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Näitlejad.

Metsa Priidu, rikas päris peremees.
Elsa, tema tütar.

Isepära Madis, rendi peremees.
Kadri, Iöepära perenaine.
Aadu, nende poeg, ISepära noor peremees.

Aabram Andreiwitfh Sikk, lahti lastud soldat,
nimega Kroonu onu.

Wiiu Ellerhein, külatädi.





Gsimene näitus

Mängimise kõht: Iöepära talu esine.

1. Etendus.
Metsa P r i i d u ja I ö e p a r a Aadu.

A a d u : (l«tub lllsc ees ja teeb reha) See

reha saab minu armsale Elsale tehtud, see
on minu nouu. Ilusad walged pulgad
panen ma talle sisse ja teen wanad Eesti
kirjad peale, aga warre tahan ma talle
hästi siledaks teha, weel siledamaks, kui
mõisa opmanni kepp. Sest sile piab ta
olema, et Elsa siledad käed teda kandcs
mitte wiga ei saaks. J a minu Elsal on
käed ja sõrmed kui siid, need ei tohi mitte
wiga saada. Ja kui nad wecl minu teh-
tud reha warre läbi wiga saakstwad, kuhu
ma sus wcel omad silmad kõlbaks panna!



Elsa ütleks kõhe: Kas see mõne Aadu on,
kes mulle niisuguse reha warre tegi?! M a
ütlen, ma laseks niisuguse reha warre en-
nem oma piha peal puruks peksta, enne kui ma
ta oma Elsa kätte annaks. M inu Elsa ei
ole mitte niisugune neiu, kes minu tööd ei
tunneks. Ta silmitseb ja katsub kõik läbi,
mis minu tehtud on. Näe, mmewal näda-
lal oli tema all nurme peal minu adra
juure seisma jäenud ja küsinud: Kelle ader
see on? Si is oli sulane Hans talle ütel-
nud, et: see on Iöepera Aadu ader. Kül l
ta siis oli teda waatlenud ja katsunud ning
wiimaks ütelnud weel ära minnes: Hea
küll ! — Jah, hea küll! Piaks nüüd wana
Pri idu onu minu kohta ka ütlema: Hea
küll ! Külap mina mitu tuhat korda Elsa
kohta ütleks: Hea kül l ! — Kus seda hea-
küll«söna tarwis on, seal ei ütelda teda
mitte kulla cest, aga kus teda tarwis ei ole,
seal on tcda kui sammalt.

P r i i d u (tuleb, tahab tstte Aadust mööda
minna, «ladu tõuseb ülesse ja teretab: T e r e , tere,
armas Metsa onu!) Tee läheb teie õuest



läbi, muidu ei oleks ma siit poolt tulnudki.
Teie ehk arwate muidu, nagu oleks mull
mõnda isriiralist asja olema, teie mudasest
õuest läbi käia.

A a d u . Kudas meie nüüd, Metsa onu,
feda woiksime arwata, et Su l l mõnda ise-
äralist nouu oleks, meie õuest läbi minna!
Mei l on see ju suureks auuks, kui Sa en-
nast ka mõni kord siin pool näitad.

P r i i d u . Seda ma arwan. Auu
ajate teie taga, aga selle järele ei waata
teie sugugi, kudas teie maja asjad ja wär-
gid piawad korras seisma. Lähete ikka
aast aastast waesemaks ja alatumaks.

A a d u . Onu, ega see meie süü ci
ole! Rent on kallis ja wiimsed aastad oli»
wad ka wacscd.

P r i i d u . Rent kallis, aastad waefed!
Kes käsib wana Zöcpära Madist poega koo-
litada ja raha wälja pilduta?! Kuhu nii-
sugune kehwa mehe poeg oma koolitamisega
ja ninatarkusega läheb? Hobusid wargile,
muiale kuhugi!

Aadu . Noh, Metsa onu pani oma
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tütrekese Elsa ka kooli. Ega see ometi hal-
bus ei olnud.

P r i i d u . Oh sina ninatark! Kas
sina siis tahad seda sama olla, mis minu
Elsa on? Jumal , Issa Jumala Pojuke,
kudas nüüd necd Isepära armetumakesed
ometi nina püsti töstawad? Wai nemad
julgewad weel mind mu Elsaga oma wää-
rilisteks pidada! — Aadu, tule seie! M a
olen nagu ääri weeri mööda kuulnud, et
sina minu Elsat külas kiita ja rääkida, et
ta su meele pärast olla ja et sina selle eest
tolm sööma wahet ilma söömata künda lu-
banud, kui sa Elsaga kolm sõna rääkida
wöiksid ja nenda edasi. Kas seesugune jutt
on oige, Aadu? Anna mulle wastust! M a
nõuan seda tõsise meelega, et niisugused
narri jutud ühes juurtega saaksiwad küla-
inimeste seast wälja kistud ja sinu nina
lühendatud. Ütle nüüd, kas on need jutud
sinu oma tehtud!

Aadu (Häbelikult) M is ma nüüd ütlen
wöi olen . . . Mõnikord saab mõndagi



räägitud, wöi nüüd Metsa onu seda pahaks
wZib panna. . . . .

P r i i d u . Mina ei ole mitte sinu
o n u , kas sa mõistad! M a olen Mctsa
Päris peremees ja sel leks piad sa mind
Pidama ja nimetama! „ Mõnikord saab mõn-
dagi räägitud," kellele sa seda tohid ütelda!
Kas sina noor ninatark tohid minu Elsast
oma „mõndagi" rääkida. Elsa on auusa
abielu rahwa laps ja koolitud ja tark ja
i l u s . . . . .

Aadu : I l u s on ta kü l l . . . .
P r i i d u . Jah seda ta on, aga mitte

sinu tarwis ega sinu ,,möndagi rääkimise
tarwis! M a tean, juba, pois, sina luusid
minu Elsa järele, nagu rebane. (Pahaselt)
Ära tce wagat tui nägu! S a oled kui üks
tige waim, kes estte minu Elsa meele ära-
fegada püüab ja siis Elsa segatud meelte
abil minu raha punga poole tüürib ja siis
seda ära kääpada himustab ja siis ühes
Elsaga ja raha pungaga ära wöerale maale
põgeneb, Elsa tee peal ära näljutab ja raha
wöcral maal äraraiskab. Waata niisugune
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sa oled, seda ma tean, sest sinu isa on nii-
sama sugune, — ja käbi ei kukku kännust
kaugele!

Aaou. Kudas nüüd Metsa peremees
wöib ometi niisugust jutte minu ja mu auusa
isa kohta ajada. M a tean isegi, et Elsa
rikkas on, kudas ma siis, kui waese mehe
Poeg, ometi selle peale room mõtelda, et Elsa
Ioepära perenaiseks tuleb!

P r i i d u . Nagu ma sind ja sinu isa
ei tunneks! Teie mõtlete ammugi selle peale,
Aga ma ütlen: ni i kaua, kui minu silmad
wccl lahti on, ei tohi sina oma jalga Metsa
talule tua. Ma hurjutan sulle koerad peale
ja wiskan sulle kapsta rauaga jalgu. Sest
mu tütre onn ja i lu ja mu warandus on
ülemad, kui sina ühes oma ninatarkuse ja
isaga. Kas mõistad? Nüüd mine ära tarre!
Sealt tuleb mu Elsa heinamaalt, ma tahan
talle ütelda, kes sa oled ja mis sa tahad
ja mis ta niisuguse olemise ja tahtmise
juures piab mõtlema l«abu ara). Niisugused
noorte inimeste lapsikud tembud, ütsteise
kiitmised ja üks teisele kirja kirjutamiscd



ja nõnda edasi, ei kõlba mitte minu Elsale,
kellel Jumal tänu iga sõrme otsas wiis
kosilast on, wali aga wälja, kas saks wöi
muidu mõni suur herra, wöi mis sa ise
tahad, («lsa tuleb wllaliga.)

Teine etendus.
Elsa. (Lahkelt) I m e lugu, et minu hea

isa Iöepara ukse ette seisma on jäenud!
Kas nüüd lepitust teete Madiösega, wöi
mis nöuu sull on?

P r i i d u . See seismine siin on sinu
elu onne kinnituseks.

Elsa. (ruttu) Kas Aadu kõneles juba . . .
P r i i d u . (Pahaselt, M is ta kõneles,

sina üleannetu tüdruk! Sina minu surnu
kirstu nael! Kas ma sind selle pärast koolita-
sin ja olin, et sa nüüd ühele waese mehe pojale
tahad mehele minna! Kas sull on weel
Metsa Pri idu wcri soontes? Ku i ta on,
kus on siis minu rikkuse uhkus? Sa tead, sa
oled minu laps ja sa piab uhke olema,
nagu su isa! Mei l on ju raha ja wara —
ja mis on sull wiga selle peale uhke olla? !
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Elsa. M i s sest uhkusest nüüd saab,
armas isa . . . . .

Pr i idu . Ole wait! Tule seie Elsa!
(Wotab Elsa kätt pidi kwni) Kuule laps! M a
juba nuusutan, kudas see asi on! Kas
Ioepära Aadu on sind juba meelitamas
käinud? Kas ta on sulle kirja saatnud ja
niisuguseid lori laulukesi teinud ja su pead
pöörma hakkanud, et sind selle waese Iöe-
pära talu Pärisorja wääriliscks perenaiseks
teha? Kas on nii? Ütle wälja!

Elsa (põigeldes). Mis sa siis sest nüüd
nii Pärid! Lase olla peale, wöi mina siis
mõni laps olen, käisin juba minewa aasta
leeris ära . . . .

P r i i d u . Wai nii, wai ni i ! Wai nii,
minu Elsekcnc! Nii moodi kamandad sina
minu selja taga Iöepära Aaduga. Kas
suli häbi ei ole! Ma ütlen sulle, sa
teutad mu nime! Ja sokud mu suurt raha
punga jalgadega! Ma ütlen sulle: Wau
maa sisse! Lange maha!

E l s a . Aga, armas isa, mis sa nüüd
nii pahandad! Sa oled ju ikka hea isa ol-
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nud. Täna näen ma sind esimest korda
ni i kurja olema. Saa nüüd jälle heaks,
ja ole endine wana hea isa!

P r i i d u . Mina tean, mis ma olen
ja kes ma olen ja mis mina teen'. Seda
ma sulle ütlen, Elsa, et sa selle Iöepära
Adu rahule jätad! Niisugune mees ei tee
mulle muud kui häbi, ja häwitab mu auu
ja raha ja wara üra. Ku i sa mu sõna
mitte ei kuule, siis langed sa mu isaliku
Polgdufe alla. Su päranduse annan ma
waestcle ja santidelle ja kas minu pärast
wöi joodikutele ja siis müün ma oma
Metsa päris köha ara ja lähen ise ära
Saaremaale elama. Ela ja ole siis! Loe
siis Aadu lori laulusi ja orja teist meest
waesuses ja wiletfuses ja häbis ja pölgdu,
ses, kuna sa nüüd esimene neiu meie külas
oled. Jah , kui sa siis küsid: kes tegi?
Üteldakse: Ise tegi! Waat n i i , Elsa! Wahi
nüüd seda Isepära wiletsat talu siin, kui
sa tahad. Aga pia meeles, mis ma sulle
ütlesin! M a woin weel homme päew oma
sõna toeks teha. (Läheb.)
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Elsa. Isa, oota nüüd weel natukenegi

P r i i d u . Küll Ioepära Aadu sind
ootab, (ara.)

