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Esimene näitus.
Mängimise kõht: K u r n k o r t s .

Must kõrtsi tuba. Pingid, laud, lett, pudelid.
Pahemat kätt suur kõrtsi uks, paremat kätt weik-
sema elu tua, ,,Saksa kambri", uks.

Gsimene etendus.
M o o r i t s . M a a l i .

M a a l i (tapeldes): Nõnda ep nüüd loik nced
mehed on! Kui mõni auus abielu naine ta mõnda
walitsuse ohja otsakcst oma kätte tahab wotta chk
pale higis teenitud kopikaid ehk mõnda käpi lootu
oma hoiu alla saada, siis karjuwar ja tänüawad
nad, kui warda otsas. , I a niisugune tänitaja
oled ka sina, Moovits i Ega sina seda ei kannata
ega luba, et unna la mõnel lohal midagi malsan.
Ja mis sa ilma minuta oleksid? Sutt ei olnud
õiget särtigi sclgas, kui sa poissmees olid; saabas
oli sull jalas, warlvas waljas; püksi pölwc pcali
scd oliwad sull lõhki ja lahti, kui mõnel nartsu-



kaupmehel. Ja missugune nimi sull wcel ol i !
Häbi ütelda. Nüüd — Jumalale tänu — on
meie käpid ja kastid ometi tais, ja seda on nad
jällegi üksi minu kokku hoidmise läbi . . . . .

M o o r i t s . Ja 8armi Jaagu abi läbi . . .
M a a l i . Ara lobile! Sina oleksid ammugi

ühes oma ^armi Jaaguga, kes teab, kus tee ää-
res wöi kraamis otsas olnud. Oma nina mõis-
tad sa paljalt waabata, aga seda sa ci tea, kudas
ühe peenema daamega piab ümber käidama. Sa
arwad, et ma mõni talupoja naine olen, lellega
sa wöid leha, mis sa tahad!

M o o r i t s . Maalite, mammake, mis sa nüüd
jälle seda wana asja seletama hakkad! M a tean
ju isegi, et sa peenem inimene oled ja et ma wa
rumal mees ilma sinuta midagi ei maksaks. ,

M a a l i . Wöi nüüd sa alles tead! Aga ise ei
inöista sa mulle seda ütelda, nagu see mõistliku
mehe wiis on. Teine mees ütleks seda kümme
kord päewas, aga sinule piab enue kümme korda
etle üteldama, siis sa alles liigutad teist körwa.
Häbi parast piaksid sa punaseks minema kui wähk.

M o o r i t s . Maalike, mammake! M a pidin
juba isegi sellest asjast täna rääkima hakkama,
aga ei julgenud, mõtlesin, et sa wast pahaks paned
ja — Jumal hoidku mind oma head emandat
pahandamast!



M a a l i . Sa ikka oled, nagu pun tütk. Kui
sa jälle hööweldada saad, siis su peale woib waa-
data. Noh, see rääkimine on ometi bescheiden ja
wallib mulle juba natukene enam. N i i halb sa
ei ole, kui sa wälja näed, aga sind piab enne
hästi sarjama, siis woib sinuga alles ümberkaija.
(Näitab sõrmega Moontsa nina peale.) Aga selles puna-
ses ninas on ikka wcel palju wastupanemist ja
jonni waimu. Oh, millal tuleb fee köik sealt
wälja! Kas minu silmad seda eluilmas kord näha
saawad!

M o o r i t s . M u nina on häbi pärast puna-
seks läinud, et ma sinu wastu ikka nii sõna knul-
mata olen

M a a l i . Ja mind igapäew oma rumalusega
plameerid.

M o o r i t s . Jah! Ja siud igapäew oma ru-
malusega plamäärin ja oleu. Lcpilnc nüüd jälle-
ära, Maalite, cmandakc! Mis sa siit nüüd tahad,
kas kimmclt, pommcrantsi, likööri, doppelt kümnelt,
räbiinowkat woi nalihwkat?

M a a l i (pahandaks). Sa tead ju isegi, et ma
midagi ei joo! Kui ma mõnikord ka natuke katsuu,
siis on see uagu rohu asemel ja see ei ftlamecri
kcdagi abielu emandat ega daamet.

M o o r i t s . Noh, muidugi. Maalike! Aga
leppimise juures woid sa ju ikka tilgakese wötta.
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see ci plamäari ka tedagi daamet. M is sa siis
soowid? Eht tahad mõnda muud rohtu, nagu
roosenlitööri?

M a a l i . Ah, mis neist siin nõnda palju
lnuüc ette arutad! Mina neid ei taha. Mu l l
süda sellc taplenüse peale paris wesine: auna t i l -
gake atsissinat!

M o o r i t s . Noh, muidugi. Maalite! Kas
walan ka tilgakese rummi ehk konjakut juure, woi
midagi muud, mis tallc parema meki annab?

M a a l i . Mi l la l ma siis neid mecsterahwa
jookisi olcu joonud?

M o o r i t s . Soge, emand, ega see joomine
ei ole, tui sa tilgakese wötad! See on ju rohu eest.

M a a l i . Nala siis natuke musta Niia pal-
sami juure.

M o o r i t s. Muidugi, muidugi, Maal i eman-
date! (Walab õlle klaast täis.)

M a a l i. Mis sa nüüd jälle teed! Mi l la l ma
sull nii palju olen ara joonud?

M o o r i t s . Wöi sa siis üksi jood. Mei l ju
leppimise liigud. Eks aitan ise ka! (Rüüpab natu-
lese.) Säh, emand!

M a a l i < joob kõik ära). Sinu wiis on itta
nalja teha, wana naljahammas! Pats klaas näeb
nii sunr walja, nagu mõni pooltoopi, aga mine
teda jooma, sus ei ole seal sõrmkübara täitgi sees.



M o o r i t s . Kes siiö pecuciüalc naistcrahwalc
korraga nii palju jnlgcb pakkuda, kui mõnele mehele!
M a i^tan ise ka. Meil iu teda on ja see on
köit sinu koltulwiomisc läbi tulnud, öks wota
wccl teine sö^mtübara täisara. Leppimise juures
piawad klaasid koktu löödud saama, inuivu ci ole
tall midagi mõnu; mõnusa emandaga piab ikka
luduni lappimine olema.

M a a l i . Sina ikka tead kõik ära! ^ga mõist-
lik ja pcenrm naine — emand piab onia mehe
sõna kuulma ja mina ci vauc sellorärast sinu käsule
ta mitte wastu, see woiks uut tüli sünnitada ja
tüli on juba mitugi abielu ära lahutaimo . . .
ei, ei! ära ftauc enam palsami M a ! Zcc rikub
puhta Uimala iwa man ära.

M o o r i t s . Seda ma pidin juba korra isegi
ütlema, aga kartsin siud pahandada, armaö emand!

M a a l i . Waata ja tunla nüüd ise. Moori l t ,
kui peenike mees sa woio olla, kni sa aga tahad!
Oleks meil mitte seda sõnelemist olnud, ei tea,
kaö see peenike wüs oleks sinu seest nii wälja tulnud.

M o o r i t s . Ja selle peale lööme nüüd kui
moes ja emand tlaasid kotku! hoomad.) M a ütlen
ilka ja ütlcu ka uüüd sinu kuuldeski, et üks
hea ja lahke emand ja paras möödu tnis jooma-
aega waga kallid maa pealised waranduseb on.

