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Aikaste kosja kanbad.
^ / ^ H a n a talu Peetril, kes uiagisel Woru
^ ^ ^ u i a a l kauuis jõukaste elas, olid

kolm last, üks poeg ja kaks tütart. M õ -
lemad tütred olid juba , , kös t r i s i a d "
ära söötnud ja poeg ,,Sassa" sai juba
llisil ealiseks. Hea kül, ,,Sasfa" jääb ikka
, , S n s s a k s , " meie waatame aga siin,
kuidas Sassa e l u r e g i jooksma hakkab.

Sassa õdedel, kellele taelva taat targa
meele mõistuse ja ilusad nän lapikesed
oli linkinud, käis mõlematel kosilasi, aga
nagu see meie päiwil kombets, kui ka
rumalaks tõmbeks on saanud, oli kõigil
kosilastel üks ja seesama soow ja kiisi-
mine: E i tea mitu wikerkaan wana Pee-
ter tütrele põue peaks pistma? Ku i seda
soowi ka keegi kosilane ei julgeuud awalda,
sai Peeter sellest siiski aru, sest suureni
jagu kosilastest oliwad ikka need, kes kõrt-
sides põsed olid punaseks kütnud, nõnda
õigust ütelda n o o r e d j o o d i k u d , ehk
jälle need, kellele oksjoni haamer ähwar-
das taela kukkuda. O l i nüüd lugu kosi-

ni kuidas oli, tütreid oli ilka tar-
las
wis mehele panna ja oma osakese pidi-
wad nad alles talu küljest saama; manal
mehel enesel ei olnud mitte p õ u e p u u g a
tagawaraks, mis tu l i see läks, elada sai,
aga^ järele ei jäänud tedagi.

Ühel päewal kutsus Peeter poja oina
juure ja alustas järgmist ju t tu :

,,Sa tead Sassa, et (5'lisabetil ja
Marie l kosilased käimad ja neil tarwis
on mehele minna'-'"

,,Teau kül, Alatare Arthur ja i i l i g u
l^eorg tlilets mõlemad kosja, aga nemad
ta halvad ra h a!"

,,N'ujah, raha r a h a need lakekoe-
rad küsiivad, aga tahalvad ka teised muud
ja sina pead seda muretsema, wähemalt
',<!«» rubla kumbagile. 3alu jääb sulle
ja sina pead sösarile luidagi maksma,"
seletan isa.

,,^.a kust mina silo see tuhat rubla
pean wälja lootma, tead kül, et mul muud
ei ole tui kaks kätt, kes sinu talus tööd
teewad," norifes Poeg.

,,Wöta rikas naeue, täna kingin korwi

täku ja saani sulle, mine kuhugile kuu-
lmna, ega i lm tüdrukutest ega rahast tühi
ei ole."

Poeg mõtles ja lausus siio: Rikkad
tüdrukud ei tule ja waucmad ei lasegi
neid muidugi kaugemale mehele minna,
kui kosilasel oma nime peale kohta ei ole.
.Uingll Georg käis , , m u l g i " maal ja
saadeti sealt pika innaga tagasi — ei
tu le ! '

,,Noh, talu ikka sulle saab, oled ju
ainukeue poeg ja pärija, seda teawad kõik."

,,3eawad kül, aga ei usu ega tule
lase talu minu nime peale ära kirjntada,"
soowis Sassa.

,,Noh, kuula rikas kaasa walmis, kui
soowitakse, woime seda ka teha."

Ju t t lõppes, isa läks kuhugile muiale
ja poeg läks talli oma körnnkesele kaeru
wiima, i lus kono oli uüüd tema oma ja
pidi talle warem ehk hiljem kulla rikka
kauakese todu tooma.

Järgmisel laupäewa õhtul aluc'tac'
juba ühe keutsata küla rätsepa seltsis sõit
peale ja ke^ti^ kadri päeioast kuui keioa-
deui. Ä l i tu tihelkonda sai läbi lükatud,
sest rätsep, kui suur nupumees teadis ja
tuudis kõik köhad Woru ja Tartu maal,
kus koolitatud, ilusad ja r i k k a d neiud
olemas oliwad. Muidugi teada, tarwi-
tawad sarnased koo ja k ä i g i d suurt
kulu, ,,Saosa" pidi siit ja sealt raha
lamama ja kõrtsides wöla wekslid t ir ju-
taula — kül see toit ,,ä i i a p a p a p u n-
g a s t " tagasi tuleb, Nnnitas kaioal rät-
sep ja joi ühec' edasi.

5al i hakkas löplile jõudma, iga lau-
päewa ohtu kõlisesid aisa kellad, 3artu ja
Wöru maa kuulsamad köhad oliioad läbi
lastud, aaa kaupa l.'i saanud „Sassa"
tellegiga. >vus ilus, tenve ja rikas nein
olemas oli, fttlel oli oma tülle juures
kümme kosilast, kes aga ,,Sassale" oleks
tuluud, see oli tas wigane, inetn loöi
möui loalla üle jäänud jätis, teda ,,Sassa,,
ei soowiuud. Nõnda seisiioad lood ja
nõuda woisiwad nad loiimse päewani
edasi kesta.
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^.'a uägi ja sai an>, et poeg libeda
tee peale oli langenud, ta kahetses salaja,
et ta ise poega selle tee peale oli saat̂
nud. ^a mis miga seal siis oli? <^örb
oli kõhnaks ja jalnst ivigaseks sõidetud
nagu näru, poeg oli purjutama öppinnd
ja mõned hakkasid juba tema käest ,,Tassa"
wekslid ja lvölgasi nõudma. , M nõnda
ei tohi see enam edasi minna, pönitas
wana Peeter pojale, kni sa kähe nädala
fees kaupa ei saa, wötan >oäimehe kodn ̂
ja annan maja sellele/'

Worn ja Tartn inaale on kord peale
aetud, sealt ei ole mulle midagi notka
pnutnud, isa on kuri ja kanoane saagu
nüüd niis saab, homme ohtu peame >
,,^lulgimaale" minema, mõtlen ,,^assa.,
ja saunuus sõidu seltsilise rätsepa poole.

>tui isa seda kuulda sai, et poeg
, , m u l k i " mõtleb minna, läks tema meel
lahkeuiaks. ,,Ät u l g i m a a" on loauaft
ajast juba päris rikkuse pesa. sealt ta
ikka suure noosiga tagasi tuleb, mõtles
manamees ja seadis kaera koti oma käega
saani. Mingu, mingu sinna, seda ma
ei laida!

>tni rätsep ,,mulgi maa" reisist kuu^
lis, targas ta nagu kirp laua tagat
ülesse. M is? Meie läheme homme
s i n u l g i i n a a l e " ? Waat fee on me^
hiue mõte! ^)liua tunnen jnba Paistu
ja Tarwastu kiheltonnast poole tosinat
neid neiufi, kes kümme tnhat rnbla taafa
faatoad. rikkad Abjakesed meel arivamata.
Heldckene, nieie ajame seal raha nagn
roobiga kokkn!

Wnlgutaja kõrtsis täisid kosilased sees,
rätsev ei tunnud teed ja oli ,,>3assa"
nültu soita lasknud tee pidi Pikasilla
kaudu minema, ^ahke kõrtsi naene nuir-
kas asja ja küsis nieeri, ääri inööda,
kuhu poole sakfad jöidawad? ,,'Vinlgi maale
kosja," seletas rätsep salgamata ja küsis
kohentat teed. ,,^ähete ^lani kandn, saate
^oe kõrtsi juure, siis olete seal. 3oe
kõrtsist käi,oad kosja teed keeru ümber,
nagu ratta rummul kodarad. seal nurgas
käiload tihti 3artu maa k o s j a t a u d i
t a a d i d , aga tulewad euamiste ilina
til-ju kiuuasteia tagasi, ^ioh. teil saab
muidugi parem onn olema," naljatas ^

kõrtsimees ja mehed jöiwad onne peale
tublistc liikn.

.'ltui ^oe kõrtsis jälle oli liigutatud
ja toredust tehtud, miudi ümberringi
waatama, kus pool kullased kanakesed
pefitaivad. ^>gal pool uweti neid kül
lvastu, sest et rätsepal teises karmanis
teine kallis kiwi, U'öi t i n a n i n a oli ja
saanis, iste all snnr tagaioara seisis, aga
kindlat kaupa ei saanud kuskil. Palut i möt
lemise aega, lubati kohta kaema minna
,,^assa" sai aru, et siin öng ei hakka,
>vaid edasi peab purjutama. Tu id söuu-
nieid mööda saiwad poisid kuulda, et
paarkümmend wersta pohja-öhtn pool.
^ . talus ueiu peab olema, kes kaugemale
tahab inehele uliuua ja -_MU> rubla kõhe
kätte saab. ,,Noh, mis see raha siis seal
n^deleb, lähme toome ta ära! (5ga
mulgid raha lootta ei mõista, kül meie
, , m u l g i d " i n ö r d a ajame," suurustas
rätsep. Aga waatame uüüd järele, kuidas
T. talu tütre ja rikkusega lugu oli, kuhu
poole ,,Wörutesed" kella töliual sõida-
wad.

,,Äculgi" peremees, kuhu kosilased sõit-
sid, elas jõukaste, hobused ja tari olid
ilusad, wi l i kaswis kenaste, talu töö sai
korralikult tehtud ja keegi ei uwilUld ütelda,
kas peremees Mats raha rikas oli ehk
ei. Mats ise aga suurustas ja räuskas
kõrtside juures ja muial, et ta oma tüt-
rele <̂»<W rubla , ,pe r ra p a n e b " ja et
tal raha nagu raba on.

Tütar Reet oli koguui must ja koh
nake, räägiti meel sellest, et ta knri ja
kidura terwisega pidada olema, aga noh,
mis meie ^ooja loodud loomakest laitma
hakkame, l i n a l t poolt ei käinud talle
kofilasi, seda suureni oli Reeda ja talu
rahwa ruem, kui taugelt kosilased täna
tuliwad, neid wöeti tahe käega loastn.

,,Raha teie ikka ka tahate?" küsis ka
nial ,,mulgi Ma ts " rätsepa käest, kui nad
tähekesi juhtusid olema.

,,(5ga ,,-3assal" teda just tarwis ei
ole, aga rikkus rikkuse peale, see ou uiiüd
maailma uueni >uood. Pal ju Teie siis
lubate oma tütrele kiukida?" küsis rät-
sep tülnia rahuga.

,,Reet saab pulma päewal ^000 rllbla,



mis peale pudeiieb, saab pärast poole,"
seletas talval 'I^ats, nlis peale rätsep
mauamehel täini täheke kätt pigistas.

Ku i uüüd ööd läbi söödud, joodud
ja ji lttu aetud oli ja kosja päem tulema
^aupäema ohtu peale iuääratud sai, sõit-
sid noored mehed röemsa südamega koju
poole. Teel seifi" ,,Sassa" sügamas mõt-
tes ja tui rätsep küsi? nns ta mõtleb,
siis tul i nagu tahtiuata üle tema huulde:
.^Vtust, kõhu ja meike nagu küpse räim!"
,,Aga raha?" osatas rätsep. ,,Nojaa -
raha, aga luikspärast uecd sinulgi" neiud
uii kiderad ja kohuad ou. Tanvastus
olilvad u'ad punasemad ja paksemad."