3. Etendus.
Elsa. Pärast Abram.

Elsa. ,,Küll Ioepära Aadu sind ootab!"
Ku i sa seda oleks heast südamest ütelnud,
armas isa, siis ei oleks ma ka mitte palu-
nud: Isa, oota nüüd weel natukene! Oh
sina raha ja wara, sina päris- talu kõht ja
uhkus, kas teie ei oleks mitte wöinud minu
oma sülle kukkuda! M a ei oleks neist oma
isale mitte sõnagagi kiidelnud, oleks ütlenud:
M i s minu oma, isa, see on ka sinu oma,
ja mis minu oma, see on ka Aadu oma.
Jah, kui see nii oleks, et see minu teha ja
minu jätta oleks, siis mõistaks ma Aadu
laulu peale ka oma laulu teha, kui ta ütleb:

Sul l olen end annud
Suu südamega!c.

Üksi Aadu on mu armastus ja ilma
temata ci maksa mull Metsa rikkus ja isa
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uhkus midagi. Aadu ütles alles heile õhtu,
ta ei jätta mind, kui ma ta Soomemaal
ehk ilma otsas elaksin. Ja mina ütlen
ta omalt poolt: Sind ma ka ei jätta, Aadu,
kui ma ka Metsa wara ja rikkuse piaksin
kautama. M a teeks ennem Iöepäral orjana
tööd ja oleksin Aadu perenaine enne kui ma
Metsal külluses ja kurbduses elaksin. M a
tahan Paluda ja paastuda, et mu taht-
mine täide läheks ja ühe neiu Palwet ei jäta
taewa Isa mitte täitmata. Kül l Aadu ka
omalt poolt teeb, mis ta mõistab ja ma
tean, ta armastab mind. Scda ütles ta,
kui ta mulle selle kuld preesi Jaani päewa
öhwl linkis. Piaks ometi üks hea waim
tulema, kcs mulle ja Aadule abiks heidab.
Tasumata ei piaks tema töö mitte jäema!

A b r a m . (tuleb klklwarwul) Ah, a, mojaa
miilaja Elsa Priidowna! Strastui, trastu,
doobraja mojaa goluubushka! Kudas käsi käib,
Metsa lillekene, maasikmarjakene? Ah? Ka«
sa ci tunne mind, kroonu meest Abram An«
dreiwitshi Sikku?

Elsa. Tere tere, kroonu onu! tunnen
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küll, aga mull ei ole sugugi lusti täna nal-
jatada.

Ab ram <«ölab Elsa käe) Dai rutshku!
Ega mina nii sugune mees ei ole, kes Elsa
saladusi teada tahab. Aga siin südames
on wist mõni ilus ja sirge ja noor poiss,
kes Elsa neiu südamele walu teeb! Tean
küll! M u l l oli ise Türgimaal Aradawaama
linnas seesama lugu. Snaju, snaju!

E lsa . Onu, ära heida nalja, mull ei
ole kedagi noort ega wana meest südames!

A b r a m . E i . ei Elsushenka, meie
kroonu mehed teame seda lugn wäga hcaste.
Meie järele on mitmed neiud igatsenud ja
ohkanud, nagu wnmategt weel Pariisi maal
Gorodowi linnas, kus üks suurt sugu preili
Abram Andreiwitshi omale meheks soowis,
aga Abram Andreiwitsh ütlcs: Netu! — Ehk
on mõni ilus pois Elsale ka ,,mtu" ütel-
nud? Ah? Kas ci? wöi ja? Goworii goluu.
bushka!

Elsa. M is sa mind nüüd ikka jälle
mõnitad, onu! E i ole mull kellcgi,,netuga"
tegemist.
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A b r a m . Ei ole petuga" tegemist!
WSi on siis sull wast sellega tegemist, kus
ilus poiss ütleb: Tulen küll sulle kaasakeseks,
Elsakene, kanapojakene. Ah? Mis see on?
(uimab Eisale llrta). Tshto takoje? Ah, a, sce
on pisma, mis on sinu keeli kiri!

Elsa. Näita onu! <wstat» klrja). — See
on ju Aadu kiri.

Abram. Aadu kiri jah!
E l s a (Ineb, Abram püüab sthse wadata). M i s

sa nüüd jälle minust piinad, onu! Ma
lähen parem ära! lara).

Abram. Prashtshai, prasjai! Mine
Peale! Tean juba, mis Metsa Elsel ja Isepära
Aadul wiga on,

4. Etendus.
Abram Andreiwitsh.

Ah, ah, ah, aaaaa.' Snaju, snaju!
Mull on ka hea meel, kui ma aidata WSin.
Elsa on hea laps ehk wana Metsa Priidu
küll nii tore ja uhke on, et ta seie maani
weel Abram Andreiwitshi peale waatanudgi

Kroonu onu. 2



'pole. Tall pole ka kroonu mehega midagi
tegemist olnud. Ku i ta mind ükskord
piaks tundma õppima, siis ta ka näeks, mis
mees ma olen. Kes tundis Abram Andrei-
witshi Türgi soas? Aga waata, mis Andrei,
witsh tegi ja kudas tema nimi tuttawaks
sai. Olime Plewn3 linna all lahingis ja
kuulid hulusiwad kui öökullid, aga Andrei-
witsh oli ikka esimeste meeste seas. Üks
kord olin ma just eesotsas ja kindral küsis kap-
rali käest: ,,Kes mees seal ees otsas on?"
Kapral wastas: ,,Sec mees on Abram Andrei-
witsh!" Kindral ütles: ,,horoshoo!" Ja mina
paugutasin edasi. Seal tul i siis üks Türk,
lanc, kcllel oli suur punase otsaga nina peas.
)a karpral karjus: ,,Abram Andrciwitsh anna
säru!" Ja Abram Andrciwitsh andis ka n i i
moodi säru, et Türklase punane nina kui
ubin peast metsa lendas. Jälle küsis kindral:
,,Kes see laskja mees oli?" Kapral wastas
jälle: ,,See on Abram Andreiwltsh!" J a kind-
ral ütles: ,,horoshoo!" — Nüüd wötsimc meic
Osman pasha wangi ja mina olin see mees,
kcs Osmanile Eesti keeli ütles: ,,Kindrali
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herra,nüüd läheme äraWenemaale pogrisse!"
— Osman ütles: ,,Ära mind trbtsi!"
Mina aga wastu: ,,Ära räägi cnam, ma
olen Abram Andreiwitsh." Ja kindral jäi
wait. Waat siis kutsuti mind oma kmdrali
ctte. See küsis: ,,Kes sa oled?" Ma ütelsin:
,,AbramAndrciwitsh,Washe Wöissokorodie!"
Ja kindral ütles: Horoshoo! Ja pani mulle
raha rinda. — Wat ni i sai minu mmi
Türgimaal tuttawaks. Ja ma ütlen: Metsa
Priidu, sa piad mind ka kord tunda saama
ja see aeg ei ole enam kaugel. Si is saab
mulle Elsa see eest ka raha — tasku pakkuma,
aga Abram Andreiwitsh ütleb: ,,Netu! dengi
ne hatshuu!" Ras, dwa, tri (teeb soldati
harjutust ja jüeb siis tui tulft sel»ma).

5. Etendus.

Abram ja Ka o r i (tuleb tuast.)

Kadr t . Mis sõda see kroonu onu siin
piab. Päris üksi päinis? Tere ka!

A b r a m . Strastui hasaika! Tuti mulle
siin oma endine waper tegu Türgi soast meelde

2»
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ja soamces on siis ikka nagu soas, kui
ta oma wägewaid tükkisi meelde tuletab.
Oh sina heldene piiewa walgekene, Kadri,
kui sina seda vleks näinud, kudas mina
Türgimaal Sakermündi linna juures Türgi
soldatile järel plagasin, kui ta meie lipu
ära o!i näppanud. M a karjusin just Eesti
keeli: «Kus sa kuriwaim meie lipuga lähed!
Lipp seie! Ma su naha nul l in ! " Si is wisas
waenekene enne püssi maha, siis pudenes
shapka maha, siis wiskas ta oma suure puss-
nua maha ja wiimaks wiskas weel lipu
maha. M a tarjusin talle weel järele: ,,Hoia
sa end, sina durak, kui ma su Konstantinoo-
poli linnas kätte saan!" Wötsin siis lipu, tulin
tagasi ja kindral ütles: ,,Horoshoo, Abram
Andrciwitsh!" Wot tebe rasi Jälle raha rin-
nas ! Wat niisugune mees olen mina, Kadri!

K a d r i . Ära kõnele niisuguseid jutte,
mulle tuleb wärin peale!"

Ab ram. Sedap ma arwan ka! Aga
mina olen see mees, kellel niisugused tem-
bud selged on, mis naised wärifema Pane-
wad. Aga ma armastan sellegi pärast naisi
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ja kaitsen neid, sest nad on Srnem sugu ja
sSamehe kõhus on neid kaitsa. Türgimaal
ütlesiwad tül l ka mSned üle annetumad:
,,Andreiwitsh, lase selle Türgi naise Peale
märki!" Aga mina wastasm: ,Netu, ta
on Srnem sugu!"

K a d r i . Hea nüüd küll, kroonu onu!
Sina oled mitmed maad läbi käinud ja mitu
keelt sull suus — seleta mulle nüüd ka ära,
mis minu Aadul wiga on!

A b r a m. Jumal Issa Jumala Pojuke!
Ära juttu wälja tee! Ega Aadu ometi haige
ei ole?!

K a d r i . M is sa nüüd Jumala nime
sellepärast suhu wotad! Haigus ci ole mitte
suur, aga Aadu wöib meelest segaseks jäcda.

A b r a m . Wot tebe ras! Wöib mee-
lest segaseks! Seleta mulle see haigus ära!
Kui wöin, siis aitan. Kudas ĉc haigus on?

K a d r i . Kudas ta on? Näe, Aadu
käib Peale ümber nagu lollike, nutab sage-
daste ja ohkab ja kirjutab kirju, kisub jälle
kätki ja ütleb wahete wahele: ,,Isa, lepi nüüd
ometi Metsa Priiduga ära! Ostame Iöe-
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pära köha ära!" Ei söö teine enam palju,
ütled südame walutawat.

A b r a m . Kas ta ka mõnikord Metsa
talu poole waatab?

K a d r i . Kes seda nüüd tähele pannud!
Ta ikka räägib küll sagedast niisugust jutte,
nagu oleks talle Metsa rahwas suured
head inimesed ja nende mets palju ilusam,
kui meie kaasik.

A b r a m . Kas ta siis ka mõnest noo-
rest neiust räägib, nagu oleks see tema meele
järele ja nõnda edasi?

K a d r i . (Pool naerus.) M is sa nüüd
jälle seda nalja ajad!

A b r a m . E i ole nalja sõber ma. Aga
kas ta Metsa Elsa järele ka mõni kord ei
küsi WSi nii? Kas ta ka mõnda weikest
pismakest Elsale ci kirjuta?

K a d r i . Kes seda nüüd teab! E i ole
küsinud ja Metsa Priiduga ci woi ja nii-
sugusest asjast rääkida. Ta ei tea enam,
mis ta omas uhkuses teeb wöi on. Teu-
tab meie wana Madist ja meid, kus ta aga
saab. Ja meie Madis on selle üle ka nii
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pahane, et ta Priidule mõnikord koerad peale
ässttab, kui ta end näitah.