M a a l i . Elagu selle peale mu isand Moorits!
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Scc köne wallib mulle oige häst i , sa oled paris
geblldct mees. (Notab tanu peast, wiskab ülesse ja
püüab M e kimn.) Ulagu miuu M o o n i s !
M a . . . lähcm nüüd . . . ära . . . ära . . .
ara ..Saksa tuppa" . . . . istun natuke . . . .
roo . . . rõõmustan . . . hinge! (Tanu pcus,
lähab tuigerdades ära.)

Teine etendus.
M o o r i t s ^cti tagant tulles kätega wcheldes. )
M o o r i t s . Jah, mu emand Maal i , sull on

tuline sula õigus! M a olen gcbildet mees, ma
wallin daaiuedele, ma wallin Maali le! Olen ka
mees ka! (Näitab förm:ga nina peale.) Mis see natulc
punast nina mulle siis ära teeb! Rumalad inimcscd,
kes selle üle naerawad. Iga l agaral mehel on
oma pitser peal. Suurtel tarkadel meestel on
paljas pealagi ehk hall juuks, pollukündjal on kowad
käer, kraawi lammutajal suur jalg, opmannil
suur kõht, kutsaril pikk habe ja kõrtsimehel —
punane nina. Kõrtsimees, kcllel punast nina ei
ole, ei kõlba ka oma ameti peale. — Ja minu
ninale, (tatsub nina) sina ei ole ilmaaegu punane.
S im: wärw on palju raha maksnud ja seda wärwi
on palju pruugitud enne, kui waap hakkas. Ja
mis sa ära teed! Kui kõrtsimees kaasa ei joo, kas
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siis sobrad joowad? Ja kui sobrad ci joo, kust
see raha siis tuleb? Aga niisuguse wapra joomise
juures wöib ta hobusegi nina punaseks ininna. —
Tark mees maksab oma topsikese eest ära ja lähab
minema, 5tni törtsimecs ara oodata tahaks, mil-
lal ta uendc läbi riltaks saab, siis nälgiks ta
enne aastad ara. Aga waadakc, mis mina teen!
Sobrake pannakse enne häsli purju ning siis tehakse
rehnuug tema enese nina ccs kriidiga laua peale
ehk ka parem peast. Ja mina ei tea, kust see
tuleb, et ma sugugi õiget rehnungi tcha ei mõista.
See on weel onn, et ma oma kahinks ^ecl mil-
lalgi segast rehnnngi ei ole teinud. Et rchnung
oige sile ja ladna oleks, panen ma wcc! kopikaid
rubladele, ehk rublaid kopikatele juure ja panen
neid s c d a w i i s i juure, et mehed isegi imeks
panewad, kudas minu rehnnngid oiged on. Oige
kõrtsmik ci tohi millalgi niisugust rehnungi teha,
milles 1 rubla, 2 rubla ehk 1 rubla 20 kopikat,
150 kopikat jue. ette tuleb; seda ei usu ta teegi
oige joodik. Minu plaan on niiwiisi: Kui sõber
1 rubla 20 kopika eest ou joonnd ehk ka weel mitte
niipalju eest joonud ei ole, siis ütlen ma: Armas
sõber, sull on 1 rubla 37'/2 kopikat maksta. Eht
ma ütlen: 2)9 kopikat, 193 kopikat, 204'/-kop.
Kui ma ütlen: 230 kopikat, siis on niisugusel ütle-
misel toguni teine politika põhi, sest niisuguse sumina
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maksmise juures wöib sopra ära segada ja siis,
enne kui ta isegi aru saab, on 2 rublast 30 kopi-
kast 3 rubta 20 kopikat saanud. — On rehnung
alt 20 kopika, siis ei maksa palju pinnimist; aga
lahab rehnung üle 30 kopika, siis tulewad minu
protsendid juba niimoodi juure, et ma neid nuu-
sutada wöin. Mida suurem rehnung, seda suure-
mad ka minu protsendid. See aitab, ja mind
on ta tõeste aitanud. Maksan auusaste oma
1200 rubla renti ja patendid weel peale kauba ka
ara ja pistan selle juures weel oma 1000 rubla
ka punga, ehk nagu Maal i ütleb: portmanii sisse.
See tõik ei tule küll siit letist wälja, aga kui
mull letti ei oleks, siis ei tuleks midagi wälja.
Hobustega ettewaatlikul wiisil ümberkäimine on ka
kasulik. Mutt on neid mõnikord siin kõlin neli
tükki tallis — pagan neid teab, kclle omad nad
on, aga ühe hind saab ikka mnll^ Mina ei ole.
Jumalale tänu. ise wccl mitte nii patune, et ma
oma käega ühe hobnfe olcio varastanud, aga
ligimest häda ajal aidata ci ole;u patt. Katsugu
hobuscwaras ise, kudas ta peased, mina aga nõuan
oma talli pruukimise eest matsu. O l i mull alles
paari kuu eest Mulg i Manauga u ä ^ l m u ^ . Tcma
piab oma kahte hobust rohkemat wu? minu juures
tallis ja pakkub mulle siis paljale 20 rubla kulu.
Mina ütlen: Mangu, kas sa hnll oled! 75 rubla
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niaksa wälja ehk muidu ma sulle näitan, kus kõhus
on. Noh, lahkusime ometi heaga, sest parem on
ikka 75 rubla kui 3 nahka kautada, s. o. 2 hobuse
nahka ja oma nahk ka weel. — Sõimake kõrtside
üle niipalju kui teie tahate, see ei puutu miuusse.
Aga niipalju on tõsi, et kui mina niisuguse pea-
söimaja kätte saaksin, siis wiiksin ma tema oma
keldrisse, kus muidu Lärmi Jaagu kaugad scisawad,
ja seal — nelja silma all — wotaksin ma hea
wembla ühte pihku ja toobi wiina teisse pihku
ning kärataksin: ,,Ioo nüüd!" Kni ta ci joo —
annaksin malka. Enne ci laseks ma teda lahti,
tui ta uina peal kõik seitse wikcrkaari wärwi hiil-
gawad, ja siis ütleksin ma talle weel: ,,Mine ja
sõima nüüd kõrtside üle!"