K l l i uoored luehed kõdu jõudsid, rät-
sep öuueliku reisi lugu jutlistas ja ikka
-_>00s! rubla peale rõhku pani. oli ivana
Peetri röem otsata. ,,No lua mötlesiu
ja ütlesin euue juba, et siit poolt mörts-
järive uaist ega raha ei saa, raha seisab
,,Mulgi maal ! " T i i u käimad kül karakuli
lnütsidega ja lvedru maukritega, aga tasku
on neil tühi nagu liba soolikas ^mulkidel"
on oma lamba nahast körwadega küba-
rad ja täkule panemad u'ad kas lvöi lai
haga taga, aga puug on neil pauga pile-
tisi täis uagu möldri porsas. J a -
,,mulgid" ou mehed, seda peab ütlema!
^iönda kiideti ja ülistadi üle järme mehi,
kuui tuletva Laupäemaui, siis sõideti kolme-
kesi kosja: ,,Sassa," rätsep ja uiana Pee-
ter ise. Peeter tahtis miuijat ja mana
langu oma silmadega näha saada ja mis
pea asi, kosimise ajal pool lubatud raha
W<>0 rubla kindlaste kätte saada. Kõike
raha ei müinud pulmadeni ,,mulgi" maale
hallitama jätta ja — ehk tulimad ka tü-
tardele kosilased ja mõis kolmed pulmad
ühes koos pidada. >iae siis käru tükki,
mis mana Peeter meel elus mõis ära
teha!

kosilasi möeti suure armu ja aunga
ivastll. )Anlgi '^taw miis loana Peetri
käe korival tuppa ja paui suure sohioa
peale istuma, ^oodi, söödi, röemustadi
ja kõik oli korras.

>iui laugud tähekesi olimad, tul i jutt
ka kaasa rahast ette. võru lane amal-
das kindlat foomi, et täna M»l> rubla
peab mälja maksetud saama. See olla

uuema aja pruuk ja muidu ei olla as-
jal mäheinadti kindlat põhja. Mats se
letas, et temal raha pangas ja oblikatsi-
ouide mastu uiälja ou laenatud ja et täna
kuidagi möimalik anda ei ole.

Pulmade ajal lubas ta saja rubla tuti
dest, kas möi peigmehele tampsoni selga
õmmelda. Mõlemad jäimad aga oina
nõudmise jnnre kindlaks, mnft tass oli
asja mahele kiikitannd ja kõik jäimad
nagu norgn.

Teal astus „mulgi Matsi" uaaber,
lvaila talval , ,Kaika-Iür i" uiahele ja pi-
das järgulise jutluse: ,,>iatsn nüüd, kns
asi meeste mahel ,oaielda, iga üks teab
et meie Matsi l tnhanded tagamaraks fei-
saluad, mis käes ei ole, ei ole käes. Änim
oma talu kaart ja kontraht iväiluehe kätte
pandiks, kül sa ta raha «vastu pulma
päemal tagasi mahetad. (5gas ometi r i -
kas 3. talu omanik oma termet talu tüt-
rele üksi ei anna. ^ioh, kas pole asi
küps?" >iöik jäimad sellega rahnle ja
nüüd oli täieline lust ja lõbu lahti.

Poole pidu ajal kutsus Mats oma
uaabri ,,.ttaika-^üri" tormate ja küsis jä-
rele, kas see mitte kardetam mäug ei ole,
kui raha ei ole, jääb kaart, koutraht ja
mahest meel terme talu kõige kupatusega
,,Wörukeste" kätte. ,,Mis meie teeme?"
päris ta kamala uaabri käest.

,,Pea, uiul tuleb hea nöu meelde,"
seletas Jü r i , ,,mina toon oina talu kaardi
ja koutrahi, selle auuad sina ,,Wörukes-
te" kätte. Kü l mina oma kaardi jälle
kätte saan, kui mitte heaga, siis kurjaga."

,,Aga kui uad aru saamad?" kahtles
Mats. ,,>ieda isad aru saa,oad, meie
taludel ou ühed nimed, kas toutrahi
uuuimer kuus wöi seitse, seda ei oska
Nörulased «vaadatagi."

>tui kosilased minelna läksid, pisteti
kardne kaardi torli peigiliehele pelisse, mida
see ei tahtuud lvastugi mötta ja kosilased
sõitsid kellade köliual mineuia.

Wörumaal , ,^a l la- ta l l is" hakati nüüd
kibedaste pullliade lvastu lvalluistailla.
Pulmad pidimad toredad tlilema, seda
nõudis kähe maakonna ja rahma uhkus.
Kust pidi aga nüüd pulmade jaoks raha
tulema? ,,Tassa" murdis pead, kust saada



oleks, sealt oli juba enne lamatud, kellc
luure nüüd minna?

Noh, mul ou ometi raha tagat tule-
mas, seda tealvad kõik, läheu wana Kopa
körtsiulehe Miku juure, kutsun teda ka
pulma, külap ta mulle ikka annab. Kui
ta Mikule oma asja loo otsast otsani oli
ara seletanud, nokutas see pead ja lausus:
,,Teda wiisi ei lähe! Too kaart ja kont-
raht nunn kätte, siis saad 3<»0 rubla,
muidu mitte punast tenga." Kül seletas
,,^asfa." et temal pulma ajal kontrahti
ja kaardi tarlvis ou, aga wana mees löi
käega ja ütles i ^liaha saad muidugi kätte.
k'.'5 juudas pulma päelval sinu käest pa-
berit nõuab!" ,.Tassal" ei jäänud muud
nön iile kui nüis külma südamega kaardi
ja koutrahi Kopa wana kätte ja sai
sealt :M> rubla niastu.

Pulniad peeti nii toredaste ja uhkeste
kui ialgi unnmalik, kulina südamega mõt-
les ,,mulgi ^ l aw" mis siis saab, kui
koutraht laua peale pannakse ja selle wastu
raha küsitakse, aga seda ci tulnud sugugi
ette. Matsil ei olnud raha, wäimehel ci
olnud taartit ega kontrahti, üks kartis
ühte teine teist ja mõlemad ootasid ja
- i v a i k i s i d .

Kü l ta pärast pulmi muidugi aimab,
mõtles ,,Sassa," raha ikka faau, aga naene
on kül toguni alam, aga noh - - kõik
asi on maapeal kaduw. ka naene on ka-

dulu, aga r a h a j ä ä b ! Nõnda mõtles
,,Tassa" ja laks walla niajasse oma
,,Postimehc" järele. Kirjutaja andis te-
male postiga tulnud kirja. ,,Tassa" >vaa-
tas: Wil jandi posti tempel peal, külap
nüüd äija papa kutsub raha järele! Ta
murdis kirja lahti ja luges:

, ,Auusta tud sõber!
^ l i nu T. talu kaart ja koutraht

jäiwad kohtust tulles Teie äija papa
poole, tema on n'ad kogemata omade
asemel Teie kätte annnd. Palun,
tooge uwi saatke nad mulle ruttu ta-
gasi, mul on neid hädastc tarwis."

AmipaMtiilt ^ . K. . .

,,^assal" kukkus kiri käest, nüüd läkfi-
niad ta silmad lahti — , , m u l g i ä i "
oli teda meelega petnud ja koledaste üle
löönud!

Nädala pärast kacbas ,,Külka-^ini"
,,Kopa-Iüri" kohtusse ja sai oma kont-
rahi ja kaarti kätte, kõrtsimees nõudis
..^3assa" käest 300 rubla ja see sai maksa
möistetnd. Kuulda oli, et ,,>3assll" ka
oma ,,äija" peale Ringkonna kohtusse
olla kacbtusc sisse annud, kunas see lngu
ette tuleb, seda kuuleme pärast ,.Posti'
mehest." Näe nüüd, kuidas..rikkad ini-
mesed" k o s j a k a u p a teewad ja kuidas
rahaline kosimine korda läheb!

5. M.

^.ibolla! teol.
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Sarwe-Iaan.
>ah, fanoe Jaan oli mees, seda peab
ütlema. 3a oli ivana soldat ja tuida

ta ise kmnitas, ^likolai soldat, kes Ungru,
Kr iu lmi ja Poola sõdades oli lahinguid
löönnd ja igas paigas U'äge,v looidu
mees olnud. Ta oli nüüdki weel sirge
kui osi, teraw kui tu l i ja kärmas kui
wälk. Ku i ta omale sineli selga ja suure
ria auu rahafi rinda pani. siis tul i talle
alati wahwa söalase lvaim peale. 2eal
ta marssis siis tras, tiva tr i i , ras t:va
tri i ja karjus uagu kindrali käsu a l l :
Hurraal), smirnaa! Äpp siia, sina türgi
turakas! Kes seda kuulis ja meel nägi,
kuidas Jaan wehkles ja püssi tikuga
wöeraid söamehi läbi löi. mis ta nüüd
muru peal teibaga järele tegi. selle ihu
kärmad tousid püsti ja waua ., kroonu onu"
oli tema silmis kõige wägewam kan-
gelane.

^ i l l a tohus kutsud kõik walla wana
soldatid kokku ja wötab ueude ,,tnudfit-
kud" oma kätte. Töamehed anuaload
hea meelega, sest na'd usuuiad et Nikolai
meestele nüüd mõni tükk maad wöi meel
peale selle paiukit antakse. Mõn i nädal
läheb mööda, ei kuule uäe kedagi. Nüüd
koguwad uad Jaani juure, Jaan on ilagu
neude peamees — läki T i l la kõhtu juure!

Sillakohtu lambur ei tee suurt tege-
mist, küsib pool pilgates mis nad taha-
wad, piilub alt prillide ja täseb neid kõdu
miuua. ..Äiinul ei ole täna aega wana
,.kapsa u s s i d e " lori kuulatada," saab
ta weel waewalt ütelda, seal kargab Jaan
temale nina ette ja käratab nagu pikkeu:
,,Keda sa turak julged teotada, wälk ja
püssi pauk, saadau su hinge sisse! Kas
tead et meie ^i i tolai mehed oleme! Tuud-
sikud siia, ehk muidu ma keerau sind terasse
kokku uagu kapfa ussi!" ^anibur ehmatab,
jookseb ühest toast teisi. ).aau kerib temal !
kanna peal. uksed käimad pliuh ja pläuh
^- waatke missuguue mees niaua >3arwe
^.aau uwis olla!

Teine kord sõidab kuberner Wi l j au -
disse, Nikolai mehed saawad seda aeg-
saste ette teada ja ivalmistauiad pika

palwe kirja, mida Jaan kubernerile käest
kätte peab audma. Köit lähemad liuua.
sinelid seljas ja rahad rinnas ja asuwad
Kuberneri korteri ette. Jaan annab n g u-
d ä n d i le teada, et tema tahab ,^nberne-
rile käest kätte tirja anda, aga agudaut ei
luba! J a kes see „ a g u d a n t " siis oige
ou'^ Meie maa ui ö isa saks, kes kar-
dab, et Kuberuer N'ikolai meestele wahest
ehk tema mõisast maad annab. M haa!
Jaani l on tawalus käes ja seletab seda
kõigile Kr immi föa seltsi meestele, ^lga
noh. Jaan wötab nüüd koguui uue ka-
ivala nöu ja uiissugllse uöu ta wötab?