A b r a m . So, so! Wäga tobri! Nüüd
ma tean juba, kudas ma Aadut arstima
pian. J a ma tahan ta ka ära arstida.
S i i n pole muud wiga, kui et ta on ära
nõiutud ja selle nõia piame meie kätte saama,
ja see noid piab teile pärast üheks armsaks
inimeseks saama ja teie saate minuga rahul
olema. Niisuguse tükki tegin ma kord juba
Mahorka linnas ära, kus mu nimi kõhe
kuulsaks sai.

K a d r i . Kui sa nüüd oled niisugune
tohter, siis tatsume meie omalt poolt ka kõik
ära teha, et sa auusaste selle cest tasutud saab.

A b r a m . Harashoo! tobri! Teen oma
teu ära. Kül l ma siis isegi üilen, mis teil
mulle maksta tuleb.

K a d r i . Tee ära jah! Waata sealt
meie Aadu isegi seie poole tuleb (ära).

A b r a m . Harashoo, Harashoo!



6. Etendus.
Abram. Nadu.

A b r a m . (Aadule wastu mlnne»). Stras-
tui , brat! Tule seic poole ja lähemale ja
minu körwa ja juure ja manu! Niimoodi,
jah! Räägi mulle nüüd oma südame walu
ära! Wöi jäta rääkimata! M a tean ise
juba kõik ja Elsa, see teab ka. Aga ma
ütlen sulle, Aadu pojakene, see Elsa on üks
peenikene, hea, ilus, armas, lahke, kallis ja
pehme lapsuke, ta on dobraja, horooshenkaja,
gut ja gants gut! Oleks ma weel noorem
olema, ma meelitaks ta ära eneselle; aga
nüüd olen juba onu wanaduses; noored tütar-
lapsed ei pane mind tähelegi. Olgu peale,
minul on mitmed keeled suus ja ma olen
mitmed maad ja kuningriigid läbi käinud
ja würstidega ja kindralitega ühes lauas
söönud. Ning see on mu troost mu onu
pSlwes.

A a d u . Jah , onu, sinul on troosti
küllalt, aga minul?
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Abram. Noh, pojale, kui troosti puu.
tub, küll onu annab.

Aadu. Kui onu wöiks anda?
Abram. Miks ei? Aga sinu troost

on Elsa. Sa arwad, et ma sulle seo»
troosti ei W3i anda? WSi mis? Woi kas?
Wöis ei?

Aadu. Ei tea onu, tas sa wSio?
Abram. Miks ei? Ma tahan siin

niisamasugune tükk ära mängida, kui Tür-
gimaal Rooma linnas.

Aadu. Kas Rooma linn Türgimaal
on?

Abram. Kus siis? Kaö sa minust
tahad tarkem olla?

Aadu. Mina arwan: Rooma linn on
ikka Italias.

Abram. Ah, mis Iitalias! See Room,
kellest mina räägin, on Türgis ja mina olen
ta läbi uurinud.

Aadu. Olgu peale! Räägi aga tröösti
lugu ära!

Abram. Nii jah! No hea küll, meie
polk oli nüüd Rooga linnas



A a d u . E i , ei Rooma linnas!
A b r a m . (logeleb). E i Rooba linnas,

ei, ei mis ta nüüd oli taas — Roosa lin-
nas. . . . . .

Abdu. Rooma linnas ikka!
A b r a m . N i i jah, Rooma linnas. Seal

oli nüüd üks suurt sugu Preili. Ta oli
keha ümbert nii peenike, nagu minu käewarss,
nii peenike, et meie — woi minu soldatid
— ikka ütlesime: Ei tea, kas scll piaks
ka hinge secs olema? Noh, hea küll, meie
kapral Peter Wedrowitsh himustas seda prei»
lit omale Prouaks, aga ei teadnud, kudas
teda kätte saada. S i is ütles teine minule:
„Armas Abram Andreiwitsh, anna nöuu!"
Mina ka hakkan nouu uurima ja lähen siis
kord sellele peenikesele preilile wastu. See preili
nähti ka meie kaftrali armastama, sest ta käis
ikka päcwaö paar korda meie kaprali korte-
rist mööda. Noh mina lähen nüüd temale
lausa wastu ja teretan Türgi keeli: ,,Salem
aleikum!" Tema wastu: ,,Strastui, Abram
Andreiwitsh! Kudaa woi idjootjc?" Noh, mina
põletasin nii Wenekeelt wastu, ci lase aga olla.



Ja kui ma oma asja talle ära seletasin ja
sagedaste Peter Wedrowitshi nime nimetasin,
siis Punastas ta ikka wahete wahel ära ja
wiimati oli näha, et tahtis ära Venemaale
tulla. Ma andsin asja kapralile teada ja
näe! Kihlused ja pulmad oliwad pea käes
ja Wcdrowitsh tänas mind, kui mõnda suurt
meest, ja pärast andis mulle noor proua,
kelle nimi nüüd oli Sulamit Wedrowitsh,
wäga tihti wodkat ja põske pistctawat nn,
et mina kui parun elasin. Waat nii Aadu!
Ja Elsa ja sinu wahel tahan ma asjad ka
korda ajada, ni i et kõik maailma inimesed
ütlewad: ,,Seda on Abram Nndreiwitsh
teinud!"

Aadu . Jah, kui sa seda jõuaks teha,
siis ma kuulutaks ja kiidaks ilma inimeste
« « : ,,Seda on toeste Abram Andreiwirsh
teinud!"

A b r a m . Kül l toimetan! Aga, Aadu,
sa Piad kõik minu teha jätma, muidu ei saa
minu mõistuse ja kawaluse raiskamisestmidagi
wälja tulema. Kas lubad seda? Auna käsi
selle peale!
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Aadu. Olgu! Siin mu käsi on! Ma
annan lSik woli sinu kätte.

Abram. Waata, wana Madis tuleb!
Mine nüüd eest üra! (Aadu üra).

7. Etendus.

Abram. MadiS.
Abram. Noh, kudas siis! Madis ise'.

Strastui, brat! Kudas käbarad käiwad?
Jäin seie teie talu Suc peale seisma, waatan
wana tuttawat kohta ja saan nüüd wiimaks
wana sõbra Madisega enne surma ka weet
kottu.

Madis. Tere, tere wana sSber! R8S-
mustan wäga, et sind ka weel enne surma
näha saan! Kudas sa siis nüüd ometi seie
said? Räägiti ikka, et sa Türgi maal olla
surma saanud ja wana Metsa Priidu ütles
weel, keegi Abram olla kclmuse eest wiis
korda läbi lipu aetud ja siis ära Siberisse
saadetud. Aga waata, Priidu on jälle
paha jutu wälja ajanud, nagu ta seda ikka
teha armastab.



Abr am. (Wlhaselt). See on üks roaga
paha jutt ja auu ja kroonu mehe teutamine.
Kes on see Priidu, et ta tohib minu auusa
nime külge oma sSrme pista. Waata, siin
Pikk rida rahasid, mis mull rinnas on, — kas
need on kelmuse W3i wahwuse eest saadud?
N i i sugune turak, see Pri idu. M a ütlen
sulle. Madis, mu nimi on terwe Türgimaa
wärisema pannud. (Aegamööda) Ja sina,
Priidu, sina Metsa Pri idu, piao ka toxd
seda aega ära nägema, kus Abram Andrei-
witsh sulle pussi ja wingerpussi hakkab män-
gima, oota aga, brat Pr i idu!

M a d i s . Ära ähwarda, wend, ilma
aegu! Sina ei jõua talle midagi teha. Tema
raha ja rikkus paneb sinu suu kõigil pool
kinni ja tema oma suu on kui piirituse tuli
— see põletab su silmad peast üra.

Abram. Dho. brat Madis! Ära sa
mind selles tükis usu! Kül l mull on ka keel
ja meel. Mu l l on Wenekeel suus — ja
sellega lähen ma lunni Einarisse, kui tarwis.
Kui Pri idu mind laimab, siis laimab ta seega
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ka üht kroonu mccst. Ja selle eest piab
tema natuke pinnitud saama. Kül l sa näed!

M a d i s . Noh, eks saame näha!
A b r a m . Ja see nägeminne Peab hir-

mus olcma, seda ütleb Nbram Andreiwitsh,
endine 45^" Krasnojarski polgu underwits,
keS praegu" siin seisab. Waata, brat, Tür-
gimaal, Tir i l ist i linnas üttes mulle üks Türgi
parun: ,,Abram Andreiwitsh on turak!"
M a ütelsin: ,,Nimeta seda sõna weel üks
kord!" Mehikene kohkus ära, läks walgeks,
kui kase toht. Aga sellegi pärast tahtis ta
näidata, ct ta nagu uhke mees kedagit ei
karda ja ütlcS wärisewa healega: „ Abram
Andreiwitsh on turak!" Mina ütclsin oma
soldatile: ,,Iwan Tarinowitsh, tule seie!" —
Parun läks walgcmaks. M a ütlesin: ,,Sa
oled üht Wenemeest teutanud, lellel palju
rista ja rahasid rinnas on ja ära panne
nüüd pahaks, et ma sind selle eest käristan.
Lähme polkowniku ette. M a ütlen, sinu
pea saab täna ümber käima!" Noh, siis hal-
kas waenc mehikene wärisema, kui haawa
Icht ja palus andeks, wottis minu Polwede



ümbert kmni ja Pakkus mulle raha. Aga
mina käristasin: ,,Maltshn, turetskitsheloweek,
see tahendab meie keeli: Pia suu, sina Türgi
morrake! Kas sa tead ka, et ma seesama
Abram Andrciwitsh olen, kes Osman pasha
wangi wottis ja PIcwna linna wärisima
pani!" N i i pea kui ta seda kuulis, jäi wame
mchike korraga keeletumaks. Mina arwasin,
et ta kawalust teeb ja andsin talle ühe tä-
mära wastu nägemist. Aga mis tumm, see
tumm: — näitab ikka käega oma südame
peale ja jälle minu rahade peale — ning
ma sain nüüd ta tumma keclesj aru, mis
wist nenda o l i : ,,Suur auus underwits, -—
mull on niisamuti inimese süda sees, nagu
sullgi ja sull on palju auu tahta rinnas,
heida selle pärastki mu peale armu!" — Noh,
mis ma tast siis wecl piinasin! Ütlesin oma
soldatile: ,,Iwan Torinowitsh, laseme ta
minna!" Waat n i i ! Paljalt minu ähwar-
damise ees sai Türgi parun, kelle nimi oli
A l i Kadman Pasha, tummaks. M i s saab
siis weel Priidust, kui ma tema rumalusega
tõrelema ja sõitlema hakkan. Aga ma seda
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ei tee! M a tahan aga teda oma krutskidega
ja kuntskopidega natuke wintsutada!

M a d i s . M u l l tuleb juba hirm peale
selle tSutamise juures, mis saab weel siis
saama, kui kõhus ütleb: Iöe pära Madis,
kas sa mitte n3uu ei annud, et ta Priidut
pinniks? M i s ma siis ütlen?

A b r a m . (naerbe») M a näen ära, sa
'pole Türgimaad näinud! S a kardad! Ega
ma siis ometi seaduse wastu tcda ei pinni.
M a pinnin teda ni i , et kui ta selle pärast
kohtusse läheb, siis hakkawad kõhtu saksad
suure healega naerma ja pörutawad Pr i i -
dulewastu: , , Id i wonn! see on: Kafi wälja!"