Noh, olgu peale, jäägu jälle. Aga minu Maa l i ,
scc on üks tubli ja kawal! naine — tema kuuldes
pian ikka ,,emand" ütlema. Tema seda tilgakest
küll himustab, aza — nagu naisterahwa asi kunagi
— ci kõlba küsida. Woi ta aga sellepärast jätab?
Kui tall jälle iseäraline janu peale tuleb — ja
see tuleb tihti, sest jauul on ka ilta omad jalad
— siis hakkab ta wanduma ja pohendama, müris-
tama ja pragistama, ja uagn pärast müristamist
ikka wihma tuleb, ni i tuleb ka meile siis liiku.
Teu-.atc wötab mõnikord oma kaks kortlit ara
nagu mängides. Täna läks talle waesekesclc aga
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natuke paha, ma panin meelega kanget jooma-aega
lauale. Las ta aga wotla peale, naisterahwal
piab ju ka oma room olema. Ja ma annan
talle pealegi hea meelega, sest siis ci waata ka
temagi jälle selle peale, kui mina mõnikord oina
punase nina siniseks ajan, ja seda tuleb ka faao
daste ette. — Jah, tall on õigus! M is oleksin
ma ka ilma temata olnud? Kes tundis Mats
Wingn kaheksa aasta eest? Aga kui Mats Wing
linna alewist Amalic Karoliine Kadak^e oma nõusse
meelitas ja kui Maalite Matsile ära seletas, ct
Mats kellegi mehe nimi ei ole ja et niisuguse nimega
mees kustki leiba ei saa, siis tuli teine nöuu ja
see nöuu tuli Maal i pea-ajust wälja. Maal i
ütles: ..Tänasest ftäcwast saadik on finn nimi
Moorits Winlelmann!" Ja et mu pitseri pulga
peal enne ka N. ^V. oli, siis andsin hea meelega
järele ja lasksin end ära wingeldada. Nüüd ei
tunne keegi enam Mats Wingu, aga Moorits
Winkelmann on tuttaw mees ja on tuttaw rikas
mees. Mõned locrad räägiwad küll, et ma pika-
näpumeeste killas olla, aga tulgu tunnistagu seda
keegi ehk julgegu ta mulle seda suu sisse ütelda!
Niisugune sala rääkimine on minule, kui wcs:
hani selga . . . . Ah soo, wee nimetamise jumes
tuleb nmile meele, et wesi täna alles panemata
ou. Tohujn, kui ma selle ära oleksin unustanud,



kes seda kahju oleks tasunud! (Wöwb toobi mett ja
walab wima pudelite sisse.) N i i tehakse weest wiilia
ja pannakse wesi patendi all täima. See on mu
,,patcntwesi". Seda teeb Moorits Winkelmann
juba kuus aastat. (Toop kukub kõrtsi põrandale.)
Hea ka, kui Maal i ja mina ise puhast wiina saame.
(Püüab toopi kätte, scc wccrcb aga ikka jälle edasi. Lööb
wiimaks pahandatcs jalaga wadtu toopi.-) Tohujn kurat!

Kolmas etendus.
M o o r i t s . Lärmi Jaak. M u l g i Mangu .

L ä r m i J a a k . Tere ka, wana kcre, Moorits.
Nüüd sa kelm suma lviina sctka jälle oma poole
puuda wett ajasid! Sina petja, tasku uöörija!

M o o r i t s . Pia suu, mis sa lobised! Minu
pärast wavasta sa wöi lumme kauga rnlli koltu,
mis sre minusse puutub, wöi mis minu wim sinuose
puutub!

J a a k . Kes teda siis joob? Kas.minu kanga
rullid wöi Aiülgi Mangu warastatud hobused?

M aug u. Jaak, ära lärmitse nii palju! Moo-
rits, wala topsid täis!

M o o r i t s (walab sioic). Teile wöllaroogadelc
on paljas West ta hea küllalt. Jooge, wavga
nänd! Kaarua söödad!

J a a k . Noh, kas sa lontrus ise ci joo ta?



M o o r i t s . Joiu natukese aja cest alles siin-
täiekcse ara.

M a n g u m i s e n i ) . Scl^e wesi! Jumala tui
wesi! 5i'atsu, kelm!

J a a k (joüb). Sclgc wesi! Katsu ise, sa hundi-
sööt, tuliuc petja hin.q.

M o o r i t s Msub cfitc ilhcst, siis t̂ is f̂t l l^-in,
teeb häl,c!iku näu). Pagana päralt, on ka wre Nla^u
juures! Ma lõugasin cmie tci^ siin Maaliga k!aa-
sid kokcu, ci tea, tas silmad kirjuks laksuvad wri
mis see oli, et ma nii hullu pööra wett panin.
Wotke siis siit meie oma pühapäewa iviina, teie
warganäud, öökullid! (Iaaw Mmgut joowad.) Muile
ma ka oma cncsc perepudclist wö! wamiiliplaskust
ei aimaks.

M a u g u. Noh, see on ikka mehe wiiu. Seda
woib i^a ristiinimene tatsuda, woio Kuusiku mölsa
opmannilegi anda, kui tahad. ('Istub piipu scadima.)

J a a k (hullab ka piipu tabama), Natassepad
armaötaivad ikka kangemat jooki, kui rätsepad.
Minu kaduuuv isa rääkis, et üks ratassepp päris
witerjoüi c!i joonud.

V^ a u g u . Olgu nüüd rätsepat wöi ratassepp
nad joowad mõlemad, kui nad seks loodud oi!.
Sinu isa oli ka rätsep — muidugi osawam inccs
tui sina, wargauägu — ja teinal mehel ei olnud
piirituse wiin weel küllalt kangc, sinna pannud ta



peenikeseks tambitud pastla nõela tükikesi sisse ja
joonud siis; ise ütelnud: ,,See on nii armas tun-
da, kui raua tükid alla lähawad!"

M o o r i t s . Ju ta itta ette ära nägi, et
pojal kord rauad suhu aetakse.

J a a k . Jätte surnud rahule! M is teie lont-
rused lobisete. Oleks mull käärikott taasas, ma
annaksin teile niisuguseid wubmaid wastu pead,
et kõrts w Üriseks.

M a n g u . Mi l la l sa wiimast korda ka oma
kääri!otti nägiv? Sa aastas ikka wötad teda paar
korda sängi tagant wälja? Nöi rapntad paljalt
tolmu pealt ara ja paned M c tagasi?

M o o r i t s . Ara teist meest trotsi ka! Alles
nädala eest töi Jaak uue kanga jälle teldrisse.
Kangas just kni kalew.

J a a k . Ratassepa ameti pärast ma küll sinuga
ei räägiks, aga et sa rataste wcdajaid nii armas-
tad, siis seltsin su'ga ka mõnikord.

M a n g u (ülcssc tLlMcs). Sina räägid ratas,
sepa ametist! Mis rääkimine scc on?! Mina ei
ole piaacgu wccl knskilgi üht wangort walmis tcinnd,
jäin ikka jälle haigeks ja töö jäi poolele. Mina
olen sulle juba ammugi ära seletanud, et hobuse
wargus mitu sada korda kasulikum on, kui töö
tegemine ja kasulilmn ka, kni sinu kanga wötmine.
Hobune on suur tükk looma ja ann^b ka hea kafn.
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mis sa sest kangast saad! Mul l tulewad siin mit-
med naljad omast elust meelde. Kord tegin ma
Kuuse talul, nii mis ütelda, silmakirjaks ka ratast,
aga luurasin teise silmaga ikka kapiutse poole, tei-
sega walja ouue, kus linalakk hobune seisis. Nüüd
tuli minu rinnus üks hirmus tüli. Kord ütles
mu südame tunnistus: ,,Mangu, kisu öösel käpp
lahti!" Kord jälle: ,Mangu, miue linalakaga ära!"
Aga wöit jäi ikka headuse poole ja linalakk oli
mõne tunni pärast Mooritsa tallis. Jätsin teisel
tolmanoal päcwal ratta rattaks ja läksin jälle
maailma waatama. Aga see asi on ikka hea, kui
mees meistri nime all näppab, siis ci saa talle
nii kcrgeslc looga lacla ajada. Mina tunnen
seda asja wäga hästi. Kõige hullem kartus on
mull see, kui kõhus minu käest küsima saaks: ,,Kas
sa eled toeste ratassepp?" Ja kui ta mind siis
ka wcel wangert tegema paneks. Jumal teab,
mis siis saaks! Aga nii ilma rewidcerimata saan
ma ikka läbi. Kus ma kord wangert teha katsu-
uud ja tust ina säluga minema saanud, sinna ma
oma jalga enam ei pieta. Ja fee oleks ka päris
kergcmcelne temp.