Jaan saeb kõik Nikolai mehed wene
kiriku ukse ette ritta seisma ja jääb ise
kõige ette otsa. Kuberner tnleb tiritust
wälja, Jaau kumardab, paneb teise käe
törwa äärde ja teisega pistab kirja Kuber-
nerile kätte karwinh. K i r i >oöetakse niastn
ja Nikolai mehed karjnwad kolm korda
huraah, uii et rahivas kohkub ja kiriku
ukse liugid lögisewad. Näe nüüd mis
mees loana ,,Tarwe Jaan" loöib olla!

'Aga Jaan ei ole mitte üksi wägew
söamees, loaid ka kawal kongu mees. Kni
palju ei räägita ,,mulgi maal" uüüdki
weel tema wiguritest ja kaioalatest kou-
kudest.

Kord kutsutakse , , k r o o n u o u u " onia
tädi poja pulma niida wörtsjärwe talda
peal ühes talus peetakse. Kalapüük on
selle talu suurem rikkus ja Jaan loodab
et temagi nüüd kere täie wöi paar wärs-
ket sudaku liha süia saab. "Aga loota
uäpust! Uhkemad külalised sööioad taga
kambris loärsket kala liha. Jaanile pan-
nakse wana sia sikket külnia liha ette
uagu seepi!

Kuidas ^aan seda sööb? ( i i söö, ei
söö!

Jaan teab et talu rahwas ebausklikud
on, nagu köit' kalamehed, kes onne peale
loodawad. Tema palunb hölgedest ja
kuuse okstest segamine fnnre wöru. paneb
,oöru aia peale ja wahib läbi wöru
järwe peale. ,,Älis sa seal teed," küsib
peremees J u hau kõhtudes. „ Õnnistan
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^a uoiuu järwe," kostad ^.aau ja sihib
ikka jälle järwe poole. ,,3ule tuppa, kala
supp läheb külmaks," palud peremees ja
uiiiid untsutab ^,aau unirskeid kalu t as !
küht kärised. Näe, kas '^'ikolai mees eu- !
nast tiidsata lased! ( i i lase!

>iord ou talu tiidruk poisi raha 5<> r. ^
ära lvarastauud, pois tuled pudel kar- !
uiauis lvaua targa ,,kroouu ouu" juure
ja palud uöu ja adi. ,,Kiil saad, kü l !
saab!" waigistad ^aan, ,,tule ^aupäeiva
ohtu taqasi!"

^aau lähed ueiu poole ja kurdab
et Mihkel tahaks Ätalle kosilua tulla, aga

ei ole raha pulme pidada. Peaks teeqi
')<» rubla ,,kroouu ouu" u.iäli>uise ukse
piida wahele paueuia, siic> tuleks Mihkel
tohe Mallele kooja. Ätaü kuulab kikkis-
könvul ja kui Mihkel ^aupäewa õhtul
ilulud, ou raha ^aaui sauua ukse piida
wahel. ^l'oh, ^aan räägib muiduqi et
waraz teda haunua^te lvahel wägisi ou
pidauud tagasi tuoma ja lähed ikka kuul
samaks, ^a ja söalased ou kõik mehed,
aga Nikolai meeste ja ,,Tarwe ^aau i "
uiastu ei saa k ü l w i s t k e c q i !

A. ? l .

:<^^?>-

lilinll^vtlsloli ii^^rciu^.

31'äi !(<>!'! uin.^ l ! l^!5,

I'im<?uli>5 .jn l^ipli^ Ki<I'i!.
I^u^u o l i i i^ua lu lü i :
Kl^Vcldl'. n i i Km«1n5 l i^ t i

l iclMNVcUll '! ' I l i i i l ^ ̂ ,1:>

>̂ <'l>I t:>1 ol i i»<>i<l» vvüii
>V;>nt^!< I<!ii<I:>^ i>u!'<li Ivlüi
<>INU'N1<!I!< m5,lNU tü.j»^
^l'ÜI<! !»,''<"><ln il,>!>><'!' 11^!^.
!>''n! t:» Iil^V!> >,:><<Ii ünlvk,',

>!i!!!U!<I >,Õll^i«I 1i,I >!!'!!!<!
X^<>, 1<,I! ^IIU!' OI! t<^t<> !«^!X
>V<!UÜ Kil,stlKn^N(' il-üi
K l M c ^nnmine ou ^ > !̂N!

^ ü ü ä tn !-oui>! !<:»i<I:> !«'!>!^
'!V»^li^ i>:!!«'<!i!^t<' I,<':>u^
,,. luuana «iii.nn ,̂<l<> ^i>i>m!
l 'ni<liä tn^<> mi i l id npm',
Ki»1<ll» i>c>:»^ k u ^ i>õ< :̂> >v<>,'i
1i<mi1> K"1«> I<",!N<1 IvKli,
Kõ ik ou !'i!^Vl!5»>M!!l1 pn l l lä
1',i!.U',' »!.»i^!<^. !<^tn^!>!n<1!"

X o o i c l >>:>>«li»I k i m i ^ i l l ,jl>Uü,
>>ni,<l^i<l t i inu l i»"o!<> , ' i t t tn .
Il!N!I!!>:!l!!>!i!l 1<"1!!>I! !>!'!,<><!!,
W<lu kl»1<I:»!l !<<'!^<'!l ^ü-x l i :
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H

^

^

tt

/̂
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I<ui<l!lt>: tl'l'I> Iv.i Illil ^I I^u!

1'g^cli î ;> tun<li^ nuliü
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I'iili<^ut!^ jn U>^! ki i i : ! ,

^um-l'M o^n kuulid Knt8»i,
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Ki!l1U>!î Vi!<1 Kl»I(li> >'<,0^U!
Xcnl ^iiiil lüiti>! iixl ' i lul,
I^oal^ili ^nxlü könn:» Nlui.

..!>Ü!l, 5Ü!l! I>Il!'«Ii<l uooicd,
!->iin on kõnnus ^ k s n kooi-^ä,
Küi Mli i l lwii 0Mll 8Ü1(̂
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l'K!< t i i l ^VN!'8ti OÜ KÕNU!-!,
^uil.'<l kc<','1c^v:,ä õuu^,
!<«'!-: V̂!'<>i PCN^i^. Km1i15 >Vl'tt»'.
1'nu^i^ !<'n<1u t^i^t l ' l'N<>.

Ivl'iU!l>Vi!<1<'!' u»kku^ mokk?^
X3.>^ !>Itt^ l,:»!<Ii nokk^'.
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!<ni j n Iniivi^t I«X'!N<I l u m e n i ,
>V«'̂ :> !in,<>>! >,n^^I,I >!i>,ik!<><I.
!<<>Nc 1<i1'^ kunN li«!x'
^IViiti^ tl'i>v<> t i i ^ i 11»!,,/

l^Iplc^ !>!NN!<^ KNIMll VV!>!>^!

>li«ln I l l t^ iul, >vii1l.j:u! ^>'>i>v̂ 'I
!'̂ >'<> t̂ l i f t i l In^^n !m>viul.

^

X n m w !,!'!»l>^ !'u!l>v<» l^n^n

!.<'»>><'!> i!ml!l< l<<'l!!!i ! , I ^ , 1 !

>Vn«'Ii>^ l i l l ! ! Ni>ix<^> I><»tl5

d X D ^ d X D

flreldud puu wili.
15 tcio arlvato nooicd lli^licd, t'a5

^peatc' kuiqo ilusain iloin kasuliflini
kosida olema kui leskniisc iluga, wöi to-
guni inetud ^al,' niio ta uicel tiisib ja
kui rumalaste ta ivo^l küsib, koMwad
mullo koc>ja kauditaadid koorib, ^co pcak-o
siis köiqe ilusaniat põlgama, olgu siio ot
ta puru wacue on, kuna ki,'sfmiscl tuhan-
ded kullid taskus tölisclvad. Raha, noh
raha teed ta inetumad ilusaks, aga seda
ei saa keegi salata, et i lu kõikidest tööst
ia tegudest kangelt üle käib.

Waua rahira laul lausub kül:
^ l u .e i panna pajaose,
Xenadnst ei kateleose,

aga rahlva laul annad ka ilndniele öi-
gufo ja laulab teisite:

B^öta laia laudjasega,
^ee lobi l t laudile minema,
)>lu5 aset ehitama!

^a mi5 ntleb nieel selle kohta meie
päewil ^ Ä i n l g i - ^ l a t v ' ^ Teina kiitleb:
M ina wötsin lvalge ilusa naise, paks oli
ta nagu ani >a põsed olid tal lvalged
nagn piini, näe nüüd loaatalvad kõik noo
red mehed kirikuo, turul ja laadal kade-
dufega miinl ja miun ^ ta r i peale. Me-
tüüle söögi lauda, f i i^ ei ole pudru peale
piima tarwi^ki, naese ivalgnse sära ival-
gustab ka supi ja lehma, olgu meil eht
olemata, ^ah. iludli5 käib iile kõige!

^«'onda seletanuid noored mehed ja
neil woib ka oma jagu öignst olla, aga
oma jagu tül i ja pahandust teeb i lu kullalt.

.>,te5 seda ei nsn, neile tahan järgmise
lookese jutustada, ehk see lugn kül ivana
katku aja ja >tatnlikn usn sî se tagasi
nlawb. ^e l l ajal ei mat^nnd inimeste
eln ega öign^ midagi, aga i l n d n s e f t
peeti siiski lngn nagu meie päinul. knnlge
siis kni ma intu^tan:

,,>liugiosep >in5ta elac- linnas ja oli
jönka5 lnee5; tal oli oma maja. maja
ümber aed ja raha naksus tal alati tas-
kus. Selle aegse sõdade wahel oli paar-
kümmend aastat rahn aega ja.Nusta ko-
sus üheo teiste kodauikudega, eht ta kül
alles noor mees ja naiseta oli, .^tni .^ns-
tal toit eln järg korras oli, hakkas ta
kosja teed tallama ja knhil ta siis kosja
läks'^ Raha rikkust sell ajal taga ei ae-
tnd, Mustal ei olnnd teda tarwiski, tar-
>ois oli üle linna kõige ilusani ueiu omale
kosida!