M a d i s . Ah, so, so! Woi mina nii-
suguseid asju tunnen! Aga, wana siberi
Mu l l on sulle wcel üks asi ära rääkida.

A b r a m . (lahle«tt) No muidugi Madis!
M a rõõmustan selle üle, et sa mind usal-
dad; ja sinu kahjuks ei pia see mitte olema.
Too mulle enne käpaga taari, joogi janu
tikub peale. lMabls lüyeb tuppa). Juba näen,
et wana Madis Aadu ja Elsa päiast pur-
jed üles tõmbab ja minu sadamasse sõuda
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tahab. Tulc peale, wana sõber, seda parem
mull Priiduga mängida. (HhwardateS). Ja
wana Pri idu, sa saad nägema, mis sec sõna
,,kclmus" ja ,,wiis korda läbi lipu ajamine"
sulle maksma tuleb ja kellele sa ..Siber"
ütlesid! Oot, oot!

Mad i s . (Tuleb suure taari nöuuga). Töm
oige piima wana kroonu mehele! Taar rikub
kõhu ära ja sulle, Abram, annan ma hea
meelega, mis mull aga on.

A b r a m . Spassibo, Madis! (Joob).
Päris hea piim. M a rõõmustan, et sa
minuga ni i auusal wiisil ümber käid. (Joob)
Türgimaal toodi mulle küll sagedaste hirmu
pärast piima, (i°ob) aga sina tood armu
pärast <!oob). Noh, räägi siis mulle nüüd
oma asi südame pealt ära! M a panen käpa
seniks maha (paneb tapa maha).

M a d i s . Ei, ei! Lase ma hoian käpa oma
käes, kui sull jälle janu peale tulcb, siis wöta!

A b r a m . Spassibo, sftaösibo. Madis!
M a d i s . Ja , waata, Abram! See asi

on nn kirju, et paneb minu pea ümber
käima. Mina olen Priiduga, mis öeldud

Kroonu onu. 3
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— weriwaenlane, sest ta teutab mind laisaks
ja kölwatumaks ja mina seda ei ole. M inu
poega Aadut pilkab ta igal pool, nimetab teda
hobuse wargaks ja nenda edasi. Noh, mis ma
teen? Olen tahtnud kohtusse kaewata. Arwan
jälle: Ta wöiks mind Pärast kcsk kiriku teed
sõimama hakata; mis niisugune hoolib!

Ab ram. ^)ige jah, Madis, ei maksa!
Ma.dis. Nüüd ei sa meie mõlemad

sugugi enam toime. Kus meie kokku juh,
tume, seal on nägelemine ja jagelemine lahti.
— Olgu nüüd sellega kudas on, aga üks
hull asi on wccl ees.

A b r a m . (Võtab lapa) Nüüd tuleb wist
wiimne ots.

M a d i s . M inu poeg Aadu, nagu ma
näen, armastab Priidu tütart Elsat . . . .

A b r a m . Ah, aa — aaaaa! Wai n i i !
Wäga hea!

M a d i s . M inu l ei oleks selle waStu
midagi, Elsa on, mis ütelda, hea ja lahke
tütarlaps.

A b r a m . Nagu piim ja koor (rüüpab)
totshno tak! l - just nli).
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Madis. Ni i jah! Ja Aadu näikse
temaga juba ühes toonis olcma. Waata
seda kirja siin, mis Metsa Elsa käest meie
Aadule tuli. Ma ci oska ise lugeda — aga
Aadu kätte ma seda sedelit ka ei annaks.

Abram. Näita seie! Wöta seniks käpp
oma hoiu alla! (Lueb) Ahm! hmmm! Ja,
hm, hm, hm, hm, hmmmm! Ja, hmm,
hmm! Ja, hmm! hmm! hm! So, n i i !
Totshno tak. Wäga hea! Kirjal ei ole
midagi paha sees. Jäta ta minu kätte.
Ma ütlen sulle, mull on teda tarwis! Aga
kurjaste ma teda ei pruugi!

M,aoi s. Wota siis peale! Ja siis Abram
ole mulle nüüd nZuuks: Mina ei taha
mitte, et Aadu Elsa omale naiseks WStab.
Kui ka Elsa armas laps on, siiski, ta on
mu weriwaenlanlase tütar. Ja mis laste
onn fee on kui laste wanemad wihas ja wae-
nus elawad!

Abram. Kas teie wahel lepitust ei
woiks saada?

Mad is . (t?Mt) Ei saa mitte! Ei Pia
ka saama!

2*
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A b r a m . Hea küll! Kudas ma sind
siis WSin aidata?

M a d i s . Iäe üheks pooleks aastaks
minu juure elama ja wota mu pocg oma walit-
suse alla. Pane tähele, et ta Elsaga enam
kokku ei puutu ja siis katsume talle mõni
muu neiu naiseks sobitada. M u l l on ta
aarast küll hale meel, ta näikse Elfat wäga
armastama, — aga mis ei woi sündida,
see ei roöi sündida. Seda teate teie kroonu
mehed kõige paremine!

A b r a m . Totshno tak! Snaju, snaju!
Harasho, snaju! Too mulle midagi seie pima
jumeka weel; loht näpistab; siis leime kõhe
hea nöuu kätte!

M a d i s . Muidugi, muidugi! Sa tead,
et ma sulle midagi ci kcela, ja iseäranis
weel nüüd, kus mu armsa poja Aadu elu»
Snn sinu wabritseda on (ara).

A b r a m . lNllcratab ill rüüpab tnnt) Kõht
on ka pagana päralt tühi. üks lõik; tot-
shno tak! Aga ajad on just minu meele
järele! Sõber Madis, meie saame korda ja
wiimaks ütleb mulle pinnitud Pr i idu: „Sõber
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Abram, ma näen sa oled Türgimaal olnud.
Sinuga ei maksa eitlemine cga hooplemine.
Jah, totshno tak!

M a d i s . (Tuleb, Welle fala latt läe«) E i
kolwanud sulle musta leiba tuua. S i i n on
natuke linna saia, sinule ma ikka annan
kõik ära; sa oled mu parem sõber.

Abram. (söäb ja joob pliina) Totshno tak!
Sõprus on kallim, kui kuld ja armsam, kui
magus wi in. lSööb edasi).

M a d i s . Kudas sa siis mu nöuust
nüüd arwad?

A b r a m . <Süöb edast.)
M a d i s . Kas sa jäed täna juba seic?
A b r a m . (Nikutab peaga ja sööb edast).

M a d i s , Si is on hea küll! Kui sa
Nüüd oma ametit algad, siis katsu ka El-
sale ära seletada, et sest armastuse kraa-
mist tema ja Aadu wahcl ometi midagi
ei saa.

Ab ram. Totshno tak! Pia kinni ma
rüüpan selle wiimse tilga weel ära. M i s
ta ilma aegu käpa sisse jäeb, läheb hapuks.
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(Müpab ja joob kolk üra). Spassibo, Mad is !
Säh kapft ja pane tähele!

Madis . Pia, Pia, Abram! Ma toon
enne weel midagi. (Jookseb tuppa, ruttu wlllja).

A b r a m . Saame näha, mis sealt siis
tuleb.

M a d i s . lPudeiiga). Pikk tee teil täna
ära käidud. Ehk katsute suu täie rohtu ära?

A b r a m . (tustakult) Spassibo, spassibo,
moi ftaröi drug! Mina teda küll Palju ei
Pruugi, aga olgu natuke tatsutud. M a
näen sest ju sinu sõprust minu wastu (Müü.
hab mltu lorda järjestiku). Waata, Maadis (lüll.
pllb) see asi on n i i ! Su l l on oige mõte!
Anna kõik see wärk minu toimetada, ja
küll sa näed, kuda mina sinu ja sinu Kadri
ja sinu Aadu ja jällegi Metsa Pri idu ja
Elsa meele heaks teen ja tüli kautan, ja
Aadule ühe naise sobitan, kellcga sina kui
ingliga rahul oled. Rumeenia maal Iosseli
linnas tegin ma ühe rikka Juudi tütrega ja
tema peiuga ühe imeliku tembu ära. Seal
õppisin ma ühe ainsa kuuga juudiks. Ja
l i i i ma juba Juutidega mängida oilon, mis
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mull siis weel wiga ühe Metsa Priidukesega
mängida, kes ei ole Juut ega ole ka Türgi-
maad näinud! PadaMi toMo, brat Priidu!
Ja tebja proutshuu. töi bolwan, takoi tolstoi
gluupSi medewjedtshik! Propastj! Aga seda
ma sulle ütlen, Madis, et sa ennast nüüd
enam minu wärgi ja plaani sekka ci sega!
Kas sa lubad seda teha?

Madis. Luban jah! Kümme korda
luban. Ja pian ka sõna!

Abram. Harashoo! Totshno tak! S i i
hakkab tänase päewaga minu tallitus js
seadmine peale. Aga enne tahan ma weca
mõni tund puhata.

Madis. Puhka, sõber! Wota omalc
kõige pehmem woodi meie talus ja küsi süüa
ja juua, mis aga süda himustab!

Abram. Hea küll! Lase ma rüüpan
selle tilgakese siit pudeli põhjast ära! Mis ta
sinna ilmaaegu jäeb! Läheb wiimati hapuks!
(Joob pudru tühjaks.) Spassibo, Wedor Wedro-
witsh! Nüüd lähen ära tua poole cläheb) Pia,
Pia! Ma wiin käpa ja pudeli ka ära. Mis
nad siin ilma a^n kuiwawad
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8. Etendus.
Madis . Pärast P r i i d u .

M a d i s . Oota nüüd, wana Pr i idu!
Kui sa oma nahka nüüd mitte turule ei
wi i , siis ma ei joo mitte üht tilka taari
enam! Ja seda pussi ja wingerpussi soowi-
fin ma sulle juba ammugi, mis sa nüüd
kroonu onu käest saad! Sina oled mind ja
minu Aadut ja Kadrit laimanud ja sõima-
nud ja oma rikkust ja uhkust maailmale kuulu-
tanud. Kül l niisuguste hooplejate nina ka
mõnikord lühendatud saab! Ja kroonu onu
on see mees, kes sulle näitab, mis sinust
saab. J a kuda ta seda soldatit Abram And-
rciwitshi weel on teutanud! Scda ma ci
julge rääkidagi. Kcs teab, kas ta teda piaks
weel ära tundma! Ta ei waalanud enne seda
omas uhkuses Abrami Pealegi. Oota aga,
wana Pri idu! (lohkudel Aha, scalt ta ise
tuleb! Saab näha, kas ta meie õuest läbi
ka läheb! Tuleb! Tuleb! M a lähen
eest ära! Woi miks ma ära lähen, kas
ma teda kardan, wöi mis? Iseäranis
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weel nüüd, kus mul l adwokat kõdus on?
E i , seda ei ole! Iäen seisma. (Teeb utse «»
tegemist, el pane Priidut tähelegi.)

P r i i d u . Tulen weel siit kord mööda,
ei tea mis see tähendab, kas head wöi paha!
Ah, a, wana Iöepära sarw koperdab ukse
ees. M a annaks talle jalaga wopsu selga.
Aga mis ma sest saan, kui ma niisugusele
puu paljale inimesele haiget teen, ta ei jõua
omale 3me kopikugi eest rohtu osta, — niisu-
gune pool santi! M i s sa siis seal koperdad,
Iöcpära poolsanti ja wölarott?

