Kiwi. Hiijemine õpetaja. 

Tohter (kohtusaksa wasta). 

See waeue wang, olgo ta kül süüdlane, on hirm-
faste nuheldud, eluga trahwitud. Niiske ja külm 
waugi tuba on temale furma tõbe sigitanud. Oh,^ kui 
edespidi selle eest hoolt saaks kantud, et waugi Hornel» 
mitte õnnetumate elu ei riffufs! (SBiimfe sõnadel astub 
õpetaja sisse.) 

.Kohtusaks. 
Walitsus kannab kõige eest hoolt ja saab — nõnda 

loodame — ka paremate wangi hoonete eest muretsema-
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Õpetaja. 

Jah, loodame, sest et inimese armastus seda 
nõuab. 

Mesikäpp. 

Mina tüütan siin a ira Ukult kõige ausade herrade 
ees, et ma wangi boonete termisema ja parema ehi-
tuste tarwis tubat rubla tahan kinkida, sest püha kiri 
ütleb: Armastage oma maeulaisi, tehke head neile, 
kes teid wihkawad j. n. e." — 

I Lpetaja (Mesikäppale). 

Tanu Teile, auuS herra, kõige inimeste sugu sõ-
brade uimel! (Tohtri maita.) Kuis seisab termis 
siin mängiga? 

Tohter. 
Wangi elu ehk mältab meel ühe tunni. 

Kohtusaks. 
Kas, anus õpetaja, ei taha waesele armu andeid 

jagada? 
Õpetaja. 

Ma ruttan. Õnnelik see, kcs meel enne siit ilmast 
lakkumist Jumala lauale jõuab ja juhtub. (Lähäb haige 
juure.) — (Eesriie langeb natukeseks aeakö ette.) 

K u u e S  e t t e n d u s .  
Carwe Ants Waha sängis iötulil. Opeta-a seisab pahitsel, 
8itfo, Mari ja Tanil xõlwile eelpool sängi kõrtrol. Wangi 

waht ukse ligi. 

Ants (tõütab kaed ülesse ja boiab sõrmed ristis). 

Oh, helde tacwane Isa, ma tänan Sind, et Sa 
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minu peale oled halastauud, minu pattud mulle andeks 
aunud. Anna nüüd rveel mulle wiimaft jõudo, mo 
armsaid lapsi õnnistada. (Zanilaic.) Tanil, sa olid 
ika üks waga ja truu meeS. Ma tean, et sa mo 
Marit armastad ja Mari sind. Olgo teie elu üks 
rahulik ja õnnelik, kardke Jumalat ja tehke õigust, 
siis saab teie käsi heasie käima. (paneb emad käed nende 

pÄäde peale.) Wölke siis mino kõige paremad soolvitu-
sed ja taewaue Isa audko, et nad kõik sündko. /Liiso 
käsi wõttes.) Mo armas abikaasa lnuttes), anna mulle 
— kõik andeks, u is — ma — sulle kurbdust — oleu I 
— sünni — ta — uud. (Raskesta h-ngadeS.) Nüüd 
— ma — tun — nen tuleb mulle 

mi — nii Jumala ga. 
(Ta langeb pähitselc tagasi ja on surnud.) 

(Eesriie langeb ette.) 

Koor (laulab). 

Kül rõõmustab Jumal ja annab kõik andeks, 
Kui pattune kahetseb, jää ei ta wand eks, 
Waid tõstetaks armuga taewasse weel. —-

Näitemängo ots 