M i s inimene otsib, seda ta leiab ja
>tnsta leidis ka. 5nrn knbjal oli tore,
i lus tütreke, sirge nagu osi, walge nagu
piini ja pnnased põsed nagu önnad. 3ema
jnnksed läikisid nagn tuld, silmad oliwad
nii fämioad ja sügawad tui mägede jär-
wed ja kelle nooremehe peale need sära-
ivad silmad ivaatasid, see oli nagu ära
nöiutlld, teda wndsiwad kõik ja nimeta
sid hea meelega , , l inna l i l l e k s . " >^:sta
kosjad wöeti kõhe uiastu, pnlmad peeti
roemfaste ja kingissep oli kõige ilusama
naese mees. ,̂'lga küsime enne, kas Riista
oli nüüd nii ül i õnnelik onia l i n n a l i l l e
jnnres. (5i kognniste mitte. Tema pidi
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tihti sala piina ja aunu kadednst kanna-
tama, sest knhn tenia Juuli le ial juhtus,
pöörsid noored mehed oniad pilgud sinna
poole ja üsna tundmata härrad püidsi-
ioad tema lillekest käega teretada ja alus-
lasid alati mahedat ja magusat juttu, ilma
et J u u l i selleks asja oleks annud. Asi
läks wiimaks nii kaugele, et .^usta ise
turul ja poodides asju ajamas täis ja
oma kallikest mujale ei lubanud minna,
tui >iatuliku tloostri kirikusse. kuuleme
kas ..sealgi , , l i n u a l i l l e " rahule jäeti.

Ühel pühapäewal tul i naene t loostr i
kirikust kõdu ja kõneles Mustale: (<i tea
mis need papid mind oige wahtisid, lu-
gesid madinal ja silmad käisid wilks ja
nnlks minu peale. >iui kiriku teenistus
lõppes, tul i üks minu juure ja Mfis kus
mina elaunit. M u l tul i hiru, peale ja
katfnsin et kõdu sain.

Ah teie wiimased turakad, looi sus
seal ei wöi nlinu nacne ka enam julge
olla! >tas ma nende jaoks omale kõige
ilusama uaise olen kosinud? M i s ? Mees
jalutas tuba mööda edasi tagasi ja kö-
ueles kurjal toonil edasi:

.^las kuuled J u u l i : tulewal pühal
lähed sina jälle kloostri tiritusse, kui uad
sinn käest küsiwad, siis ütle et mina kõ-
dust olen ära läinud. >tui uad peale
käimad, siis luua neid oma poole teed
jooma tulla, aga iga üks tulgu ise kor-
ral. Tulgu nad siis, kül ma neile ta-
han näidata, mis ilusa naise meelitamine
maksab!" Naene põikles wastu ja seletas
et sedawiisi ei sünni teha, aga.Unsta sai
kurjaks ja käskis oina söua kuulda, mil
lele pehme loomuga J u u l i ei julgenud
wastu panna.

Teisel pühal astus kartlik naene kloostri
poole ja mõtles ise eneses: ^ase tule-
wad peale, mis see .^usta siis neile ära
ei tee: kärgib ja sõimab korra ja saadad
siis häbiga minema. Paras neile, mis
on neil asja teiste meeste naistega te-
gemist teha. pealegi weel sarnasel ajal ja
tohal. ^ase tulewad!

N'aene asns ette poole, jäi «vaikselt
seisma ja mana laul oli jälle lahti. >l olm
pappi ei pöörnnd terwel teenistuse ajal
silun tema pealt körwale. .^lni teenistus

loppis ja uaeue loeel oiua riideid tohen
das. tul i üks papp ja küsis tas tema ei
wöiks täna ohtn >ooersile tulla. M i n u
mees on kül kõdust ära läiuud, aga tema
on knri, seletas naene ja kni papp wäga
peale käis, lubas ta kella kiimne ajal teed
jooma tulla. (5-simese järele tnl i teine,
sellele seletas naene nõnda samuti ja lu-
bas kella poole üheteistkümne ajal tulla,
kolmaudat lubas kella üheteistkümne ajal
teed jooma tulla.

.^lni naene kodn läks ja seletas, mil l
ajal ja missugused wöerad täua tuleload,
läksiwad .^usta käed rusikasse ja tema
silmad särasid nagn tulised söed, ^ase
tuleioad, lase tuleioad, kähistas .Nusta,
kül ma neile näitan, niis ilusa naise söp
nis maksab! Ä i ees loöttis käsn ka õlale,
waatas uuri, manitses naist mitte ke-
dagi karta ja läks wälja, muidngi mö.
uesse kohta wöi seltsi julgust uwtma.

N'aeue ootas tartuse ja pönelvusega
ja waatas kella peale, niis kümme hakkas
saama. .Nni ta weel järele mõtles, mis
sest hullust loost wiimaks wälja tuleb,
koputadi tasakesti ukse peale ja wöeras
mees astus etteloaatlikult sisse. >tni ta
teretanud ja kasuka warna riputanud oli,
palus naene teda laua äärde istuda, kus
tee masin annras. , . ^ou ! " ivenitas n'öe-
ras, ,,nwi siin ongi siis see kauuis kõht,
kus taewalik lilleke lehkab. Tul iu siia,
«̂hk saau selle lille kullest lehekes.e omale.
Olge head, istuge siia sohwa peale minu
körwale, ma tnl in loäljast ja mul on
muidu külm!"

,.Iooge teed, kül siis külin kaob," se-
letas uaene ja jäi üle laua oma paiga
peale istuma. Jut tu ajades, mis wöera
poolt juba jämedaks kippus minema,
tadns aeg ja ntse taga kuuldi: kop, kop!

,,.veldet'ene, uünn mees on kudn tu l -
nnd. mis nüüd saab!" ahastas uaene.

,,>tuhn ma peitn poen, knhn!" ahas-
tas külaline ja waatas hirmuga ümder
ringi.

,,3üki ahjn, tüki ahju!" juhatas naene
ja näitas käega snure nurgas seis,oa
leiwa ahju peale. I l m a mõtlemata pn
ges külaline ahju ja teine külaline as-
tus tema asemele.
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Tnleja istus jälle tee lauda ja il ltt
tüne läk<? edasi nagu enuegi. ^öeras
oli libe ja lahe ja palju iiligem kui esi-
mene, ta tõusis sohiva pealt püsti, et maia
perenaisega ligeinalt tutivust teha, tui
jälle ukse pihta koputa di kop, kop. kop! — !

, ,Miuu mees!" ahastas uaeue ja kar- ^
gas istnielt ülesse.

,,.^nhu ma nüüd eunast peidan?"
küsis külaline, ,,kuhu?"

„ 3üki ahju!" näitas jälle uaeue ja
woeras kadns nagn kafs knunni alla.

^älle istus ivöeras tutlva kuha peale
ja möetis uaist niug tuba kawala pilku-
dega. ,,>iui paradiisi olemas on, siis ou
ta siin." ütles julge lvöems ja ulatas
oma lihawa käe üle laua südamliku sõp-
ruse tunnistuseks, mida kartlik uaeue mitte
wastu ei wötuud. >lui teed joodud sa
räägitud sai, tõusis wöeras ülesse, läks
ümber laua otsa ja paui käe ilusa uaife
pea peale, seal - — porr. porr, porr
kuputadi köivaste ukse pihta ja tästiw
heal kõlas tanniste: ,,Nks laht i ! "

,,.Velde tacwas, minn mees!" ahastas
naenc ja löi käed kokku. ,,Kuhu ma uüüd
põgenen," sosistas ivöeras suures ahastu-
ses ,,Tüki ah ju ! " juhatas uaeue ja läks
oma meest sisse laskma.

>iusta astus toredaste tuppa, ivaatas
'vihaga ringi ja küsis kõhe: ,,,^elle lleed
tolui tuube uiu ivarna otsas rippulrad'^"

,,>tloostri pappide kuued," kostis koh-
kuuud uaeue.

K u i d a s ueed kuued siia saiwad?"
küsis Kusta käredaste.

,,^iemad ise tuliwad siia miuu poole
teed jooma ja juttu ajama."

,,.Nes n e m a d ? " käratas mees.
,,Papid ikka," wastas naeue.
,,^.a kus n'ad nüüd ou'^ >ius n'ad

saadana nahad uüüd ou?" kärkis,Uusta. ̂
,,Teal ahjus, kõik kolui pappi poge- l

uesid ahju," näitas naeue käega.
,,AH teie turakad, wöi tuleioad siia

minu naist meelitama ja uüüd on nad
ahjns. nagn jouln worstid," pahaudas
ivihane inees, ,,kus uiu laia teraga wene
kirwes on, pead otsast maha, maha!"

Naene astus paludes mehele ette. aga
wihcme mees ei pannud teda tähelegi, toi

kirwe, astus ahju ukse ette ja käratas
knrjaste: ,.Pead wälja, arnul lvargad,
pead »oälja!"

,,(5i aja!" kostsi,vad kolm meest ahjust,
ei aja, mõtle järele, misfngnste meestega
sul tegemist on! Meie kõrge abt laseb
sind pnu riida peal ara põletada, kni sa
meie külge julged puutuda!"

Wöi ei aja, ei aja, tas teie abt käs
kis teid minu ilust uaist petma ja wör-
gutama tulla, kül ma teile uäitan kus
teie abt ja armastus on," täristas kin-
gissep ikka kurjemaks minnes, tema toi
õlgi, pistis ahju suu peal põlema ja jäi,
kirwes käes ootama. Ahjus kuuldi mü-
dinat ja läkastamisr. esimeue papp pistis
pea wälja, kirwes wälkus ja pea uieeres
põrandale, kahel järgulistel niisamuti, kõik
kolm naise kinsajat oliioad snnna saanud.

>vusta istlls laua juure ja jäi süga-
uiaste uiötlema. M a tegiu ikka halwaste,
miha oli wäga suur ja äritus hakiline,
kuhu ma n'ad raiped nüüd paueu? Hla peau
u'ad aegsaste, peau iveel täna ööse knhn-
gile körnialc saatma, tuleb asja lugu
awalikuks, siis oleu mina toeste wöM'
kis^ ega see saadana abt nalja ei tee.
Pea, mõtles mees, ma kntsnn ivana wene
Wantka, kellega eila trahteris kokku sain.
kül see teab, kuhu ta nad paneb. Aga
Wantkalc ei ivöi mina ka korraga kolme
tapetnd pappi näidata, faks tükki wi in
eeskotta, lase ta neid aega mööda ühe
kanpa körwale tassida.

^)iees laks wälja, tul i warsti V a n t -
kaga tagasi ja alustas järgulist jnt tu:

,.>vunle sõber 3^antka, üks kloostri
papp oli siia salaja minu uaist meelitama
ja armastama tuluud, miua leidsin tema
kõdu tulles kurja teo pealt ja lõin häki-
lises lvihas paha tegijal pea maha. ,^as
sa woid teda kuhugile ara peita, nõnda
et teegi sellest midagi märki ei saa? >las
woid seda Wantka?"

,,Wa>üka ,vöib, lvoib, woib, toop iviina
ja Wautka paueb teda jõkke, wot mis ou,
wee hauku! Wantka ivöib!" killnitas
weel iveuelane ja silus oma suurt pikka
habet läbi peo.