.; a a k. Wöi minu rätsepa ametigagi asi teisiti on.
See amet ei ole küll mitte nii raske, tui ühe
wälja õppinud ratasscpa amet, aga minu suguse
mehe kohta on ta ikka oma jagu tecruline kullalt,
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Uga ma olen julge mc^ö. Kuubede ja wcstirc
unblcmise jumes on mull küll süda sagedaste arg,
aza pükste juures ma palju pead ei murra. Löi-
km kcsk kangast kaks hargi moodi lamakat wälja
jc õmblen kokku, wirntan paari tolli laiuse wcer-
lritfa peale ja olgu taskutega, kudas on, juhtugu nad
paremale eht pahemale poole, ctte ehk taga poole,
ma ütlen: ,,Nii on nüüd see uuem pükside mood
P:e!erbnris ja Moskwas," ja töö walmis. Hiljuti
üticö mulle wcel 9loni peremees: ,,Kust sa ometi
need uned riiete moodnd walja wötad?" Mina
ütlesin: ,,Käin reisi peal. Olen palin näinud;
tegin hiljuti »veel kindral Suwoorowile knllatnd
ülikonna. Sain selle eest aunraha." Vichike jäi
lahtise suuga minn otsa wahtima. Kõige suurem
onn on mull aga see, kui mind mõnelt köhalt mine-
ma kihutatakse. Siis wötan ma oma kanga prot-
sendikese, mille ma aegsaste kapsta aeda ehk kop-
lisse warjule wiisin, tiiwa alla ja komberdan Moo-
ritfa onn teldrisse. Viimse tangaga oli mull
just niisugune onn. Sellepärast cp ma seda asja
nimctasingi.

M o o r i t s . Kelmid on peenikesed, seda ma
ftian ütlema. Olge mehed, aga ärge oma nahka
ära müüge! N i i pia, kui nahk läinud, on ka kõik
läinnd.

M a n g n . Ära karda ilmaaegu! Inimene
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annab nüüd nõnda kergeste oma naha seljast kättt?
Ega kellegil ometi tahte nahka e< ole, et ta ühe^a
mängida wöiks.

Neljas etendus.
E n d i s e d . M a a l i . August .

M a n g u ? . T ^ tere, trahteri emand!

M a a l i . Minul ei ole teie teretamist tarwis!
Tõin lapse ka wähagi inimesi waatcnna. Waeneke
lõpeb niimoodi käte wahele ara.

Augus t (wirlscdeo). M a olengi juba käte wa-
hele ära lõpnud!

M o o r i t s . Nugite, pojake, ära nuta ühtigi!
Tule, papa annab saia!

August . Ei taha saia! Söö ise saia!
M a a l i . Sul l mõne mehe aru peas! Laps

tahab nüüd kuiwanud saia!
M o o r i t s. M i s mu pojuke siis ometi tahab?
?l u g u st. Likööri napsi tahan. Magust likööri

wiina, seda, mis mamma sängi peatses räti fees.
M a a l i . Mis sa lobised, August! Seal oli

enne, nüüd ei ole enam midagi.
J a a k . Oige jah, wcitc noorsand, liköör on

ikka mehe joot!
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M o o r i t s (paludes). Augike, pojake! Liköör on
kauge, paneb hinge kinni! Augi joob õlut!

M a a l i . M is sa nüüd sellest lapsest nii ärri-
tad! Kui la tahab, siis anna, woi see tilk woi
paar ta ära suretab. Moorits, sa plameerid end
palalt lapse ees!

Augus t . Moorits, anna likööri, ara lamceri
md lapse ccö!

M o o r i t s (annab .̂ Noh, pojuke, joo siis peale
naluke. Ega see midagi ei tee. (August joob mitu
söönm.)

M a a l i . Vaala, Augi, küla onud ka siin!
Kas sa neid enam ei tunne?

Augus t . Larlin onu siin, Mangu onu kah.
Kuule, waras onu, warasta Augile üks ilus hobune!

M a a l i . Augi, ara ütle nõnda, onu saab
pahaseks.

August . Kuule mamma, ara lamceri end!
M o o r i t s . Maalike, lase laps rääkida! M is

rumalutene nüüd meeste asjust teab.
A u g u st. Lärmi onu, tas sa waraötad Augile

hobuse?
J a a k . Ei , Nugike, mina olen kanga . . . .

ei, ei — ega m i n a hobuse waraö ci ole.
Augus t . Augi ei tahagi sinu täcst! Mulgi

ouu warastab ise Augile hobuse.



M a n g u . Kulla pai Augite, ega Mangu hobuse
waras ei ole.

M a a l i . Soge, tee nüüd lapsele see meele hea
ära ja luba tema onne peale üks tuua. Kas see
mõne asi on!

Augus t . Onu, too kats tükki! Mammale
ka üks.

M a n g u . Augike, mis sa nii räägid! Wui
häbi! (3ga onu waras ei ole, onu cn ratassepp.
Küll onu teeb Augile ilusa wankre; hobune on
kuri, lööb Augi maha kui pautsti!

Augus t (nuttes). Kui onn Augile hobust ei
n?arasta, Augi ei tahagi onu hobust. Onu la-
meerib ennast paljalt. Kui Augi suureks saab,
Augi waraötab ise omale hobuse, ilusa ruuna . . .
(Lähab nuttes ära.)

M a a l i (järele mmncs). Nugike, pojake, ära
nuta ühtegi! Ole hea laps, mammi annab Augile
kommi!

Wiies etendus.
M o o r i ts . M a n g u . Jaak.

M a n g u . Mina olen küll juba mõnegi halwa
tembu ära teinud ja teisi mehi worku wedamid,
aga lastega ei ole ma weel warguse asjast rääki-



uud; scc ci maksa. Nad woitstwad korra oma
lobisemise läbi wcel suure õnnetuse wanematc ini-
meste kaela saata.

J a a k . Mis sa nüüd ise lobised! Ega August
Winkelmann ometi nii rumal laps ei ole, kui tei-
sed mudarullid. Nägid isegi, kudas ta just kui
suur iuimeuegi rääkis, muud kui nutmisest said
wccl aru, et ta uooreke on. Tall ou taieste
wana Mooritsa waim sees.

M o o r i t s . August on ikka poiss, kes mnlle
suurt auu saab tegema, kui ta kord mehe ias ou.
Aga see ei tee ju midagi lahju, kui sa, Mangu,
tema onne peale ühe tugewa neljajalgse kinni tabad.
Siis saame ometi näha, kas lapsel onne on, woi
ei olegi.

J a a k . Õigus! Mangu, ole mees ja täidame
weel täna see Mooritsa palwe ära. Tema on
meie wastu ikka nii waga lahke ja paremat sopra
meil ju enam ei ole. Oleme meie ometi tema
poja wastngi täuulikud.