M a d i s . N n pca kui sa mind näed,
siis on sull jälle wanad laimu ja teutuse sSnad
suus. Kas sa ci mõista teiste inimeste
wiisi teretada ja siis oma teed minna? Kel-
lel sinu torisemist siin tarwis on? Kas sa
mu wölga maksad? Kas ma olen sulle midagi
wolga? Jumal hoidku mind selle eest!

P r i i d u . Ära mögise midagi, wana
Madis! M u l l oli juba ammugi nouu, sind
käsile wötta, aga ma ei tahtnud sinuga tege-
mist teha. Pärast sa ehk kiitled jälle: „ Metsa
Pri idu otsib minuga sõbrust teha!" E i , ei
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seda ei pia keegi minust arwama, weel wähem
sina ühes oma lagunud talu loksiga. Aga
et sa mull nüüd just risti tee peal ees oled,
sellepärast tahan ennast ka halwaks teha ja
sinuga toreida.

Madis . Priidu, kui sa mitte teisite
ei räägi, siis kutsun ma oma karja Muri
ja ajan sind omast õuest koeraga minema!

Pr i idu . Ära nüüd hoople! Ma löön
su Muri teibaga maha ja hoia siis wcel
oma enese nahk tcrweks!

Madis. Katsu nüüd, kus mull lööja!
Wiisrajakas!

P r i i d u . Kuule, Madis! Ära tee minu
südant täis, muidu wöib weel suur õnnetus
ära sündidal

Madis . Räägi siis, mis sa siin otsid!
Ära wiida ilma aegu minu kallist acga!
Mina ei ole harimnud, sinu wiisi töö-
päeroal püha päewa pidama.

P r i i d u . Madis!
Mad is . Jah!
Pr i i du . Küla rahwas mögiscwad juba
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ammu, et su Aadu minu Elsa järele teelt
mlpsata ja teda teiste ees teutada.

M a d i s . Prndu, minu Poeg ci tcuta
kedagi inimest, — sinu ütelus on wale ja
minu Aadu teutas!

P r i i du . Sinu Aadu kiita minu Elsat
ikka teiste ees ja ühe niisuguse waese roti
kütust pian mina oma tütre teutuseks. M inu
Elsat piab üks koguni teine mees kiitma,
aga mitte üks wacse rentniku waene poja-
kene. Kas sa mõistad nüüd?

M a d i s . Prndu, ma ütlen: Ära lobise!
Eeda ma ei pane mitte sugugi pahaks, et
minu Poeg sinu tütart kiidab, aga oige ei
ole see mitte, et sa minu poega nii halwaks
piad, et sa tcma kiitust juba tmtamiseks
nimetad. Mina ei ole oma Poega mitte
PSSsa alt leidnud ja ci taha ka mitte, et keegi
teda poosa taha püüab heita, nagu sina. N i i -
suguse loriga ära tule sina mind mitte seie
narrima! M a ütlen sulle suu sisse, ct sinu
Elsa üks mõistlik ja hca tütarlaps on, kümme
kord mõistlikum, kui sina ise! Kahju, ct
su Reet nii roara ära suri, ta oleks sind
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waus pidanud. Aga seda ära sina mitte
looda, et minu poeg sinu wäimeheks saab.
Kas sa nüüd kuuled?

P r i i d u . Wai nii, wana sarw! Sinul
on siis tõeste mõte, et mina oma armsa lapse
nälga nägema saadan? Ei, Madis, enne
saadan ta Siberisse, kui sinu talule! Kas
mõistad?

Madis . (tMab jala Klc»lt) Me, Priidu,
enne kui sina minu jalale mitte suud ei
anna, ei luba ma ka mitte, et Aadu sinu
wäimeheks saab. Kas sa nüüd aru said?

P r i i d u . Näe, Madis, kui sa kümme
korda minu saapa kannale suud annad, siis
ma alles luban, et minu Elsa sinu Aadu
peale waatab.

Madis. Käsi mu õuest wälia l Ja ma
ütlen: Suli üks wingerpuss saab mängitud,
mida sa oma elu aeg mcclcs ftiad! Jah, üks
wingcrpuss saab sulle mängitud, wana Met-
saline!

P r i i dn . Ma ütlen sulle: Sa woid
oma wingerpuss Möldri Matsi karja poi-
sile mängida, aga mitte mulle, sina wana sarw!
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M a d i s . Käsi minema, ma ässitan sulle
korrad Peale, sina tcutaja! M u r i , M u r i !
Tule seie. M u r i ! (l°er tuleb) Wöta kinni, M u r i !
<wötab ping!) M a löön sind pingiga, kui sa
mitte minema ci saa! (Prlitm tahab pingist llnnl
hatata) Mur i , söö ta ära! Wöta kinni! Madis
ajab Prlibu minema, wtslab pingiga järele).

P r i i d u . ittaiii taga» Sarw, sarw! Wana
sarw-Madis!

M a d i s . Karju aga weel, sa ülcjäenud!
Wai ta tulcb mind scie minu oma talu ukse
alla sõimama, niisugune hundi sööt!

9. Etendus.

M a d i s ja Aadu.

Aadu . (tuleb wemmal sellaS) Isa, isa mis
siin on? Ma löön? Kes see kurja tegija
oli? M a kuulsin alla koplisse juba selle kära
ära.

M a d i s . Lase olla peale! M u l l o!i
siin Mctsa Priiduga natuke jagelemist ees.
Tead isegi, mis mees ta on. Ja sina tahad
wcel selle mehe tütart minu minijaks teha!
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Ära wäsitas kuriloom. Ma joon külma taari
natuke peale. Oh sina wiimane risu! (ära)

Aadu. Oh minu tacwakene ja minu
Elsa! Mis piab minu möröjakesest sell wiisil
saama? Ära löftetawad wiimse lootuse! Jah,
mis ma weel elan wöi olen. Ei lähe mull
söök ega jook enam sisse. Elsa unes ja
ilmsi ees, — aga ta jäeb Metsale! Kroonu
onu ütles küll: ,,Aadu küll ma asjad tooni
ajan!" Aga mis tooni siin wcel ajada on? Ta
woib oma kroonumehc tooniga weel täitsa
pilli lõhki ajada. Ta näikse ka weel taunis
hcaste waletama, nagu mitu teist wana
kroonu onut. Mis mull temast pällu lootust
on! Metsa Priidu wiskab ta wälja, kuita
oma tooniga tuled.

10. Etendus.

Aadu. Abram.
Abram. Strastui! Mis see on?

(«nnab isa laest saadud Elsa t ir i i Aadule;.
A a d u . (Lueb ja nailst naeratama) Kust sa

selle kätte said?
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Abram. Kust ma Plcwna linna juures
Osman pasha kättc sain? Kust ma oma
lipu Türgi soas kätte sain? Sa küsid weel
kust ma kätte sain! Ma ütlesin sulle jo, et
ma mõne asia tooni ajan>

Aadu. Kulla onu, sa oled osaw! Katsn
mind nüüd aidata. Ma annan sulle eluks
ajaks prii leiwa.

Abram. Ei ole tarwis! aga ma ajan
asja tooni. Aga nüüd pian ma sind, su
sõnast kinni. Sa piad kõik tegema, mis
ma nõuan. Kas piad oma sõna?

Aadu. Pian küll! Kulla onu, ma
Pean oma sõna!

Abram. Tobri! totshno tak! Sinu isa
on mind sinu wahiks pannud ja käskinud,
et ma sind Elsast lahutan. Ma tahan aga
nii toimetada et sina ja wana Madis
minuga rahul, olete. Nüüd hakkab mäng!
(Töflleit) Aadu! Nüüd lähed sina jala pealt
Metsa perele ja ütled, ct sina Elsat enam
ei taha> waid ühe teise neiu omale naiseks
wötad. Seda ütled sina wana Priibule.
Aga Elsale annad sina kawalalt jälle märku.
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et ta homme ohtu alla koplisse minu jutule
tuleb. Kas mõistad, Aadu?

Aadu. Mõistan mõistan onu! (aunal,
onule ri>5mu pärast suud)

Abr am. Mis sa nüüd möllad, ega
ma Elsa ei ole! Mine nüüd otse tccd Met-
sale ja tee, nagu ma seletasin!

Aadu. Lähen! Ma lendan, ma jook-
sen, kulla onu! (ara.)

Abram. Totshno tak! Aga Priidu,
ma ütlen: Sa saad mu wingerpuöfi tundma!
Jah, seda ma room ja ütlen selle peale: Horo-
shoo tobri, totshno tak! Ras dwa t r i ! (Läheb
mariside» ära. Nähe tetl langeb).

Töine näitus.
Mängimise kõht: Metsa Pr i idu talu

tuba, ilusaste sisse seatud.

1. Etendus.
Pr i i du ; pärast Wi iu.

Ma ütlesin juba ammugi ära: Ega
minu Elsal palju pole tarwis ümber waadata.
Kosilasi on iga sõrme otsas kaks tükki, roota
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siis kas saksa wöi muud suurt härrat. Jah.
nii ta ka nüüd on. Scc Madis Põder! Oh
sina taewakene! Küll saawad meie küla rah-
was ja wana Iöepära sarw silmad lahti
kiskuma, kui nad kuulcwao, missugune wäi-
mecs minule sülle sattunud! Pikk sirge mees,
nagu luust, kaks päris kohta Pärnu maal,
rahapung nagu teiste jahu kott ja wedrudega
wangcr ja troska ja pritska tallis, mis sa
weel tahkd! Kül l mu Elsa süda tunmb
röömu siis! Aga nii moodi need tütarlap-
sed on. Wanemate sõna nad siis ei pannc
wikskiks, kui neil mõni IZepära Aadu
Pähä tikkub. Kui ma nüüd isegi waatan,
mis on Aadu selle suure ja targa mehe
wastu. kes nüüd Elsale kosja tuleb!
waene tassike ja kiriku rotike! Ja kudas
see uus kosilane weel minu wasta lahte
on: ikka papa ees, papa taha' Ütleb:
Ei ma teie talu kohta ega warandust
ei himusta, mull on, Iumalalle tänu, isegi
toite maa ilma wara ja rikust. M u ülem
Püüdmine ja auu on teie Elsa, scc taewa
inglike. Ma kanan teda käte peal ja süles,

Kroonu onu. 4
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taldriku Peal, suu juures! Süda, kui sa
nüüd roo mu ei tunne!

Wi iu . Tere, tere, armas Metsa onu!
Pr i i d u. Tere, tere, armas Wiiu, ar«

mas küla tädi, tallis sõber! Sa oled just
sell silma Pilgul, kus minu room otsata suur
on. Kas sa mu tulewast wäimeest Madis
Põtra Pärnu maalt, rikast kähe köha päris-
peremeest ka oled näinud?

W i i u . Miks ei, mina ep talle seic
poole teed juhatasin! Sinu Elsa onn on ju
minule wäga tähtis olnud.

Pr i i du , Wat nii, nii, tädi! (WStai,
Nl lu ümbert llnni, tahad tantsi leelutada).

Wi iu . Ja ma tahan nüüd ka asjad
mi toimetada, et ta taieste sinu wäuneheks
jäeb. Ellegi alles küsis ta minu nouu oma
kosja asja kohta ja ma ütlesin talle südame
põhjust: jah, on hea!

P r i i d u . Kallis küla tädi! Minu köige
armsam sõber! Mu rööm sinu üle on otsata
suur (hüab Villult suud anda).