ül ista läks wälja, tul i warsti tagasi
ja paui kaks pudelit wiina laua peale, ja
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sõnas: .Möta nüüd hea Wantka, wöta
lmina ja nui papp ära! B^antta jöi esl̂
mese pudeli pea aegu tühjaks; loäänis
siis surnu selga, lvöttis pea kaenlasse ja
sammns jöe poole.

senikaua tui Wantka täis, seadis tin-
gisfep teise papi eeskotta seina najale püsti,
pani pea otsa ja tul i ise tuppa tagasi.
"I^antka tul i tuti aja pärast tagasi ja
seletas suu ja kätega, kuidas tema papi
hautu pannnd ja wöttis jälle wiina, nagu
iniinene tuuagi, kes oma töö heaste on
äva teinud.

/Aga Wantta," alnstas tingisfep, tas
sa anvad et papp uii kergeste jõkke jääb?
(5i jää, papp tuled tagasi! Waata mis see
seal on?" Ta lükkan eeskoja ukse lahti, et
walgns sinna kohta paistis, kus papp seina
ääies püsti seisis. Wantka ehnlatas ees
malt, aga silma pilk tul i temal wana
wahwus ja iviiua nwim tagasi. Nagu
ioälk kargas ta ette kotta, wäänis jälle
papi selga ja läks jöe poole,

Teuitaua seadisRiista tolmanda papi
püsti seina najale ja jäi siis ^autka ta-
gasi tulekut ootama.

Wantka tuli tagasi ja suurustas, kui-
das ta uüüd suruu sügawale jöe põhja
paunud. ,,ei tnlcp tagasi, ei tulep/' kin-«
nitas mees ja lvöttis nüina.

/Ah tas sa arwad et papp nüüd jõkke
jääb, ei jää, papp tuleb weel kord tagasi!
Näe mis see seal on?" Wantka kargas
nuhiga püsti, tõmbas wemola pensse ja
hakkas surunt uuhtleina: ,,Wöi tagasi
tulema, jälle tagasi tulema, wot mis on,
tagasi tulema!" 3elle peale haaras ta
surnu selga ja läks kirudes ja lvaududes
jöe poole.

^elk' niahe sees juhtus midagi ise-
äralikku, mida ^au t ta ega .^usta ei
luöistuud arwatagi. ^iuna puu u'aht.
kes asja lugu kuu walgel oli näinud,
tõttas klooftrisse ja palus ruttu alüi,
tloostri üleiuaga kokku saada. Abt pani
pahaks, et teda öö aegu tülitadi ja küsis
ööwahi käest turjaste, mis ta tahab.

,,>törge auuliue," alustas ööwaht
alaudliku häälega kõnet, ,,taua on üks
hirmus öö! Üks paha waim, woi toguni

kurat ise kannab täna ööse inimesi jõele
ja topib wee haukn. M inu arust on
need kloostri Papid, keda ta jõkke wiib.
,^aks pappi pani ta juba jõkke, kolmau-
daga tuleb jälle joe poole. Palun et
kõrgus seda lugu waatama tuleks!"

'Abt, kes sell ajal ka ebausu paeldes
siples, nagu teised iuimesed. saatis teenri
lohe järele kuulama, kas kõik papid todus
on. Teener tul i tagasi ja tuulutas koh-
tuuud nänga, et köit tolm pappi kadunud
on. >ieegi ei tea, kuhu nad läiuud ehk
jäänud, aga kadnnnd on nad kõik!

Ehmatauud abt laskis rnttu köstri
kutsuda, niöttis suure raamatu kaeulasse
ja seletas, et tarwis on loee haugu uiett
pühitseda ja saadanale tõkkeid ette teha.

,^ui n ad köstriga jõele jõudsid, uägid
mõlemad kuidas mana kuri hangu kallal
tuuritas ja käperdas. Läheme tasakeste
tagat selja jnst kurjale juure ja hakkame
siis hätiste suure häälega laulnia, kül
siis kuri kardab ja käod," seletas abt

B^antka oli suures ärewmes, soiinas
ja saagutas ja toppis luud ja jää tükkisi
hauku. et papp jälle wälja ei peaseks.
,,Woi tagasi tulema, tagasi!" karfus ta
kurjaste ja ajas luud hauku.

'Abt ees ja köster taga laugemal pist-
sid mürinal laulma ja arwasid, et wana
kuri nüüd pukkama paneb. Wautka püü-
ris kui wält ümber, nägi pappi selja
taga ja karjns läbi hammaste: , M i sa
tuline noid, ah sa angerjas! woi minu
jalge wahelt läbi libistanud ja tahab
jälle tagasi minna!" >iahe käega pani ta
abtile körwu tinni, surus selle wee hauku,
toppis haugu luud ja jääd täis ja kar-
jus ikka: ,,Woi tagasi tulema, tule nüüd
weel tagasi!"

Nüüd läks Wantka kingissepa poole
ja pidas seal pidu kuni teise päewa õhtuni,
kloostri kirikus ei oluud enam aiuust
pappi, uksed pidiwad senikaua kinni seisma,
kuni laugemalt uued papid asemele toodi.
,̂a kelle läbi oli see köit tulnud? Telle

läbi, et kiugissep enesele t o i g e i l u -
sama naise kosis. Z. Tl .
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Miks . . M Wt" jonist jiitck
Viliniest, kellest nieio könelenie, nimetati

^ ^ , , N ä s a Viärdiks" sellepärast, et ta
N'äsa tallis elas ja selle talu pereiileest
teenis. Ta teenis kül mahel mõisas ja
muial, aga t i l l i ^)l'asale" ikka jälle tagasi
ja sai selle talu peremehe ^ohailiga kõige
pareuiine läbi.

Loomu poolest oli Mär t loaga ja
tasane nagu tossike, ^tui ta taine oli,
käis naine Alar i temast tange lt iile ja
loois teda ,oillase lollgaga termeks püha
paelvaks looodi kiilgi kinni siduda. Aga
kui ^ iä r t oli poole toopi põske pallilud,
siis oli tal hoopis teine elu ja hiilg. 3a
karjus, laulis, hõiskas ja oli uagu paris
hull malmis, .̂ ies teda siis koolma lats,
sellele andis ta kõhe wastu wahtimist
ja naine M a r i oli siis esimene kes kolki
sai. 3u l i Alärt sarnases olekus kõrtsist
kõdu, siis puges uaene tohe sängi alla
ja lapsed rollisid ahju peale ja parsile
peitu. Asi läks mahest nii kangele, et
pereniees Märd i laskis ohjadega kinni
sidnda, sest et ta igale ühele, kes ligi
t l i l i lolirakn andis ja zvahest ka tera ri istu
tarwitas. Homiiiiku, kni lmllnstiise tnjn
lahkus, oli ta uagn snruia sant, ohkas,
oigas, ahastas ja mandus miina ja õlle
põrgu Põhja. 3a palus siis kõikide käest
andeks, tegi naisele Põse peale pai ja
ahastas: Marike, Marike ma olin hull!
^ee oli hea et sa mind kinni köita lasksid.
(5ga ula nüüd kur ja w a i m u enam ei
loota, ära tahawad nüüd hinge mötta!
^ärgmis^l korral hoidis ta siis ka tangeste ^
käimiste peal joomise eest, aga kni ta
sobrade seltsis sunni peale paar esimest
klaasi oli lootnud, siis kaswis tohe ku^
r a a s , Mär t ostis niipaljn klii Pliug
sõna tuulis ja palli tühja punga ka meel
pauti, ning wana , , h n l l '.Vi ä r t " oli
jälle malmis.

^ah altholi kihwtil o,l see kamal ja
kliri omadlis, et teda tarmitades jooma
hilnn tiireste käsivad, miilie teed tema
heldeks, lahkeks ja lapseks, aga mõne jälle
mahmaks, kurjaks ja hulluks nagu , , M
sa Märdig i , "

>tord tul i Mär t manderdades kõrtsist
koju ja sai kogemata llaise säilgist kätte.
,,>leeda ullllle rlittu kaila ära, paile kana
keeula, tui ei paile näe seda saad," äh-
wardas ta keppi koiglitades. Naene loa-
daildas et ta test ööl kaila kätte ei saa,
aga Mär t wöttis ise kana õrrelt pead
pidi peusse ja mistas tanaga l l i i kail-
geste llaisele, et pea tema pensse jäi ja
kaila keha naise rüppe tukkus. <5t tedagi
meest kõdus ei olnnd, pidi naeile kana
keetina, tn ila Mä r t wemolaga juures
ivahti pidas. ,,Tnle ilüüd ühes sööma,
söö see kaila kints kõhe ära, kui ei söö —
saad'. Naeue pidi narriga ühes pi l l i pu-
huma, ehk ta kül salaja silmist pisaraid
pühkis, kui oma ainukese kana kintsn söi.

Igakord kui ta poodist wöi linnast
midagi tooma läks, tnl i ta tühja kotiga
ja täie peaga tagasi ja iga kord mandus
ta joonlist ja jättis seda kognni maha,
kni kõle , .kassi h a i g u s " mehel hinge
tahtis mälja motta. Pehme, järele andlik
iseloomus ei saa enesest jagu!

5tord läks ta naisega linna oma linu
miima ja lnvas lindlaste, et ta uüüd
miiua ei mötta. , M e i d i ke ue," moid
ikka öllit mötta, meelitasid naljakad noo^
red ^aare ,oalla sobrad, iloh iveidikene,
mõtles Mär t ja jöi paari klaasi ölnt.
I^aga järg oli sel, et naene 'Liärdi nagu
surnu ree peal kõdil medas, piip ja kü-
bar olid kadnnnd ja Mär t otseti ree peal
olles ree laudi marmade mahel nina kul-
lest snnre tiiki ära kulntanud. ^'üüd
loöttis Mär t kiuolaste liöuks karsklise
sellsi liikmeks heita, vaesel hea lneel,
annad .',<» kopitlit seltsi maksta ja Mä r t
läheb kihelkonna karskuse seltsi liikmeks,
^'aene loodad et mehekene miüd nagil
!i i<kk targast pärast koon tuleb, aga küla
mehed kannamad ööse Märd i tuppa
kange tl i i kant! 3ont loöttli karsklise
seltsid, eilile tnl i meel oma jalaga, nüüd
toomad jiida teised, pahandab naene.

,,^öorad" teemad seda, ,,söbrad," ar
N'ab 'Vlärt, pean knhugile kallgeuiale rän-
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dama, kus ma wohi wöems olen, seletab
'Atärt ja mõlemad läksid ärn Lätimaale
mõisa moonakaks. Keegi ei ole kuulda

saanud, ta5 ,,^iäsa-Aiärt" Lätiniaal weel
potti wötab, wöi mitte,

N. Ä5.

^ ^ ^

W^n iittz i»wi^.
^ Hrjci c^ui <̂ 1li8 «Nul^ i mu<u> i',n<>5
^ ^ m õ i ^ 8 ^vä^ll kuri kiU'l^. Xui
t<üunoM<l w^ä nu'»öcl̂  möi>>:l «'.u^t
läbi l^kN-vviul, piäiwaä n'aä.juw knu-
^,'1 mi'tt!>i m^dH >võtinu.ju niidu i>õ>i<'
1>1!>!tM<l. K > « !-!l'<Ic1 <,'i t<'! l l INU(l ^ ^
wiimä. ^li kotu' m<n«̂  wlli« Miittl'
^i lUNil .