M o o r i t s (tulcb muna pudeliga). N i i ou oige,
Jaak! Teie saate ikka minu köigcparemad sobrad
olema ning sellepärast piate teie ta teadma, mis
see tähendab: Üks käsi Peseb teist.

J a a k . Noh, Mangu, kui asi nii on, siis aitan
ma täna isegi sind. Ma olen küll muidu tanga
rulli armastaja, aga ilus hobuse keha on ka rulli
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nägu ja kes üht rulli armastab, sellel ei ole ka
teine rull mitte wastu meelt.

M a n g u . Oled ikka wa Lärmi Jaak! Sinust
ei saa tedagi hobuse rull i warast. Selleks on nii-
sugust mehi tarwis, kcs wäha räägiwab ja larmit-
sewad, aga palju teewad. Wana sõna ütleb:
Rääkimine on hõbe, waitolemine on kuld, aga
hobuse warga kohta käib see n i i : Rääkimine on
tina wöi pura, aga näppamine on kuld. Pane
seda tähele, kui sa mind aidata tahad.

M o o r i t s . N i i jah. Mangu! Sul l on ikka
kanged sobrad. Kui sa midagi ütled, siis käib see
kui raud haamriga naela pea pihta. Minu poolt
tuleb see pudel uue hobuse. õnneks. Katsuge ta
hammast, ehk annab see teile mõnusat nouu.

M a n g u . Moorits, see on mehe temp! I lma
pudelita ei ole wcel keegi suuri asju ära toimetada
wöinud, ega meiegi siis ka trisest, ilma pudeliteta
ilmast ei ole.

J a a k . Moorits, see on täitsa mehe temp!
(Joomad)

Kuues etendus.
E n d i s e d . L a o s .

J a a k . Tohuju, kesakurat! Kingu Laos, kust
sina, hobuse küljeluu, wälja tulid!
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M a n g u . Jaak, ara lobise, see on minu sell!
Temast küll suurt ratasseppa ei saa, aga sellegi
pärast tegi ta mincwal nädalal oma esimese proowi
Oru kõrtsi ees wäga osawaste ara. Ja proow
on, nagu teada, üks wäga tähtis asi.

L a o s . M i s proowist sa räägid? Mina ei
ole Oru kõrtsi näinudki, ega midagi proowi teinud.

M a n g u . Ära ole pelglik, mu poeg! Moorits
on niisama sugune proowimces kui meiegi. Mui -
dugi parem weel, kisub meil kõikidel kolmel naha
üle körwade maha. Joo!

L a o s (joob). Kui asi ja wärk nii, siis on
kangct joomaaega hädalt tarwis. <Zoob). Mina
ei saanud muidugi enam paar ööd rahuliste ma-
gada; pagan teab, mis mull oli. See hobune
ei olnud küll mitte üksi minu warastatud, sest
Mangu andis ta kõrtsi lähedal — mitte kõrtsi ees,
nagu sa ütled — minu kätte, aga mu süda wä-
rises sellegi pärast sees. Eile ööse cli mull jällegi
nii rahutu meel, et tee, mis. sa tahad, ei tule
enam uni peale. Niipea kui silmad natukeseks
tinni läksiwad, oli mull korraga nii, nagu oleks
mu woodi wanger olnud ja warastatud hobune
ees. M a tthutasin unenaus kange hirmuga
edasi ja peksin piitsaga hobust; tagaajajad kännul
ja — korraga kaks soldatit tcc peal ees, köis
üle tee tõmmatud — — ärkasin utesse, ihu oli



märg, nagu wce seest wälja tõmmatud. ,
jäin jälle natukeseks uinuma, aga kuke laulu ajal
. . . korraga, nagu oleks keegi ukse taga kopu-
tanud ja healt teinud. Mina woodist ruttu wälja
ja korw ukse juure! — Kuulan, kuulan, aga ei
kuulnud midagi. Heitsin woodiss?, näen uueste
und. (Mooribs tuleb kn kuulama.) Sõidan sellesama
hobusega, mis Mangu minu kätte andis . . . .
Kaasiku Kaie tuleb wastu. Teie teate isegi, kudas
asjad minu ja Kaie wahel on — sörmussed meil
juba kullassepa juures tellitud. Kai küsib: ,,Laos
kas pulma hobune sull juba ostetud on?" Mina
tahtsin wastata: ,,Ostetnd jah!" Aga enne kui
ma selle sõna suust wälja sain, ärkasin ma ülesse.
Pärast mõtlesin ja mõtlesin, mis see ometi piaks
tähendama, et Kaie minu käest unes nii küsis,
aga ei saanud midagi targemaks. Wiimaks wötsin
nouuks, teie seltsist. Jaak ja Mangu, lahti lüüa,
ja scda ma teile ka nagu piatsclt ütlcmagi tulin.

M a n g u . Kmat sinu sisse! Niisuguste lori-
dega ära hakka meeste juures onne katsuma. Kui
sa end ei paranda, siis sa näed, kudas sa wiimaks
meie küüsist peased!

M o o r i t s . Sul l on. Laos, alles noor ja
kartlik weri ning poisikese kombed. Unenäud on
küll wäga tähtsad, seda pian ka mina ütlema,
aga sinu unenägu on ju koguni teine asi. Si in
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ei olc miragi õnnetust karta. See unenägu
lähendab seda, et kui sa oma seltsimeestest lahkud,
siis ci saa sa omale millalgi pulma hobust ning
Kaasiku Kaie jääb ka igaweste sinust wotmata.
Oleks aga Kaie sulle unenäus ütelnud: ,,Laos,
sull on pulma hobune juba käes, wota mind ka
wankrisse!" maata, siis oleks asjad hullud olnud,
scst kui k?egi unes ühe naisterahwa, olgu see ka
ta oma ema,, wankrilc wotab, siis . . .

J a a k . Ara räägi enam edasi! Pagan wötku
kõik teie uncnäud! Joome! Kinnitame julgust ja
südant! Mu l l on üks kuradi arg weri! (Ioowad).

M a n g u . Mina olcn küll juba nii mitmed ja
mitmed hobused wötnud, aga sellepärast pole ma
millalgi unerahu kautanud. Laosal on ikka ni i
nagu wcikese lapse hirm, kes kogemata isa kübara
peale astus. Paljalt üks ainus kord oli mull
meel paha, aga scc ei vilkunud ka midagi öörahu.
Asi oli n i i : M inu seltsimees Rummu Juku oli
Harjus kord kirwega übe hobuse esimese jala kam-
mitsa köhalt lühemaks teinud, sest et peremees
hobuse raud kammitsasse oli pannud. M a sõi-
masin ta kclmi bäöti läbi ning feega oli mu sü-
dame ja une rahu jälle käes. Sina, Laos, pole
weel harincnud. Küll Pärast uni tuleb, nii et sa
käru kombel woid magada. Iga töö tahab harju-

Mõne aasta eest tatsusin ma i"ohu talul
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ratast teha. Aeg läks igawals, wiskasin ratta
nurka ja läksin alla heinamaale. Seal õpetas
Lohu wanamceö oma tütart Marit niitma. Mar i
kisendas: ,,Isa, konna lõid wikatiga läbi! âse
ma wiin ta eest ara! Mul l on suur hirm selle
terawa wikati eest. M a ei saa öösel ka enam
tema pärast magada." — Mine waata nüüd kndas
M a r i niidab!