Wi iu . Mine ikka! Mis sa nüüd hälbid !
P r i i du . Sa tead, et roömus inimene
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on 30 aastat ikka noorem. Ja , Wi iu , kui
sa need asjad Iu'ud nüüd joonele ajad, siis
sa näed, et mis wsib tulla. Mina olen
leskmees, Elsa wiiakst ära ja siis mis ma
ütlen: üksi on aga ka igaw elada ja pere-
naist on mull tarwis ja ni i edasi ja stna
oled mu meele järele

W i i u . Noh, kes seda ära teab, aga
mull on eest otsa üks koguni teine lootus.
Uks noorem mees, kui ka rendi peremees, on
oma silma juba minu Peale heitnud; ja les
teab, mis sest wcel wälja tuleb!

P r i i d u . WZi n i i , tädi! Kas tohin
siis ka teada, kes see noormees on?

W i i u . Miks ei! See noorem mees on
Isepära Aadu.

P r i i d u . (Imestate» ia rõõmuga) Kas tõsi?
Wi iu tädi, kas tõsi? Waat seda meest ma
sulle küll sowitan: See on sinu wääriline.
Soowin tuhat kord onne! (Iseendamtsi,. See
on hca! Nüüd lähemad minu nöuud tooni.
Nüüd ei lase Elsa enam Aadut suudgi lahti
teha. See lugu on just selle korral sündi-
nud, kus rauud kõige soojem on. Elsa! Elsa!
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Tule sisse! Tulc sisse! Oh mina wiimane
Snne seen! Oh mu armas Wiiu! Oh sa
ilmamaa, oh sa Elsa, oh sa Madis Põder!
Oh sa Pärnumaa! Oh sa wiimanc nali!

2. Etendus.

Endised ja Elsa.
Pr i idu. Elsakcne, tütrekene, lillekene!

Meie onn on otsata. Sina mõrsja, Aadu
peig.

Elsa. Ei, Aadu pole mitte minu peig!
P r i i d u . Ega ma seda ei ütelnud!

Kudas Aadu siis wecl sinu peale roöib mo-
telda l Waatasiin on Aadu mõrsja! Waata,
Aadu WStab Wiiu tädi ära! Ja Wiiu tädi,
ma ütlen: Aadu on auus mees ja waene ka
mitte, ja koolis on ta ka heaste käinud.
Sinul saab kullane polk) olema, armas Wiiu!
Ja siis saame meie suureks sõbraks weel
Aaduga ja Iocpära rahwaga. Ma lingin
sulle pulmadeks ilusa, kahc aastase härg
mullika.

W i i u . Suur tänu, Priidu onu! See
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on ikka hea asi. kui naabrid söbruses elawad.
Kudas siis! M is Elsa neiu siis selle asja
kohta ütleb?

E lsa . Mis ma ütlen? M u rSöm on
niisama suur, kui isa roömgi! Aadu on hea
poiss ja ma soowin talle südamest hea Pere-
naise.

P r i i d u . Oled ikka mu mõistlik ja
tark laps. Waata, nii oled sa mu kulla
terake'. Ja Elsake, wiimane raha kopikas,
mis mu pungas on, see on sinu päralt, see
läheb Pärnumaale, lwotab <kl,a i« Nltn ümbert
linu, ja leelutav ümdcr). M i , m l Wanal mehel
on aga uus elu sisse tulnud. Oh seda
lusti ja röömu, mis ma omast Elsast, mu
silma terakesest, wccl omas wana Pölwes näen.
Head lapsed on ikka Jumala onnistus!

3. Etendus.
Endised ja Abram. (Ilusate». jMdl moodi

rllete», juudi habemega).

A b r a m . See on hea, äia Papa, et
Teie meel nii röömus on ja mina tahan
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selle eest ikka muret kända, et ta ikka nii
rõõmsaks peab jäema.

W i i u . lPlNbult, Küll on ilus mees!
P r i i du . Jah, tädi, seda ta on! Ja

waata ja oota, kudas ta weel Elsa ümber
Iibe ja usin on, nii et rööm waadata.

Abram. Kes see naistcrahwas siin
on, wist mu armsa ja kalli mõrsja tädi woi
onunaine?

P r i i d u . See on minu hea sõber ja
tuttaw, Wiiu, küla tädi, Iöepära noore
peremehe mõrsja.

Abram. Wäga hea! Siis on Teie
meel ka kergem, äia papa, kui näete, et Teie
tütar mitte üksi ei lähap kaugcle maale
mehele.

P r i i d u . Kui mull niisugune mees
wäimeheks on, nagu Teie, siis ma oma Elsa
kas woi Ameerikasse saadaks.

Abram. Wäga hea! Ja minu Elsakene
on sellega rahul? Kas olep, woi ei olep?

Elsa. Miks ci ole? Ja pea asi on
weel, et isa nii rahul on.

P r i i d u . Kanapojuke, miks ma nüüd
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rahul ei ole. Aga mõrsja ja Wiiu, nüüd
minge Teie körwale, meil on kahekesi siin
wähe juttu ajada.

Abram. Nii ta olcp! Head terwit,
minu kallis ja kullake Elsakc! Head terwit
Wiiu mõrsja! Küll Madis Põder tulep M e
teie meelt rõõmustama.

Wi iu . Nii, ni i ! Küll on mõistlik mees!
Tule, Elsa!

Elsa. Head terwit, mu Podrakene, mu
peig! sPöder wotab Elsa ümbert linnl ja saadab ta

tuast wülja. Prildu lööb käena wastu vülsa ja roö>

muktab). Oh seda i lu ja onne! Oh ma õnne
seen, oh ma kuulus äia papa! See on mees!

4. Etendus.
Pri idu ja Abram.

Pr i idu. Wäimees, siin on tool! Istume
maha ja ajame pulma jutu! Säh, siin on
sinu toha paberid ja minu 1000 rubla,
mis meie hcilc ohtu kauba kinniwseks waö-
tastiku üksteisele andsime. Mina niisugusid
asju ei pruugi. Tulewal pühal kuulutakse
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Teid kirikus ülesse ja siis oleme sugulased,
teie wäimecs ja mina äia papa! Oh Põder,
mu meel on hea! Teie olete wäga minu
meele pärast!

A b r a m . Kui Teie ci soowip mitte
kõhtu ees seda kosja kaupa kinnitop, siis
mino wotab küll omad paberid takasi, aga
Teie raha, 1000 rubla, mina ei tahap.

P r i i d u. Wötkc esimeseks tingituseks!
See on Elsa nõela raha. Kül l pärast
tuleb enam.

A b r a m . (Juba hästi juudi murde»). Noh,
kui äia ftappa soowcp, siis minu wotab. Aga
äia pappa piab ennast minu üle wege röö-
mustama. Seda mina utlep. Ja mina
ei walcta. Jumala pärast, minu ci waletab.

P r i i d u . Scda ma ci usu ilmaski, et
üks niisugune mees waletab, kellcl kaks päris
kohta käes on ja minu kõht saab wiimaks
ka tema kätte.

Ab ram. N i i ep ta olcp. Mina ei
tahap muud medegi, kui teie armas Elsad ja
see on minu kullahauk ja raha hunik.

P r i i d u . Oh minu kallis wäimees!
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Teie teete mulle waga Palju röömu. M u
naaber Iöepära Madis on mind oma Pojaga
wäga palju pahandanud, aga nüüd läheb
minu tütar mehele, tcma poeg wstab naise
ja ma ei Pane seda wiha enam tähelegi.

A b r a m . See on wegc oige äia pappa.
Mis m^sab wiha, mitte medegi; ei ole
temal protsenti ega käsu, ei ole kopik ega
rubla, ei ole tema Peenike kaup ega ei ole
tema ka iles Elsa! Teil olep wege suur
õigus, äia paftpa.

P r i i d u . Kudas teie kcel nii kange
on, wäimees?

Abram. Äia papa, see tuleb sellest,
et mina mitu woerast keelt recgib ja Pärnu
maalt elep.

P r i i d u . Oh seda lusti ja roomu! See on
mu uhkus, et mull n i i sugune wäimces on, kes
mitu kcelt oskab ja maakeelt kangelt räägib,
— see annab talle peenikese Saksa moodi ja
see on minu meclc pärast. Ja mcie küla
mehed ja naised saawad mind mu õnnega
imeks panema.
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A b r a m . N i i ep ta olep! Kui äiaftapa
soowip, minu reegib ka selge maa keel.

P r i i d u . Ei. ei wäimees, see keel on
ilusam, sest ta on kange ja igamees kuuleb
kõhe ära, et Teie palju tcisa keeli oskate. Ja
kes palju keeli oskab, sell on ka palju raha
ja see on kõik köhad ära näinud.

A b r a m . N i i on küll eige! Minu olep
ka palju näinud. Olep Wcru ja Wiliandi
ja Paide ja Väitiski ja kcik laadad lebi kei«
nud. Aga äiapapa, nüüd läheb minu ära.
M inu sälu olep kõrtsi juures, minu toob
tema seie. M inu olcp palju kraami wank-
r i l . Kui tulcp waras, siis tcma wotap
kraami ära ja minul olep kahju.

P r i i du. Ja , jah! wäimccs, ega uskuda
ei wöi! Too hobu seie! Mei l on ruumi kül-
lalt ja wäimees puhkab siis msni päew ja
aiab Elsaga magust juttu. Si is tema sõi-
dab kõdu ja tuleb pulmadeks jällc seie. J a
siis on meie rööm otsata suur. Ja Priidu
tahab suiks omad rahapaberid linnast ära
tuua ja annab nemad wäimehe kätte.
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A b r a m . N i i olep eige! Kül l mino
teeb, kudas minu äiapapalereemuteeb! lara.)

5. Etendus.

P r i i d u . Pri idu, sa tuline onne seen!
Kas sa nägid, missugune wäimees sull on!
Oh seda pidu ja pölwe! Ja kui ilusaste ta
Saksa moodi maakeelt räägib. See on imeks-
panemise wäärt. M a ütlen ikka: Tark
mees on wäimeheks ikka teine tubak.

P r i i d u ! hakka ta seda peenikest maa-
keelt rääkima! See piab wäimehc meele järele
olema. Katsume järele, tema ütles: ,,Minu
läheb kõrtsi manu, toop oma sälu ära. M u l
olep kraami wankris ja kui tuleb waras,
tema wotap minu kraam ära!" Keel on käes,
Pri idu! Nüüd kutsume Elsa seie poole! —
Elsa! Elsa! Kas sinu ei kuulep, kui äiapapa
heikap! Elsa, tullcb ruttu mene poole!

Elsa. Mis isa soowib!
Pr i i du . Kus jäip küla tädi Wiiu^

Kas tcma ei tulep scic? Minu tahab temale
midagi reekima.
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Elsa. M is kcelt nüüd isa räägib?
P r i i d u . Waatab, minu tallis Elsa!

Põder reegib niisugune kange maakeel ja
see olep iles. Nüüd minu reegib ka n i i ,
sugune maakeel ja see olep wäimehe meel
hea. Ja Elsa, katsub sina ka seda keelt
reegima, siis olop tema mecl wcel parem.
Kas mõistab Elsa reekima?

Elsa. Miks ci mõistab, kui reegib isa
seda keelt ja kui rcegib Põder seda keclt, siis
reegib Elsa ka seda teelt, sest tema armas-
tab ile wäga oma isa ja Põder.

P r i i d u . Kus olep Wiiu? Tema Peep
ka seda keel reetma!