^ ^ U » ^ ^N»U^ ^ l Ü I n « <'1U>! ^VlMcl

k3.w^1 jli knn^u Ml'< ^. k<<In «Xiiin-
iVtcit̂ ik>;» kutsuti. 8 t^ .stüiw8 koiä

külm lok^u 1<n, Mtti« w km'>v:l(i<'^i!
kiU>niÄ i>üdcl ^a. pjidn n»»ku "Uku ^uit-

U<U« mõtlen t̂ t k66^1 t<'<!̂  ku i -
MkAn >vi^dtimn <̂ i tuit», c^^ luliii»
nü<»'! UUü akna m<'< t̂ miMi .jn pii-
du^Ä, W«ki8 ttM M 8 i .julFe u ><>!»'
kiwki kuwucla .icV k^rata^ kuijc»^t<'!
<KN« «Ui «lHäÄlmi MUNcUl INÜt^i^ l»N
— min? I^itu^d wl i i jn ^uu! koim-
kummilul!»

«Kii1u-N<lt,8 > ^viiti WHi M kii^ti
MM8N vv<lnini<^8t wmul^ koimkinn-
m^nä 80s»1cll>t kiiku küttl ' w!>'<'(In.
^Viidimt'<^ l u d ^ kiwku t^it i l . n^n
<>nm^w^ i8<' kun<;»^t<'. !̂<>!>t Nlttx s>1i !
wmn likan^ onu jn <»Ii wuu»^'' niist^
>vn.̂ <> r<'s' kinz»ltU8»'k!>; t«»nnu<!. .Vlî
uinttl? kü«i« tu onu kü<'8t. dül iu kuu-
W1, jüi<'1^ kuiäii^ ^ kai'sti'1, n,i^
m»'i8t nüüll xaud? ^Vlltt̂  tü>lfi>! ll<>iim ^

Kot i I»^K8U N l 'N^ l I ^ . !>t1<'!>. IllO NÜÜ<I

.ja, ii^kka« i^^ nii ks>1päH8t8 k<n'MN3..
0t nx'»î » õun v̂<l>!tu KllMX. NiU'I'N
lxiili,-^ piilub >V3.Iünn'!^t sn kinki^
i!»Il«' ru!)1n >>nnku.

?:m,'i nixiukl pinult Iiik^ Nnt^
M1<> m õ i ^ õn<^t inüt^i jn piiduM
lüdi, Iiüi'icl ^ulitu^ üunä, l^ili 5uii<^
vi!>ti >v:^tu tülpinu, küi-kix nn^u >nkn<'.
>vii« ^litt^i WM jmu<' ju kü^ki^ t^m:U^
kuuiku mm <'in1 k<>pi noo^i iuulu. Kui
ta, t^iii juui^^t omil, tupun liikx. >v'><'li
^vnî ns' n<'inn kott M1l> Kü î1<' <̂̂
Nut8 Ki86N(l<^ nii KniW !>»'n!<^n 0t
kõik i n i m ^ c l j ^ koerHdki p6itu põ-
^l'iu^i<I. ^ii.lkl8t vk>k8U 1a»ki« unri:i
w;idim<'w> uinu juur^ kut^utln jn i»ü-
ii>; .jüli^, inik« x''»' null im^k !»MHl<'
tnppH teenid. >Vnnim!'<>8 8<'I<'tc>.«, ku i -
<I<>̂ , «Xiiiu-^luw» t<M oli õns>wnn<I.
<'t ««^ nu>s^ k i r iku K»>l1<l toi'ni^t <>Un
MHim kukkunu»!. n,':i lõilki ö̂<"»nu<l
^ ni'ln<I küdc(r nu<^ >v<'ii«t^ juuki>-
l,^ll l»<'n kül^i on kinni ku^vv^nusl.

< Xinni kll!>vv<unll,> kinni kn^vumn
— no ki^i^u 8>ik m<'<>>! nnlt^io'^, :v^u
>»iil> sinn l̂» tu >»»'»UL! l̂ ^8t8<mo!ik kiu^
k<nvnl < lviilu-Nnw» m ü t ^ i ^ niõi^ll
õu^^ unu)»'!' .jn °ko«'^i b"i Iinukunn<1
cimin wnm i»<'un>. Xii<' l>>î  küvviüu^
koi'<!:t suulul)!

^. n.
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Õnnelik Mseminr.
E ^ ^ ^ a n a l ajal. kui soad ja katkud uieie
< ^ ^ i n a a uliuiad lagedaks laastanud,

leiti siin suurdes metsades iveel mõni
üksik elu urtsik ja elus inimene. Nende
keskel, kes weel soa ja katku surmast oli-
wad üle jäännd, uialitses lvaesus ja nälg;
nad pidiwad mõisates orja tööd tegemas,
ivahest ka kerjamas käima, kui suuri saksu
ci juhtunud todus olema. Nälja ja kor-
ratuma elu läbi siginesiwad siis rööwli
salgad, kes inüisate ümber ja mujal rööwi
tööd tegiwad, saagiga metsa murdu peitu
põgenesid ja seal ööd ja päewad mööda
saatsiwad, knni häda pärast jälle^ tar-
uns tul i uusi rööwimisi ja riisuiuisi ette
wötta.

Tel l ' kllnval ajal saadeti üks uoor
nwifa teomees uwi p ä r i s o r i ühest mõi-
sast teise, herra asju ajama, wöi käskusi
wiiuia. Äiees tuudis kohta. kuhu ta pidi
mineuia ainult kuulu järele, sest et pime-
dad, paksud metsad kähe mõisa wahel
kaswasid ja kiudlat käidawat teed läbi
laauede ja rabade olemas ei olnud.

Noornleeo pani t u u l e p o s t e, naqu
kalainehed uduse ilmaga ja öö ajal tee-
mad, waatao kord uieel päikese peale ja
hakkas kitsast metsa vada mööda lõuna
poole sammuma. 3a sammus ja sam-
mus ikka edasi, hommikust löuuaui, lõu-
nast ohtuui, aga ikka seesama mets ja
laan, kelle wahel köwevad tee raad siia
ja siuna poole lähemad. Mõnes köhas
on mets madalam ja avwem, maa jalge
all mädaue ja mülkliue. seal samas tõuseb
ta jälle paksemaks ja pikemaks ja muudab
euuast ühte win.

>iui räudaja õhtuni oli sammunud,
i lm pimedaks ja tähed taewas paistma
hakkasid, sai noormees markidest aru, et
ta oigelt teelt kognni körwale oli läinud.
>luu tõusis koguni teisest küljest metsa
tagat, knna noormees teda kognni teiselt
poolt ootas tõusma!

Tuur hirm ja kartus täitfiwad noore
mehe südant, kui ta ümber ringi paksu
pimeda metsa peale waatas, kus öö kul

^ l id huikasid ja huudid hulusid, mis pidi
ta nüüd peale hakkama?

>tuu walgel astus ta weel edasi ja
köndis läbi kuuse metsa tuka, seal knnlis
ta kohinat ja nägi lageda metsa keern
sees lvi l tu ivajunud hooue katuksed, seal
pidi luuni inimeste elukoht olema!

')löemsa meelega sammus ta hoone^
tele ligimale, aga mis ta sealt leidis, ei
olnud wäga roemustaiu. Metsa ojakene

! keerles >oahndates üle kiwide, oja kaldal
' seisis waua lagunlid ivesi loeske, kus in i-

mese hinge elamas ei nähtud olema.
Mees wöttis tule ülesse, kündis kõik
nnrgad ja kolgad läbi köit oli kõle
ja tühi, rottisi oli üksi siin ja seal nälia
ja neid kuuldi igal pool kullalt weel
kõdistamas olewat. (3t rottide eest julge
olla, kogus wäsinud noormees süle täie
sasi, wiskas weske kiun köhal oleloasse

, tera korwi ja seadis ennast selle peale
puhkama.

Wöis umbes poole öö aeg olla, kui
wäsinud pois tobina ja kõne peal ärkas.

i silmad lahti löi ja tule walgust nägi.
! 3a ehmatas kaugeste ja arwas, et uüüd
! t o n d i d wöi k õ d u k ä i a d asupaika ja
! pidu peawad. O l i ju wana laguuud

ireske, kes teab missugusel ülekohtusel
wöi hirmsal wiisil weske elanikud siin
otsa wöisiwad saada; ta jäi tikkis körwul
kuulatama.

Woeraste jutust kõuest wois tema
! aega mööda aru saada, et , , r ö ö w l i o "

siin öö korterit pidasid ja korwi all weske
kiwi ümber asju arutasid ja raha lugesid.
'Icoormees wäriscs kõigest tehast, ta ei
julgeuud hingatagi. Taid rööwlid teada,
et woeras mees tera korwis köit nende
fönesi kuulis, siis pidi see kuulja tingi-
mata tapetud saama, .^ui tole, kui hirmus!

Magaja hoidis hingamist tagasi, aga
häkiste tuli kange köha hoog, mees hoi-
dis köha tagasi, aga selle järele tul i kõle
lätastamine, kuna pois hirmuga torwis
kõlistas ja rabeles.

Ebausklikud rööwlid mõtlesid toeste
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tondi korwis kolistawat, pauiwad üle pea
kaela putkama, raha ja riided sinna paita
jättes.

>tui kõik kadnnnd oliwad, rouis pois
korwist luälja ja llägi imestusega, kuidas
ulitu hõbe ja kuld raha hunikut weske
kiwi peal kõmm seisid. Pois kõbis hõbe
ja kuld raha karmanisse ja pistis siis
metsa poole punuma.

Ii le patsu kuuse metsa latwade, nagil
iile musta müüri , kerkis kullane koidu
puna, kui pois pimeda metsa poole pu-
nus. Üle lagendiku jõudis ta metsa
aarde ja röemnstas südauleft öuuelitu
peasemise üle, kui temale taks meest
wastu asusid, keda ta kõhe ,,r ö öui l i teks"
pidi tunnistama.

Älehed sundisid poisi seisatama ja sai-
wad kõhe aru, et see uende , , t on t " oligi,
kes ööse tera korwis ol i kõlistanud. Otsi-
des leiti ka raha poisi karmauist kätte ja
rööwlid uüisid ta weske juure tagasi.

Weske juure jõudes las'tis teiue röö^
wel läbi sõrmede heledat wilet ja selle
järele logus terioe rööwli salk, kümme
uieest, weske juure kotku, siis hakati ioaese
noore mehe üle tohut pidauia.

Esimene rööwel suowis , , ton t i " iveske
järuie ära huputada, teine penni külge
nles kõlgutada, aga peamees kuulas
poisi üle ja tegi järgmise otsuse:

Puis saab siia könval seiswa tühja
waadi sisse pantnd. millega kõik naerdes
rahule jäiwad.

Pois ehmatas kangeste, sest ta teadis
el see otsus ka surma otsus oli, aga selle
surma ees täis kõle piin ja laimatus, ta
pidi aega mööda janu ja nälja surma
surema!