Jaak. Laos, säh! Wöia oma wäriscwat waga
südant natuke palsamiga. Küll see aitab. Mnab
pudeli.)

M o o r i t s . Noh, sobrad! Kudas minu poja
tingitusega siis lviimaks lugu jaeb? Kas tuleb
midagi meelde, Mangu?

M a n g u . Oota ometi! Onn tuleb mõnikord
isegi kodn. Wötame siitsamast kõrtsi ukse eest mõni
säluke ära ja paneme tall i . Nüüd külma ajaga
on halb talusid mööda ümber kõlistada.

M o o r i t s . Ei , Mangu! Si i t minu kõrtsi ukse
eest ei tohi mitte üks heina korski woetud saada.
Huntki ei murra oma pesa lähedalt, kas teie siis
hundist rumalamad tahate olla? Häbenege! M is
te mujalt toote, seda wotan hea meelega wastu, aga
jätke siin omad näpud taskusse!

J a a k . Mangu, kas meie siis toeste mujalt
enam üht hobust kätte ei saa? See oleks ju naeru
waärt asi!
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M a n g u (naerdes). Kätte ei saa? Kes seda
ütleb? Ma ei wiisi paljalt kätte saada, see on see
asi. Nüüd lähab mull ka süda wiimaks täis.
Kuulge, mehed ja wargauäud: Homme on püha-
päewane paew . . . Kas kuulsite?

K ö i t . Kuulsime!
M a n g u . Ja sell päewal on Nisti kiriku ees

hulk hobuseid . . . Kas kuulsite?
K õ i k . Kuulsime!
M a n g u . Jutluse ajal on kõik inimesed kirikus,

seda tean ma waga hästi, sest ma olen sell ajal
sagedaste hädaliste asjatoimetuste parast mitme
kiriku juures käinud ja olnud . . . Kas kuulsite?

K õ i k . Kuulsime!
M augu. Ja scllsamal ajal lähab Laos, minu

sell, Risti kiriku juure ja — ja — ja . . . .
noh, ütle ise. Laos, mis sa seal otsid?

L a o s . E i , ci. Mangu, ära nii räägi! Mu l l
on hirm kiriku juurest hobust warastada.

Jaak. Ara ütle..warastada", ütle ..wotta!"
M a n g u . Lontrus, mis sa oled! Ega sa kiri-

kust ometi midagi ci wöta.
M o o r i t s . Õigus, Mangu, ega ta kirikust

midagi ei wöta! Räägi sina ise edasi ja lõpeta asi
kord ära!

M a n g u . Risti kiriku eest wötab Laos kõige
ilusama taku ära ja kihutab temaga Kääru metsa.
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Kui öö peale jõuab, sus astub Laos uueste rekke
ja sõidab kuke laulu ümber siiasamasse Kuru kõrtsi.
Kas kuulsite?

K õ i k . Kuulsime!
M a n g u . Ja nüüd ütle sina, Moorits, omat

korda Laossale sõna ette!
M o o r i t s . Ja siis koputad sa kolm korda kõrtsi

akna pihta ja wilistad korra waljuste ja teise korra
tasamme. Seega ou siis töö lõppenud. Tall i
uks läheb lahti, täkk kaub ära, sina tuled sisse,
õhtusöök ootab ja — asjal on lopp. Kas te,
worukaelad, kuulsite?

K õ i k . Kuulsime!
M o o r i t s . Si is on sull prii öömaja ja 15

rubla waewapalka pealegi wccl, olgu see nagu
hobuse saba- wöi hännarahaks.

M a n g u . See on Laossa käes kui lapse mäng.
Ning mina tahan selle eest hoolt kända, et Laossal
Jaani päewaks nii palju raha kotis on, et ta
Kaasiku Kaie ära wöib wotta.

J a a k . Ja mina aitan omalt poolt ka. Ma
tahan Kaicle ühe weimewata koguda, mis wakk on.
Kõige wähem 30 kangast ftiab seal sees olema!

Moor i tS . Kas teie arwate, et minagi omalt
poolt wastu Panen? Pulmadeks annan ma kas
woi nädala päewade jauks terwelc pulma rahwale
prii joogi.
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J a a k . Kas ilma wccta wiina?
M o o r i t s . Lontruse valge! Muidugi ilma weeta.
L a o s (rcwmsalt). O i , wennikcsed, see on hca.

Küll teie näete, kudas hobune homme siin on.
Ci, ei! Kaks hobust toon ara. Teie arwate, et
mu tühi unenägu mind lolliks on teinud. E i ,
wennikesed. Laos on kindlama põhjaga mees kui
mõni arwab. Tulge aga Laosfaga sõrme wedama!

Kõ i k . Laos Kink elagu! Kaasiku Kaie ka!
(Ioowad,)

Seitsmes etendus.
Teekäi jad (tulewad ü<i lähnwad). Endised.
Üks mees (tuleb jookstes sisse). A i , ai, ai,

ai ! Kõrtsi papa, anna ruttu nina rohtu! Tükk
lähab osast ära!

T e i n e mees. Oh sa tuline pirukas, ara
wötab see pagana külm hinge seest! Ei ole enne
weel niisugust ilmas nähtud. (Joomad.)

Na ine Müab üle läwc sisse). Andres, tule ruttu,
sõidame M e , jalad külmemad ära!

M o o r i t s . Tule sisse, soojenda end ometi
natuke!

N a i n e . E i tule! Minu jalg ei ole enne
körtsi saanud, ei tule ka nüüd!

Esimene mees. Oota wcel natuke, Ell , ma
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tulen kõhe! Kõrtsimees, wöta kähe poolenaela eest
raha!

Teine mees. Pia, pia, Andres, ma maksan
ise oma poolnaela eest!

M o o r i t s . Maksa peale sina, Andres! Õien-
dage pärast oma wahel jälle ära. Poolnaela
maksab 5 kopikat, weel poolnacla, see on . . .

Es imene mees (kärsitult). Noh, noh, kui
palju see on?

M o o r i t s . See teeb 14 kopikat wälja, sest
tlaasid jääwad minu peseda. (Maklawad, lahawad,
Moorits järclc:) Jumalaga, Jumalaga! head teed!

Laos. Mina mõtlen ikka selle peale, kui tark
ja hea see Mangu nouu on. Näen isegi ära, et
kartus woib koigc parema mehe ara rikkuda.

M o o r i t s . Ni i ep see on. Kartus on see
köige kuradim asi. Julgus toi mulle praegu tühja
asja juures 4 kopikat sisse. Kes kopikat ei kogu,
see rublat ei saa! (Kaks juuti tulcwad sisse).

E s i m e n e . Kertse papa, kertse papa! Iomele
eest, me itleb, see ti lm elep peres torede nahalege
ilewege langes.

T e i n e . Ebes, wottis mene kerwa. . . kerwa
. . . Wwa scere ere! (wotab mütsi maha, ahastab:)
Ai mer wai, ai wai! Kill teme walus elep . . .
toredi perelt, Iossel, waatap jcrele, kas on tikk
(nutab) kerwa scere peelt ere nepcstanud!
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Esimene. A i wai! Iankel, kill olep sinu terw
sinine nagu kolme ruble raha . . . Kertse papa
taldap nateke weina peele!