Elsa. N i m tädi leks era. Tema
tahap oma peigmees Aadu waatama.

P r i i d u . Olep wega hce! Elsa lehap
nüüd oma peigmehele wastu ja toob temma
seie, siis meie ajap ilest ja magust juttu.

Elsa. Kül l minu lchep! M inu armas-
tab w"ga oma Põder. M inu lehep! <ära)
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ö. Etendus.

P r i i d u ja pärast W i i u .

P r i i d u . Nüüd olep keik hee! Elsa
recgib, minu rcegib, kui tulep Wi iu , — Wi in
reegib ka ja mcie reegime siis pulmas keik
ilesat kanget saksa moodugi maakeelt. Ja
seda olep minu tark weimees Madis Põder
teinud. Oh reemu, oh lust i !

W i i u . (tuleb iookstc» ja htnge «vaaludes)

Priidu, Pri idu, armaS tallis Pr i idu!
P r i i d u . M i s olcp, mis sinu karjub

mi?
W i i u . Isepära Madis räägib wcel

Praegu Põdraga.
P r i i d u . Kas tema sarw tohip ree.

geda! M inu wotap kapusta raud, wiskab
kapusta raud tema jala peele!

W i i u Priidu, Priidu, sinu wäimccs
ja Elsa peigmees on Juut ! Päris sula Juut !

P r i i d u . Mis sino reegib? Kuis tema
vlep Juut? Tema reegib peenikest kange kee-
lega, saksamoodi maakeelt? Tema olcp rikas
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periö köha peremees. Kes tohip ütelda:
tema olep Juut!

Wi iu . Armas Priidu, mull on sula
tost! Ta olcwat küll ümber ristitud, aga
muidu päris Juut. Mine kõrtsi juure waa-
tama! Seal on tall suur kauba koorm peal
ja müüb kaupa. Küsi Iöcpära Madise
käest! Tema ütles, kui ma seal juures seisin:
,,Nüüd mull ei olep ni palju raha, aga kui
minu wotab Metsa Priidu Elsa ära, siis
olep mull Palju raha, wega palju raha."
Teised naerawad kui koerad ümberringi, muud
kui Isepära Madis wangutab aga pead.

P r i i d u . Jumala pärast, Wiiu ära
heida minuga nalja! See on hirmus! Kus
Elsa on!

Wi iu . Issa Pojake, Püha Maimuke,
kudas ma siis niisugust jäledat nalja w3in
heita! Elsa seisab tema juures ja ei lausu
midagi, muud kui ütleb: ,,Poder, tulep meile,
isa ootab!"

Pr i idu. See keel on küll peaaegu
Juudi keele moodi. Issa ristike, kui see jutt
tõeste õige on, Wiiu, mis mina siis teen?!



Wiiu. Kui sa mind ei usu, siis mine
ometi waatama!

Pr i idu . (Poolhaledalt) Eiminulehap! Ei,
ei, minu ei lehep, sce hebi teeks mind surnuks.

W i i u . Kutsu Iöcpära Madis seie,
küll ta ära seletab.

P r iidu. Madis! Ei, ei! See on waene
rentnik.

W i i u . Mis see Madise waesus sinusse
puutub, kas sa selle pärast oma armsa Elsa
lased maailma naeruks saada — Juudi emma-
daks, wat see oleks Metsa Priidule auuks?
Jah?

Pr i idu . Mine palu Madist Jumala
keeli, et ta seie tuleks! Oh mina õnnetu
lsa! Juudi kätte ei pia minu Elsa oma
waranduscga mitte saama. Ei ilmaski!
Armas, kallis Wiiu, mine nüüd ja jookse
ruttu! Armas Wiiu, aita'. (N"u ära)

7. Etendus.

Pr i idu . Oh mina waene hing! Oh
mina õnnetuse kott. Waata nüüd kus Pee-
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nike ja tange maakeel on! Nüüd hirwitawad
teised kui kocrad. Jah ütle nüüd wcel
Pr i idu: Minu l olep ilus weimecs! Oh mina
raha Punga põletaja! Ja 1000 rubla
on weel tema käes. Ja minu Elsa, ta on
ka nii sõna kuulelik kui weike laps! Oh,
oh, oh, mina waene mees! Anna nüüd tüt-
tar Juudi naiseks wöi kauta 1000 Rbl.
käe raha ara! Oh, oh, vh, oleks mull nüüd
mõni abimees olema. Ioepära Madiöse
wihaötasin hiljuti ka weel enam ära ja
mis tall wiga nüüd hirwitada. Waat
nüüd on sull wingerpuss käes! Jah, seda
ma pian ütlema, see on üks wingerpuft!
Jumal Issa Jumala Poeg! Kus minu silmad
ometi oliwad? Nüüd mine weel Iocpära
Madissega kõnelema! Kas mull teda tarwis
oli ! Wötku pagan sellc Põdra maa pcalt
aral Ta waim mõistis ka nii Iibe olla, kui
Juut kunagi! Kust minu sugune seda kurja
ilma elu ja petust ometi ni i w5ib tunda ja
kas ma niisugust saadana petust ometi wöi»
sin wöimalikuks arwata! Oh, mina waenc
hing! Olen seic maani ligi 10,000 rubla
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raba kogunud, ei wöinud mind kecgi ära
pctta, nüüd tuleb üks Juudi näru kacl
ja petab mind puu paljaks! Oh mina lamba
Pea! Tema ütleb: K i l minu tee?, et eia-
papa wega minust rcemustab! ,,Reemusta"
nüüd, Pr i idu! Nüüd on sull ,,reem" käes.
Hoissah, pulmad, Pr i idu! (Tambib jalgadega
watzta vörandat). Hoissah pulmad, Juudi
Pulmad! Ja kui Elsa tuleb wana isale
pärast Juudi wankril külaliseks, weike Moosec'
ja Aabram ja Iisak kaasas! Wat siis'. Oh
mina jamps! Ma annaks oma Elsa sellesama
korraga Ioepära Aadule, kui see woimaM
oleks. Ja sellel wiisraiakal pidi ka häda
käes olema, wanat tüdrukut Wiiut kosida.
Hävi niisuguse poeglapse pärast! Kas ta ei
oleks woinud mind ikka wcel meelitada?!

8. Etendus.
Madis ja Priidu.

lMolemad wönastawad. Li lausu esiotsa midagi. Veqa
mööda halkawad juttu !ec,cma).

Madis. Tere, Priidu. ka!
Pr iidu. Iumalcmc Madis.
Kroonu onu, 5
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Madis. Ilmake näis, kaunis hca
olema.

P r i i d u . Andku Jumal, heinad maas,
chk saaks nad pea kätte.

M a d i s . Ehk saaks kätte — (Konniwad
ümber).

Pr i idu . Madis!
Madis . Jah!
P r i i d u . Kas sa seda Pärnu meest

Madis Põtra tunned, kes praegu kõrtsi juures
piad kaupa müüma?

Mad is . Miks ei tunne? See on ju
Juut. Ta päris niini olla Mooscs Hersch.

P r i i d u . (Lööb küed tolku). Jumal Issa
Jumala Pojuke! — Mooses Hersch! Kust
sina teda tunned?

Madis. Juuti ei tunne nüüd inimene
ära! Ütles isegi töine: Maakeeli nimi olep
mull Madis Põder, aga saksa nimi olcp
Mooses Hcrsch. M i n u saab rikka naisu, siis
minu ostab enam kauba. Kui minu ei
saa naisu, siis minul on 1000 rubli taskus.

P r i i d u . Oh, oh, oh, kudas on minul
ometi see karistus peale pantud!



67

M a d i s . Juba ma kuulsin: Sina olla
temale 1000 rubla käeraha annud ja püha-
päew pidada tema Elsaga juba kirikus maha
kuulutatud saama.

P r i i d u . Oh, ct sec kõik oige on!
Mind on petetud, Poolemecs! Hirmsal kombcl
Petetud. M u Elsast pidi mu wanaduse tugi
saama ja nüüd piab ta ühe kauba Juudiga
laulatatud saamal O h ! mu süda lõhkeb,
kui ma selle pcale mõtlen.

M a d i s . Lastega on küll sagedaste
meele haigust. Minu Aadul on ka imelik
mõte paha tulnud, — tahab wana küla tädit
Wiiut ära wötta! Kül l noomin ja pahan-
dan, aga ei aita midagi. Mu l l oli küll
hea nouumees, üks wana soldat. See on
nüüd ka kolmcst päewast saadik kadunud.
Mis ta seal weel tegi; ta nägi ära, ct ükski
nöuu ci aitanud ja pani siis putkama! Oh
poolcmees, wanematel on lastega küll suur
mure ja meele haigus!

P r i i d u . (Langeb nuttes Madist wla.) U.UU,
uuu, uhuuu! Armas Madis mu süda läheb
lohti — uuuuu — uhuuuu!

5«
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M a d i s . (Nutab ka) Uhuuu! Priidu.
armas poolemees, armas nabcr, — uhuuu'.

Pr i i du . Minu süüd Mk! Uhuuu!
Iumalukene! Oleks ma oma Elsa sinu Aadule
annud — uhuuu, ui, ui, uhuuuu! Nüüd
olcks meil ilusad rahulised pulmad olnud —
uhuuuu, ui, ui, ui, uhuuuuu! Ja sinu
Aadu on mõistlik poiss ja oli Elsa mcele
järele! Uhuuuuu!

Madis. Uhuuu! ui, ui, uhuu! Ja
Aadu armastas wäga südamest sa sügawast
sinu Elsat — ja nüüd Wi iu — uhuuuuu!

> (nutawad waljuStc) Uuuu, uuu.

uhuuu!
P r i i du . Madis, ära nuta enam!
Madis. Miks ma ei piaks nutma!

Noorel agaral pojal wana tüdruk mõrsjaks!
Uhuuu!

P r i i du. Ja minul Juut wäimces....

Madis. Lepime ära!
P r i i du . Madis, seda ma tahan süda-
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mcst teha! — Meie lubasime oma jalgadeÜc
suud anda! Nhuuu, ui , ui, uhuuu!

M a d i s . Ära scda ilma aegu tehkem,
see oli jo naeru wäärt nouudmine!

P r Udu. E i , see piab tehtud saama,
meie naeru wääriliscd nöuudmised piawad ka
meie uacruks täidetud saama! Anna jalake
scie. M a d i s ! (Plildu wotab Madise jala Ilnnl ja
annab suud).

M a d i s . (Tahab Pmdu jalga kinni wotta).
P r i i d u . Ei, Madis, lase ma wötan

mudase saapa maha.
Madis. Ei, lase olla, Priidu! M u

kanstus piab niisama suur olema, kui mu
narrilane nõudmine! (Annal) Priidu saapalt suud).

P r i i d u . M u süda on kümme naela
tcrgcmaks läinud!

. M a d i s . Minu oma kõige wähemast
kakökümmend naela.

(Molcmad pühimad stlml.)

P r i i d u . (nutab Iiuctztl/ Kudas meie mõle-
mat tarjas käisinic ja sobrad olime, ning
Nüüd pidi meie wahcl niisugune tüli olema!

M a d i s . Ära nüüd nuta enam, Pr i idu !
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See teeb ilmaaegu südame haledaks! Kat-
sume nüüd oma õnnetust rahulikul meelel
ära kända!