>vül palus, knl ahastas mees, aga
liii nisad t iwi südamega rööwlid ei pan-
nnd seda tähelegi. Waadi l kisti untsad
maha, pois pisteti waati, loitsad panti !
uueste peale ja naerdes lätsiwao rööivlid
minema. Wäljas kuuldi neid weel aru-
Mioad, et nad whe nädala pärast jälle !
toeste jnure kottu toguwad,

^ l i s pidi nüüd lvaene mehike waadi
sees tegema? Waat oli ni i snnr, et ta
lähedaste liigutada wöis. aga teda löh

kuma hakata, ei olnud kuidagi wöimalik.
Ä i is muud, kui kauuata tuni sured!

Päe»oa ja öö oli pois juba waadi
sees elannd, oli ka abi karjnnud, aga
kes teda siin siigawas metsa laanes kuu^
lis. Ta wäsis wiimaks ära, kõle jänn
ja nälg piinasid teda, teel kniwas, surm
seisis juba suu äares.

Teise päewa hommikn toidu ajal
kuulis õnnetu noormees kähinat ja ragi-
nat, ta ehmatas ja waatas ivaadi otsa
haugustwälja. Wana snnr hunt oli nieske
kotta tnlnud ja uäris neid liha luid, mis
rööwlite ohtu söögist olid järele jäänud.
Hundi saba seisis otse waadi haugu juu-
res ja hauk oli uöuda suur, et seda kõik
selgeste uäha wöis.

M i s ime, mõtles mees, kas ivana
metsa onu unud mitte ei ole peastma tu l -
uud'? E l u ehk surm, aga onne peab ome-
tigi tatsuma!

Pois sirutas mõlemad käed tasakeste
waadi hangust wälja, kähmas huudi sa-
bast kowaste t iuui ja tarjus ise: h u r-
r a h! Hnnt, tes nagu pikse löögist ra-
batud sai, pistis mürinal kõlinal minema
ja mees käis kukerkuuti waadiga järele.
Raske oli kül sabast kinni hoida, aga
snnna hirm andis poisile julgust ja jõudu,
ta pigistas sabast loe el towemine kinni ja
sõnas läbi hammaste: ,^as su saadana
saba tnleb. wöi 'oaat lõhkeb, enne niina
lahti ei lase! Huut jooksis eesmalt lage-
dat maad mööda, pärast tul iwad kiund
ja kaunud, waat käis koliual taga, tnili
witsad kätkesid ja nnlets ioangi toda t i l -
ludeks lagunes. Pois lastis sabast lahti
ja jäi uimaselt muru peale magama.
.Nui ta jälle ärkas, oli päike juba lõu-
nas, ta karastas ennast wärske weega,
hakkas lonna poole minema ja jöndis
winnaks sinna, tuhu teda saadeti, .^lui
ta mitme päewa järele jälle oma härra
mõisa tagasi jöndis, sai ta mnidugi tub-
liste sugeda — kes uskus seda, et ta
w a a o i s aega uuitis ja hundi saba knl-
les sõitis? Teda ei taha wahest meie lehe
lugejadki uslnda ja ometi olla see tõsi.

—s-X^-
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Uut seltsi lambad.
Baroui preili, kes lapsest saadik

oli suures linuas saalides wsunnd ja
sealsamas ka toolis käinud, tul i kord
l^eski maale, oma wauemate mõisa,
papa ja mamma poole wöersile. Ühel
ilusal päewal sõitis ta tõllaga toa tüt-
ruku Miuna seltsis mõisa maid ja
metsi waatama, kuna tee ääres kesa
peal suur mõisa sea kari söömas oli.
,,Miuua, mis seltsi ueed lambad ou?"
kiisis ta toa tntrukn käest ja näitas
öhn lehwikuga suure sea karja peale,
^vtinua ei julgenud seletada, et preili
l a m m a s t e ja sigade wahele wa-
het ci oska teha ja kostis alandlikult:
,,Nced ou uut sorti saksamaa lambad,
kõrge auuliuc prei l i !" ,,Aga neil cu
palju siledamad ja ilusamad willad
seljas kui meie köögi Ma r i kctras, !
ma tahau mammat paluda, et kõik

sarnased lambad meie mõisa ostab,"
seletas preili- ,,Need saksamaa lam^
maste willad saawad sakstele, köögi
^iisu ketras omale wana talu lam-
maste wil lu." rahustas kawal Miuua.

>Nli sea kari kõdu tuli, jooksio
preili saali, toi mamma käe körwal
trepi peale ja palus: „ Mamma, kas
näed kni ilnsad willad finn uut seltsi
saksamaa lammastel on, soeta omale
kõik lambad seda seltsi."

Uhke prona waatis imestades tütre
otsa, pani suu preili körwa juure ja
lansus tasakeste: „Räägi tasannue
laps, ueed ei ole mitte lambad, waid
sead." Norus peadega sammusiwad
siis mõlemad kõrge a u u l i s e d sä-
rawasse saali tagasi. —

Waranc tööline.

')ioor härra sõitis peatumast palli
pealt isa mõisa ja läks euue päikese
tönsu põllu wahe teed pead jahutama.
!ee äärcs uiitis teo naene ristikheina,
härra kiisis, miks ta nii wara tööle
tuleb ja uaene seletas, et muidu õh-
tuks heiua ci jõua maha uuta. Vvui
härra mõisa tagasi jõudis, l i it is ta
walitsejale naese wirkust ja ütles, et

ta temale wirkuse palgaks wiis rubla
raha kiukiuud. Walitseja seletas, et
sell' ajal keegi weel tööd ei tee ja
naene kognni w a r a o wöis olla. '.vlö-
lemad saksad läksid waatama ja leid-
sid, et naene kõige heuide ja rahaga
põllu pealt kaduuud oli. Miue tea,
kuhu poole ta kadus?
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Naljakad küsimised ja kostmised.
Mikspärast karjub laps kurjaste, kui ta witsn sai?

Tema tahab emale kurja kätte maksta.

Mikspärast peab noor iuimeue euuast kõige targemaks?

sellepärast, et temal tarkust weel ci ole.

Mitspärast auuawad wauemad lapsele kooli palju raisil raha kaasa?

sellepärast, et poeg priisates kõigist üle käiks,

'.viikspärast kaimawad „ õpetlased" kõrget toru kübarat?

sellepärast, et ueil mõistus wäga wcike ou.

Miwparast waatab ueiu tiritu teel tihti tagasi?

sellepärast, et tal mitu peigmeest järele oodata ou?

Mikspärast kiidab ueiu teise ebemeid ja ehteid ilusaks?

sellepärast, ?t ta euesel arwab ilusamad olewat.

Mikopärast auustab kosilane mõrsja wauemaid rohkem, kui mõrsjat euuast?

selleparast, et rahapuug wauemate walitsuse all ou.

Mikspärast uöuab peigmees mõrsja kaasa wara kibedaste kätte?

sellepärast, et seda ruttil jälle lädi laske,

«̂«.kspärast jahtub abielu armastus mesikuuoel ara?

sellepärast, et tallis paar mitte ara ei poleks.

Mikspärast arwali iga iuimeue euuast kõige parema ja targema olewat?
sellepärast, et head ja tarka inimest olemas ei olegi.

Mitopäraft joomad kohtumehed tihti kelnndega kokku?
sellepärast, et oiged iuimefed neid sugugi ei meelita.

Mikspärast ou kirjauiknd üksteise peale kiusakad ja kadedad?
sellepärast, et ilmas raha wähc, leiba kasmaste ja pa-
berit palju ou.

Mikspärast räägiwad ajalehed tihti toele watztu?

^ellevärast, et oma suu ligemal ou kui lapse suu.

Mikspärast pauen ma need küsimised lugejate ette?
sellepärast, et u'ad järele mõtleks ja keegi mulle ei kostaks.
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Kogemata!
Î '» ui iuimesed üsna meelega etsilvad ja

^ ^ a s i pärast halwaste läheb, siis üt-
lewad nad itka: .,See oli kogemata!"

.kogemata tiillvab polluuiees lina
loaga wara maha, kogenlata põletab pere-
uaine liha panni peal ara, kogemata
laskis ^eeila l.ilnoa tatti kuttnda, koge-
inata rikkus rätsep riided ara. kogemata
astus Katta kassi saba peale köit oli
t o s s a m a t a ! Aga wc' Kotka walla kir-
jutaja oniale katogenlata truuduseta preili
kihlas, kiilap seda järgulisest jutust kuu-
leme!

^ i imNaudsulg oli teraue jatartmees,
sellepärast ivalis >iotta wald tema ouiale
kirjlitajaks ja maksis talle I<»<><» rubla
aastas palka. J a jah, walla kirjutaja
peab terane ja tark olema, muidu lähe-
mad köit raamatud ja r i iul id segamine
nagu sasi.

Heakene ki i l ! i lus tirjutaja asus uiiud
Kotka lvalla ulajasse elama ja näitas
ennast kui mehine mees ülesse. Ta ei
olnud mitte üksi terane ja tark, maid
hea südamega lodus ja lahte pois. Tema
seletas igale inimesele mis tarwis oli, ei
käratanud kellegiga kõhtu juures ja ör
nema sugu wastu oli ta alati auupaklik.
Ku i selle juure ilusad toad. laheda elu
ja suure palga arwame. kas siis ime on,
lni tenoe ivalla talu tütred ja paremad
ueiud omad pilgud walla maja poole
piiörsiwad. Noo see uoor härra jõu-
dis ja mõistis oma tulemast kullakest
toita, seal sai kord ühel õrnal öiekesel
paradiisi põli olema!

sellepärast hakkasid siis ka neiude
isad ja emad kohtumaja jnnres , ,as ja
t e g e u l a s " käilna. mom klltsus teda
oma poole wöersile. mõni toi tingiks
kallaliha ja kärje mett. mõni pakkus hin-
nata kurgi ja kaali maad ja mõned emad
lasksid oma koolitatud tütardele rätiku
asemele kübarad ja mütsikesed paha panna.
M i s mõtles ja ütles aga kirjutaja Raud-
sulg kõige selle armastuse ja auustuse
kohta'!'

M a kihlaks teist kül ühe omale, fau-
nid ja karsked >iotta walla neiukesed, aga

ma tahan enne lmua preilikesi tuudma
õppida. Maa ja liuna preilidel on enam
tni wats wahet. ja jaa ma ta-
han mõlemaid kulgen terawaste tundma
õppida, euue kui oma kullase waliaduse
kaotau! >.uoa honuue lähen nla linila
ja tahail termoaste tähele pauila, kuidas
sealsed roosid mulle meeldiwad.

Tuwiste keskmise püha ilusal hom-
- j mikul jalutasid tolm prisket noort meest

Toome peal, esimene oli>iommissari, teine
talurahwa ja kolmas >totta walla kirju
taja. salkade kaupa. roosid riullas ja
kübarate kulles, jalutas seal ka preilikesi
karja kaupa. Teal oli walge ja musta,
punase ja pruuni Palge ja juukstega, kõik
süraw ja kirjli, kirjuul weel kui terwe
Toouie luägi ouia kewadise õitega, .^ül
jilhtusid ulitmedki pilgud meie noorde
meestega wastamisi. tül i ka pea nikutusi
ja tcretusi ette. aga muremat sõprust ei
siginenud kellegiga. ^.ga üks püüdis
ennast komdelise ja uhke uäidata ja wii
sakus käib linnas üle kõige.