Jaak. Kõrtsi isandal siis seda wiina nii palju
on, et ta temaga juba juutide korwu määrima
lähab!

E s i m e n e j u u t . Woi, kilemecs, mis tema
recgib! Kas tema elep oma rumele aru peest ko-
geni ere soretanud? Joob teme ome wiin kcre sisse,
mene panep oma wiin walese kerwa seere peele.

T e i n e j u u t . Kertse papa, ere kuulep sede
tore! Sen on inemise kcrwa seer sinine, seda tulep
wiina sisse panna. Teie olep anus mees!

M o o r i t s . Säh, wala siis natuke peale!
Teine juu t (joob enne). O i , see elep ja selge

wesi!
M o o r i t s . M s sa, kaabak, lobised! Kalda

aga Juudi korw wiina täis!
Esimene juu t Mdab).
Teinc juu t (nutab). A i , ai mcr wai, Icssel,

kill mene kerwa seer sigeleb! Mine alep jnst kui
messllggc! (Teised naerawad.)

Esimene juut . Korcdi perelt! Mcs teie hir-
witap! Kas see olep iks elajas wöi olcp tcme iks
memme! Kui teie ome kcrwa scer kilmcb ere, kill
mcne näib, kudas tcic sigileb, wastu ahju ja pinki
ja t^bip jalga mulda ilesse! (naerdakse Mcgi).
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Teine juu t . Kui teie naerap, meie leheme,
kus tuhk ja tolm! Iankel Blumenstrauss, wötap
retik ja paneb minu kerw sinna sisse! (Laos waatab
aknast wlllja).

Esimene juut (smb rätiku teisele pea ümber). Klll
mine teep, kudas tulcp see retek sidema. Nuid
panep mits fteele ning siis seidame lcbeseste jelle
mencme. (Halkamad wälja minema). Iomelege, krrtse
papa!

M o o r i t s . Ebra saksad, Ebra saksad! Wiin
maksab 8 kopikat.

Esimene juu t . Kas teme elep romel! Ihe
waise teekeie jnemise kerwa scere perest wotap teme
tallist raha!

T e i n e j u u t M c pealt). Hebe Peep temel
elema! Kallest raha teme nõuab wesese laketse
peelt! Teie hirwitap weel mesise laketse juures
waese reise mehe perest. Sammal kaswagu teme
tertse lewe peele! (Lähawad. Naei.)

M o o r i t s . Minge peale, sahkerdajad! See
paar kopikat mind siis rikkaks ehk waeseks teeb.
Nalja saime teie pärast muidugi ilma rahata.

L a o s . Küll on neil ka waescd hobuse kronid!
Korwad näis neil niisamati ära külmenud olema,
kui peremeestelgi. Niisugust hundi söotasi tvist
küll keegi oige aruga inimene wotma ci läha.

M a n g u . Ära ütle midagi! Meiesugune neid



küll ei taha, aga teine juut wötab ikka ara, kui
kätte saab. Nemad mehed on wahemaga rahul.
Kihutcw sa tugewa hobusea ees, siis kihutatakse
sulle ka tugewa hobusega järele. Juut tongerdab
kroniga ees ja kroniga töngerdatakse talle ka järele.

Vaos . Noh, saame uäha, lellega mulle homme
järele töugerdatakse!

J a a k . Julgele, osawale mehele ei julge teegi
järele töngerdada.

M o o r i t s . Jaagul on sula õigus. (Joomad,
tzult teekäijaid tulewad, tcretawad. Muist öcruwad käsa,
muist korwu. Mõned scadwad piipu, mõned joownd. Enam
jagu lähawad jälle ruttu ära. Laos lähab teisse lam-
brisse. Wiimaks tulcb Jaanus S'!d oma poisiga.)

J a a n u s . Tere, tere, auustatud ametiwend!
M o o r i t s (weks pannes). Tere, naaber! Kust

see ime ometi wälja tulcb, et Teie kord ka Kuru
kõrtsi tulite? Muidu ei pia Teie minu sugust
mehi kõrtsi mehekski.

J a a n u s . Korts on külmal ajal igale tee-
käijale hea asi. Ja täna ei anua külm kellegile
armu. Hobune ta jookseb ja liigub, aga inimene
istub wagusi saanis ja tema kallale kipub külm
kähe wörra. ^ -̂

M o o r i t s . Oige jah, naaber! Sähke, wotke
suu täis wiina, see on külmal ajal kõige mõnusam
rohi. Anuan ilma rahata.

2
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Jaanus . Olge terwe, auus naaber, mina
wiina ci joo.

M o o r i t s . Ehk siis mõnda muud?
Jaanus . Mina ei joo mitte midagi kanget

jooki.
M o o r i t s . Jaanus Si ld, Teie ei joo wiina?

Mis kõrtsimees Teie siis olete? Kust Teie oina
rendi walja wotate?

Jaak ? -̂ , . , .
^ > Tohuju imelugu!
M a n g u )
J a a n u s . M i3 imet seal siis on? Minu rent

ci olegi nii ülemäära suur. Sest saadik kui Oru
walla palwe peale wiiu ja olu meie kõrtsist ära
kautati, langes ka rent madalasse. Minu juure
tulewad üksi need, les tlaasi theed ehk mõdu juua
tahawad ning kellel külm käes. Theewesi ou palju
parem külma rohi kui wiin.

M o o r i t s . Hea küll. Aga mis teie walla
inimesed siis pühapäewa õhtutel tcewad? Kuhu
nad lähawad? M is nad joowad?

J a a n u s . Niisugustel õhtutel ou Oru kõrts
üksi kella 10-ni lahti. S i is tulewad wanemad
ja nooremad inimesed, lugejad ja lauljad mcui
kord ka mängu koor minu juure. Ühed joowad
klaasi theewctt, teised pudeli mõdu, enam jagu ei
joo midagi. Et tööinimestel sagedaste silmad
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haiged on, sus on Piibu põletamine minu juures
keeldud.

Jaak. Woi lugejad ja lauljad tulcwad Teie
kõrtsi? Si is on Teie korts ju päris palwe maja.
(Mangu waatab aknast wälja, tuleb Jaagu juure tagasi,
rctägiwad sala ja tcewad wiimakü minekut.)

M o o r i t s . Sellwilsil näis küll asi palwe maja
poole kalduwat.

M a n g u . Kõrtsi isand, jääge terweks! Meil pikk
tee ees; hobused puhanud, nüüd tarwis jälle rühkida.

J a a k . Ehk piame Oru kõrtsi juures kinni,
joome klaasi theewctt ära. Külm näis tare olema.
(Lähawad.)