P r i i d u . Jah, Madis, seda oleme meie
ise tahtnud. Aga ehk aitab meid weel siiski
Jumal! Ega meie ometi nii ülearu õnne-
tumad ei woi olla! — Oh sina, (tambib jalgadega)
sina pool hullu, sina Juut Mooses! Sina maja
onne rikkuja! Sinna sahkerdaja Juu t !

M a d i s . (Niisamuti) Oh sina Wi iu ,
sina wana tüdruk! Sina Aadu tädi, aga
mitte Aadu mõrsja!

9. Etendus.
Endised. Abram ja Elsa.

A b r a m . (suur last katnlatz) Kui mine
itlcb, et minu ciapapal olep suur reem minu
perest, siis Peep temal ka suur rcem olema!

E lsa . Olep kill'. Waatab Iöepära onu
olep ka tulnud!

A b r a m . Miks ei tulep, kui kuulep,
et on pulm ja naaber paneb ilesa ncie rik-
kale mehele. Mine itleb: Peep olema terwe
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külas suur reem, kui Madis Põder tantsip
oma ilesa noorikuga pulma tantsi ja eia-
Papa annab Põdrale ilesa punase paberi raha
iks tuhat ja wecl iks tuhat ja weel kaks
tuhat ja nutu tuhat!

P r i i o u . Päris juut! Oh minu Jumal '
— Kuule Elsa, sina oled weel natuke noor
mehele minemiseks. Jäta edasi poolc! Ja,
Põder, mis Teie arwatc, kui meie teeme
pulma kaup tagasi. Tulge mönc aasta pärast,
siis on Elsa wanem ja mõistlikum.

Põder (—Abram).Mis temaitlcb: Kas
minu ei tcap, et Elsa on ilcs neic ja on rikkas
mic ja et eiapapa on annud iks tuhad rublat
käe raha ja on ütelnud: linnast tulep wecl
wege palju paberi raha jcrclc.

M a d i s . See on ikka paljas lubamine,
auus kosilane. Kes nii wara kõik raha kätte
annab? Ja Elsa ise ehk ci taha ka nii wara
mehele minna ja isa kõdust kauacle ära
lahkuda?

Põder. Mis tema reegib, weeras mees?
Kas olep Elsa tema tutri woi olcp see iles
raha tcma raha, mis eiapapa mcile andma? Hc?
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P r i i d u . Minu arwatcs ci saa meie
kaubast küll midagi. Põdra saks. Elsa ei
taha mind wana meest mitte üksi jätta ja
ära taugcle uiaale minna. Els ole nii, arnias
Elsa?

Pödcr . Kui elep nii, siis elcft ni i .
Ega minu ci woi Elsa wcgcse wottap. Aga
kui Elsa minu armastap, siis minu wottap
Elsa. Noh, hce t i l l ! M is itleb Elsa? Kas
tulep minu naeseks?

Elsa. Tulcp kill, armas peigmees, ega
nlinu isa ometi nii halastamata ci woi olla,
ct ta mind wanaks tidrekus jetab. K i l l on
iles olla iles kauba saksa naenc!

Põder. Noh, mis itlcb nuud eiepapa!
Minu arwab, kui papa on kord lubanud ja
iks 1000 rublat käeraha annud, siis clep
taub walmis. Wecras mees waatab, kudas
oma titrikuga korda saab. Ja waatap eia-
papa! S im olep kingitus (wätad kabm Mu) Iks
ilis piip, iks ilcs kacla retit? Kas ei clcp
i les? (annab Piüdu kätte, fee waatab asju ja witzkab

Mtat tZ nurka. Põder wötali yulga Uht sitsi riiet wälja,

annad Elsa kätte.) Waatab, minu armas Elsa,
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minu magus mõrsja! Si in olcft iks iletond,
siin clep wcel iks ilekond, ja siin clep wcel
iks ilekond! Kas pele iles! A i , wai?

Elsa. Minu tcnap wcge! Ki l l olcp ücs
P r i i d u . Elsa. ära räägi seda Iuudr

kcelt! Madis Pödcr on Juut. Kahju, et ma
seda mitte ennemast ei teadnud, — ma
oleks ta uksest wälja wiskanud.

M a d i s . Jah, fcc on oige, naaber!
Pödcr, Mis elep ci^e, Ma meest

Kas Juut ei elc peenekcnc mees? A i , wai 5
Kas mine kcskis Juudi wottap omale wci-
mcheks. I lcs kill, kui tcic ci tahap Juut:
wcimchcks, siis wctab mine see 1000 rubll
era ja nouap weel enam rublit kahju tasu-

mcseks.
Elsa. Ära kardap, Põder! M inu olcp

sinu mõrkja! ... ^
Pödcr . Noh, i tk, mis minu sus tar-

dap! KaS on see kilcmees sinu isa wm on
minu ciapapa, sine isa ja papa. Wat, Elsa,
kui sine scllc ilekonna omale selga tõmbav,
(panev rlidc Elsa ümber) siis meie Ichüme ken-
dima ja minu laulap: (saulab)
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,,Lehep minnu illes megede peele
,,Tnule rrna ehhu peel,
,,Waatab minu alla pellu peele
.,Ille lille kleitide;
,,Waatab mine, kudes jegi plagab
,,Lebe illesa metaste
,,Hiab minu illesa jegede poole:
,,Illes olep papamaal"

P r i i d u . Sina püsti Juut, anna minu
raha scie ja mine ära. Oma last ma sinu
kätte ei anna!

Põder. Mis itleb ciepafta? Kudes
minu woib kallis raha ja illes tidrek anda
tagese? Kas minu elcp siis mcssugc?

P r i i d u . Anna siis oma päris köha
paberid seic?

Põder . A i mcr wai? Mcs olep peris
köha paber? Eiepapa wots peris köha paber
eile ere. Kas cicpapa mine recwib? Annap
tema minu paber, minu annap tema iks
1000 rubla kätte.

P r i i d u . Ta on püsti walclik. Pool
hullu! (Ise endamisi) Oh, oleks Aadu nüüd
siin, ma langeks ta ette pölwili maha ja



pakuks kähe käega Elsat talle perenaiseks.
Oh mina l o l l ! Oh mina toter!

Põder M inu lehep sälu waatama.
Kui tulep tagasi, siis minu palup wecl lks
1000 rubli ja siis mina lchcp ere, mindu
minu wotap Elsa ja kik tuhat rubli ja eie-
papa talu ka. I l lcs Elsa, jccp sm: terwcks!
Ki l l minu sinu wotap! (ära)

M a d i s . See on Püsti Juut;a hull >Huut I
P r i i d u . Päris püsti hul l ! Elsa. kas

sull ei ole armu heitmist minu wana mehe
peale! Tahad sa toeste ühe kauba Juudiga
ära minna?

Elsa. Mina armastan teda. ^ m a
ei lubanud mind mitte Iöepära Aadule
minna ja nüüd lubasid mind Põdrale ja
nüüd ma ka lähen. See on teine ast, km
Põder ise mind enam ei taha, ehk Nn ^
mind taqasi ostad. . ^ ,

P r l i d u. Sina Juudi nägu! Kas see on
su tänu, et ma sind Messe kaswatasm!

Elsa. Isa elcp minud Juudile soowi-
tanud ja nuid mine ka Juudile Ichep.
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10. Etendus.

Endised. Aadu. Kadri. Wi iuja Põder.

Elsa. Waata, pidulised tulewad ka
juba!

P r i i d u . Nüüd läheb asi allcs hukka!
Jumal peasta mind nüüd seekord wecl ära!
Oleks ma ennem ära läinud!

Kadr i . Mcie kuuleme, et Priidu oma
Elsa koguui rikkale Pärnu maa mehele
naiseks anda. Tuleme ka onne soowima.

Aadu Soowin palju ja suurt onnc!
W i i u . Mina soowin ka palju head

ja pikka iga: Olgu mees Juut woi sant,
ta on ikka mees — ja peaasi — Elsa armas-
tab südamest oma ,neest.

P r i i du . Gi, ci, nabri rahwas! Minge
tagasi, meie asi ci ole wcel selge! Siin on
üks etsitus.

Põder. Kudes temc itlcp: siin olep
eksitus? Ei olcp eksitus. Miuu on saanup
iks 1000 kcse raha ja Elsa olep minu. Ai
wai ciepapa, miks tema waletap?! Woi kui
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tema ei taha anda Elsa, sus lehcb mine scllc
iks 1000 ruble ilcsa rahaga minema.

M a d i s . Kas sa siis sugugi ci häbene,
niisugust tempu mängida? Wöta 10 rubla
waewa palka ja mine ära!

Põder. Mine jcrp scic. — Ehk cicpapa!
Olge tehtud, kui tcic annap Elsa sellele noore
mehele, mis siin on, siis minu Ichcp ära.

P r i i d u . Kas tõsi? Hca mees, kütt
annan, aga sellel on ju ise mõrsja.

Põder. He ki l l ! Kule ilcs mõrsja,
Wiiu tädi, kas tema tuleb minele, kui mina
annap talle kik ilcfa asja, mis on tarwis,
ilekond ja serk ja saabas ja ratas ja kik,
mis on ilcs ja tallis.

W i i u . Miks ma siis ci tule! Aadu
ongi mulle üle liiga noor!

P r i i d u . Jumal õnnistagu teid, anus
Põder ja armas Wi iu ! Mina annan teile
omalt poolt wccl hca kaaSande.

Põder. Kas ncep nuid Metsa pire^
mees, et Juut on ka auus mees, tema ci wotap
mitte teise mehe mõrsjat, mite ilcsa suure
raha eestki cra. (Annab raha tagasi). S i in olcp
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sinu iks tuhat rubli! Ja nuid minu ncitab,
kes minu olep. (Tõmba!) habeme suust ja wlbkab
tuuemaha, — endine Abram Andi eiwitsh walmib). Stras-
tui brat ! (Suur iinebtellcminc). Waata, Mctsa
Priidu, see cli minu mäng! Aadu ja Elsa
ja Wiiu teadsiwad seda küll, aga teised mitte.
Kas sa olcd mu peale wihanc?

P r i i d u Jumal Issa Jumala Pojuke!
See on ju soldat Abram!

Abram., Jah, sec ma olen! Ma teadsin
et teie lapsed üks teisi armastawad ja teil
ilma aegu wiha üks teise wahel oli, selle
pärast näitasin ma oma osawust.

P r i i d u . Tuhanda wörra maksan ma
su waewa ära! Elu otsani saan ma sulle
armu leiba andma.

Mad is . Ei, seda annan mina!
Elsa. Ja mina ka!
Abram. Tehke ots peale! Mis saab

siis nüüd Elsast ja Aadust?
P r i i d u ) Üks paar ja wecl kord: Üks
Mad is j paar! Üks ilus paar!
Kadri . Oh sa taewake, seda onne ja

asja! Mull saab nüüd üle ilma ilus muuja.
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(Seimi on Aadu Elsale liginenud ja röömu näu all
talle kütt aimud j . n. e.)

A b r a m . (wotab Wliu latt pidi tiimi jll tool,

cttc voole). Sellega ma oma tüki ni i hästi
mängisin ja ütelge nüüd mis siis meist saab?

^ ^ ! üks paar! Üks ilus kroonu paar!

A b r a m . Totshno taks! Spassibo! Wot
tebe ras! Kahed pulmad! Olschcn harascho!

M a d i s j (üks teise ümbert kinni wötttv).
P r i i d u ^ Kolm paari! Suur room!
Hõissa pulmad! Elagu pruutpaarid ja

elagu — kroonu onu!
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