.^olm sopra pidiwad jliba uiäelt maha
tulenla. seal tuliwad weel kolm ke,ladust
laugemat künni teed otse nende poole.
..Ootame need weel ära," ütles ualjakas
Kolnmissari kirjutaja. ..^.ga ühe jaoks
on üks." jätkas ülema talurahwa kõhtu
kirjutaja juure. ,M iua teretan kõige
kenamat," kopetas >iotka walla kirjutaja
juure ja kõik kolm jäiwad töuili teele
seisma. Preilikesed jõudsid noorde här
rade juure kui ilusad, kui kaunid tui
roosilised oliwad nad tõik! vestmine
nendest oli oilleti kõige teuam. ueed tõlla
tariva julikse lokid, need suwise taeioa
tarwa sinised silmad Naudsulg wottis
kübara peast, kumardas ja pakklls öitse-
ivale^ õiele kätt.

Orua llaeratusegc» wöttis Uluiste ju-
tuliue näki ueiu :iiandslile käe ivastu,
seda tegiwad ka kõik teised läbi segamine.
Kõige soojem sõprus oli silmapilgul sigi-
uenud, paluti ja minti körwalise kohta
pinkide peale, joodi limonaadi ja westeti
magilsat juttu.

Naudsulg sai warfi teada, et tema
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kallikcnc 'vanemate ainus tütar, et neil
kaks maja linnas ja et preili praegu ühe
tohtre tütre seltsi neiu on. 3a kutsus
oma kullase l innu iseäralikku kohta ja
kui n'ad sealt tagasi tnliwad, knnlntadi
küige seltskonnale, et ^ i i m Nandsnlg ja
^ydia ^ioose kihlatnd on. ^lüüd tõusis
suur kudu torni ja onne soowimine, selle
peale mint i kõhe nhkesse nweraste uiajasse
inaiustama. i^ydia seletas kõikide kuul-
des, et mamma sa papa temale waba
moll on annnd peigmeest loalida, Nand-
sulel ei olnud loanemaid, sellepärast wöis
ka tänane kihlus nõnda ütelda Ameri-
kalik olla,. Naudsulg ostis iveel sellsa-
mal päewal oma inglikesele kuld sõrmuse
ja kuld uuri tingituseks ja õnnelik paar
lahtus kõige suuremas südamlikus armas-
tuses. Waata missugust suurt roll i üks
ainus juhtumine, üks aiuus silmapilk
inimese elus wüib mängida! Waesed
>totka ivalla neind, teie olete tagaselja
jäänud, l inn on maa ja preili nein
wöitnud!

N'eli nädalat pärast seda pidi kirju-
taja 'liaudsulg ametlitudes tirjade asjus
linna politseisse 'minema. Muidugi wöeti
teda, kui kõhtu tirjutajat auusannne ,oastu
ja lubati talle tool istumiseks. Pool tundi
loöis ta seal juba istuuud olla, kui uks
lahti läks ja koliu uaisterahuiast tahe
soldati saadetusel tuppa toodi. Raudsulg
kahwatas, ta pidi ühes tooliga ümber
kukkuma: kõik need tolm olid tuttawad
Toome mäe i n g l i k e s e d ja üks uende
seas tema kihlatnd pruut! Neiud ei tõst-
nud sugugi silmi ülesse, ega waadauudgi
tema poole. Hinge kinni pidades jäi ta
kuulatama, mis fee hirmus lugu tähendas
ja kuidas inglikesed taeuia kõrgusest pörgn
sügawnsesse sisse olid knkknnud. Itleknn-
lamisel selgus asja lugu järguliselt:

^inna öönxiht oli lanpäewa öösel
näinnd, kuidas kolui loalget kogu järgi
mööda tohtre maja wälimise müüri tulles
kõlkunud ja siis Toome kraami ära ka-
dnnud, knna ivalge lina inadala müüri
tulge lipendama jäänud. 3a arwauud
eesmalt, et mõni ennast pooma hakkab

ja pidannd appi minema, aga saanud
wiimaks aru, et siin sala armastuse jahti
aetakse. Teisel ööl läinud nad jälle
gorodowoiga walwama ja l ig i poole öö
ajal libisenud ueiud akuast alla ja kadu-
nud Toome kraawi, kclle kaldal maja
seisab, l^orodowoi läinud siis tohe tohtre
ukse ette, kõlistanud kella ja tohter küsi-
inid liirjaste, mis ta soowib.

,,>tas teie tüdrukud kõdus on?" küsi-
nnd gorodonioi.

,,Muidngi kodns, nende magamise toa
nks läheb siit läbi ja proua pöörab ukse
t inni . M s teie meid tülitate?"

, M a palun näidake, tas teie tüdru-
kud kõdus on, mul on selleks tarwilikud
põhjused," paluuud gorodonioi.

Tohter läinnd tulega ees, pöörnnd
ukse lahti ja uäe, köit tolur neiut maga-
niad kvoodis! (^ordoivoi astunud woudi
juure ja näe nüüd alles imet: puu patud
magawao moodides tetide a l l ! ^lüüd
uäidatud ka tohtrile moodi linadest koktn
köidetud köit, tust inglid nagn Iakopi
redelit niööda iga ööse ülesse ja alla
täisi wad.

>3ellsamal ööl tabanud gorodoiooi kaht-
lased tüdrukud kinni ja wiinud uiangi,
kust uad täna juba teist korda politseisse
aru andma toodi.

.^lui Naudsulss seda kõik nägi ja kuu-
lis, ka seda teada sai, kuidas nein de ar-
mukesed, lellele nad Toome peale ööse-
tel wastn käisiwad, koguni alatumad ja
auutumad iniiuescd olnud, läks tema
silmade ees kõik kirjuks. Nagn meeletu
tormas ta uksest wälja ja kadus laia
liuua uulitsatesse. Elades ei kihla ma
enam kedagi, iltelnud ta wallawanemale,
kellele ta seda lugu jutustas. Ku i walla-
lvanem küsinut>, miks ta siis omale l in-
nast vruudi loaliinld ja nõnda ette waa-
tamata tihluse kauba teinud, siis kost-
nud Raudsulg:

,,Tee o l i k o g e m a t a . "

/ '
A. V.

^ " ^ ^
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II.

HaMnna turul.
K a l j a - P ä r t : Tere Märt! uus sa siin Tallinna turu peal teed?
N a l j a - M ä r t : Tõin paari puuda wöid müia, aga peau kõdu tagasi wiima:

, ei saa keelega korda. Kuule kuidas u'ad siiu patrawad ja
pudistawad. ^Kadaka manima küsib teise kadaka käest:)

,,Wih will kootut pntter?"
,,Wüh wunt wautsi, mutter!"
,,See on teuer aber?"
,,Nein, uiu madam, naaber!"

N a l j a - M ä r t : No ütle nüüd söber, missuguue mnstlase, Serbia wöi ^etu
keel see wöib olla? Mine müi nüüd niisugustele wander-
dile wöid?

K a l j a - P ä r t : Ja, ja, see — see ou uutmoodi peeuikeue Talliuna turu
keel?

III.

S a k s a p o o d i s .
K a l j a - P ä r t : No M ä r t ! mis siua siis ta siit saksa poodist osta tahad?
N a l j a - M ä r t : (^ taha osta tühjagi, mul oli siiu muud asja. Aga ütle

mulle, mis need talu mehed seal teiste taga selja palja
peaga wahiwad? Paar tundi ootawad juba, kes sisse
tuleb, fee lähed leti ette, nendega ei tee keegi tegemist.

K a l j a - P ä r t : Ah need on talu ,,Matsid", ueile müüakse siis. kui saksad
otsa saawad.

N a l j a - M ä r t : Aga saksad ei saagi otsa, neid tuleb ühte lugu peale, uagu
parmust palawa ilmaga?

K a l j a - P ä r t : M is talu matsi tühja aeg maksab, ehk kes tema ajast küsib,
sakstel ou ikka siiu eesõigus.

N a l j a - M ä r t : Need ei ole ju kellegi saksad, waid ka dakasa ksa d, uäe
seal Rebase rätsep, raisku läinnd konna kõrtsimees Mihkel
ja wana wiksi >aam poeg Jür i , keda koolist oli wälja wi-
satlid. Kuule kui weidraste nad saksa keelt pursiwad. Kü l
on talu mehed rumalad, miks n'ad mõnda (^esti poodi ei
lähe?

K a l j a - P ä r t : Ja jaa — siin on saksa keelel eeoöiguo, sest kanpuiees on
selge suur saks!

N a l j a - M ä r t : Ah ah haa. wöi selge faks, tema on meie küla rätsepa
,,T o o s - J a a n i " poeg, ma töiu talle walla walitsnse käest
kirja, et pea raha peab ara maksma.





Soowitawad raamatud,
mis Wiljaudis A. Tollascpp'a raamatukaupluse kulul ilmunud ja

kõige raamatukauplejatc käest saada on:

1) M Kampmann, K i r j a l i k u d harjutused Eesti keelc
õppimiseks. Hind kowas köites 30 kop. Nimetatud raamat
on köiga suurema lahkusega teed nieie (5esti koolidesse leid-
nud, uöuda et paari kuu jooksul, juba üle poole trükki läbi
ou läiuuo, uiug peagi tarwis on teise trüki paale mõtlema
hakata.

2) T ä i e l i k M i s t i r a h w a U a l w e r a a m a t . Palweraamat
ueile, kes südamest paluda tahawad, kirjutanud D. Gros-
schulidt. Sisu: I . Igapaewased palwed, I I . Palwed suurtel
pühadel. I I I . Kiitus ja täuu röölnus ja mures, ^isa:
Ristmiuc ja niatmiuc. Hiud köwas köites 30 kop.

3) M a s w a J a a l i , kuulus (^esti kütt, tema imelikud jahi lood
ja juhtumised, kirjutauuo A. 3leiuwald. Hind 15 kop.

4) S o o w i n onne. Oime soowi kirjadc ja mälestuse raamatu
salmikud. Hiud 15 kop.

5) D r . M e s k e l a u l u d . Kauuis kogu ilusaid ulitniesuguse
sisuga laulusid. Hind 40 kop., iluköites 80 kop.

6) p i l k a n e p imedus. Jutustus Muhametlaste elust. Hiud
30 kop.

7) M n m n e pclew enne surma. Waga keua ja pönew
jutukene. Hind 15 kop.

8) F l i l j a n d i kalender 1904 a. kohta ilmub nagu iga aasta
kuid tänawu pisut warcmalt s. o. umbes Augusti kuu lõpul
10,000 eks. wiieudat aastakäiku. Kuulutusi selle kaleuori
jauks wöetakse kuni Juuli kuu lõpuni wastu.

Kuur Naljahammas I I . Ilmub Jõuluks.

A. Tollasega raamatukauplus ja trükikoda,
Wiljandis.

^ M