M o o r i t s . Head teed! head theed!
Jaanus . Palwe majast ei ole siin mitte juttu,

aga lugemise ja laulmisega on meil asi nii moodi,
uagu ma räägin. Mina pian kõik Eesti ajalehed
ja olen omale ka weikesc raamatu logu muretse-
nud. Aga ajalehta ega raamatuid ei lacua ma
ilmaski kõdust wälja. Kcs lugeda tahab, tuleb
minu juure ja maksab iga tunni «st, mis ta lueb
5 kopikat. Esiotsa ci olnud küll palju osawotmist,
aga nüüd on lust näha, tudas asi cdeueb. Mõni-
kord on töil minu ruumid inimesi täis, mitte joo-
dikuid, wüid auusaid käineid inimesi. Ka lucn
ma mõnikord ise ette ehk )eda tccb la minu naine,
sest mitmed wanad inimesed, les ise enam ei seleta

2*
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ehk lugemisega hästi korda ci saa, tahawad suure
hea meelega raamatut kuulda. El mull kangeid
jookisi ei ole, sellepärast ei sünni ka midagi kära
ega lärmi. Inimesed teadwad koduminemise aja
isegi ara ja kauwad parajal ajal ilma sõna lau-
sumata. See amet on mull nüüd nii armsaks
läinud, et ma millegi maksu eest tcda käest ära
ei annaks. Waadake ise, anus naaber, teie kõrtsi
tuba ou piibu suitsu täis kui saun, ja nuusutagu,
missugune wiina lõhn siin weel on! Juba see isegi
matab hinge kinni, kuö siin wecl waim wöib kosuda.

M o o r i l s (naerdes). Ja mis käsu teie scst
saate?! Tuleb waewalt aasta rent wälja ja üle
ei jää midagi. Mina oma wiina haisu ja lubata
suitsuga panen ometi ,,musta päewa" tarwis nai-
sele ja lapsele mõne kopika paigale. Mõtlen itta
selle peale: Maa peal on kaks wäga tähtsat lotti
— ja need on leiwatott ja rahakott.

Jaanus . Küll Jumal minu kottide ja musta
päewave eest isegi muretseb. Kafu ma ei püüa,
kui ma omagagi wälja saan. Oru walla rahwas
on minu waötu selle une sisse seadmise eest nii
tänulikud, et nad mind käte peal kannaksiwad.
Kas sce ci ole suurem käsu, kui paar roosatanud
kopikat?

M o o r i t s . Teisele kull, aga mitte minule,
^ a u b a eest tuleb raha wotta, aga mitte tühja
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paberi lehe lugemise ega laulu jorutamise ning
pilli kaagutamisc eest.

J a a n u s . Irrutamisest ei ole meil juttugi.
Mcie walla koolmeister laulab tüll sagedaste noorte
inimestega minu juures wanematcle ette, ning lust
on naha, kudaö noored ja wanad end rõõmusta--
wad. Meie wallas ei arinasta enam keegi kõrtsi
trallist. Tnlewal aastal tahan ma, kui elu on,
üht suuremat tuba näitemängude etendamise tarwis
korda scadida, sest et mitmed walla pcvemched selleks
raha on nouutanud. Wiie aaöta eest oli mull
asi küll raske algada, aga nüüd seda kergem edasi
ajada. (Teekäijad wlewad.) Ehk saate Teie, Moorits
Winkelmann, oma juures kord ka asjad nii sisse
seadima. Sest ei saaks mitte ükst Teie omale
südame röömu, waid terwe Eesti rahwas saaks
sest käsu, kclle elusoonte kallal kortsid seiemaani
imenud on — kui kaanid!

M o o r i t s . Äh, ah, ah! Eesti rahwas! Mis
loom see on?! Talupoja inimestele on wiin kõige
parem südame room ja waimu toit. Teekäijad
kas see pole oige?

Mi tmed sscgi). Oige, oige, körtn papa! . .
walc . . . wale, kõrtsi papa!

Jaanus (oma poisNc). Ants, mine sääja hobune
walmis, hakkame jälle rühkima. (Poiss lähab.)
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M o o r i t s . M i s Eesti rahwas see on, kes
wiina ei soo?! Waadake, Jaanus, mina olen
Eesti kõrtsimees. Ioon ise ja joodan teisi. Aja-
lehtedega pühin aga leti lauda puhtaks.

Poiss (jookseb ruttu sisse). Peremees, meie hobune
ou ladunud, warastatud! Tulge, ajame järele!
(Kõik jooksemad wälsa.)

M o o r i t s . Kus ta siis kadus! Kuru kõrtsi
eest ei ole weel millalgi hobust wöetud. (Vaatab
nlnast wälja.) Iooksewad nagu peata kanad ümber.
(Teeb alumise õhuakna lahti.) He, nartsutaupmees,
tule natuke lähemale! (Nartwkaupmces pistab pea
aknast sisse.) M,ö seal on? Kas hobune on kadu-
uud, wöi on warastatud?

Nartsukaupmees. Ole hoi mia näuud, kos
to hobene..jookse. Tulleu allegi pjerest njärtfu
ostmast. Ärr kaots tükk sjeepi tie piäl.

M o o r i t s . Mine ütle, et siin natukese aja
eest kaks juuti oliwad, lellel täitsa hobuse warga
nägu ol i . Kihutage neile koertele järele!

Kahcksas etendus.
M o o r i t s . Pärast: M a n g u t J a a k u ja

L a o s .
M o o r i t s (hirwiwb). Ah, ah, ah, ah, ooouw!

Waata nüüd, Eesti mees, lugeja ja laulja ja
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theewce jooja, mis need maailma patused inimesed
sulle ära teewad! Ei hooli nad sinu theelveest ega
lugemisest midagi, wötawad ometi sälukcfe ära.
Oh teie wiimased tulised paganad, Mangu ja
Jaak! Wötawad kesk päewa ajal nelja silma alt
teise mehc poole renti ära. Jah, seda pian ma
ütlema, need on mched! Mul l on küll natuke paha
meel, et see tenip just Kuru kõrtsi ees sündis, aga
Jaanus Sillale soowin ma seda ihust ja hingest.
Tema rumal inimene hakkab nüüd rahwast, keda
Jumal juba joodikuks loonud, voorina ja paran-
dama, meie kaupa ja head lasu ema ajalehtede
narmastega rikkuma! — Katsu nüüd! Laula nüüd
Oru walla rahwale oma mõdu tapa juures Iee-
remia nutu laulu ette! — Oleks Maugut Jaaku
siin, ma annaks neile selle peenikese wingerpussi
mängimise eest terwe loobi wiina. (Man^u ja Jaak
tulewad.)

Jaak. Wöi meie siis kaugel oleme!
M a n g u . Süda läkski wcsiseks selle ootamise

peale. Oru lugeja lank ruuu ou Mooritsa tallis,
kui oinas kunagi.

Jaak. Ja saan laudil, kui kukk kunagi.
' Ä i o o r r l d (naerdeo). Oh teie tulised warga

naud, wöikö teie keri pia wöllas rippuda!
M a n g u . Ära lõrise, ernehirmutus, anna

wiina!
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Jaak. Mina tahtsin oma teha naeruga ara
täkestada, kui ma nägin, kubas see terwe woor
plagama paui ja karjus: Nõtke hobuse waras
kiuni! Nõtke hobuse waras kmm! Wa Oru õpe-
taja istus nartsukaupmeye kroni peale ja paugutas
ikka piitsaga hobust. (Kmknacrawad.)

M o o r i t s . Kuulge nüüd, armsad wolla road!
Mis teie arwate — homme on pühapäewane päew
ja täna on laupäewane ohtu — purjutame see
Oru prohweti hobuse nahk ara. Purjutage mi
palju kui teie jöuatc, minu parast woi tolm paewa,
aga antke see Oru lugeja lauk-ots mulle ja mu-
retsegc müüja ka! Noh, mis te kõhelete?

Laos (tuleb). Mina panen oma homse saagi
nahad ka weel juure.

M o o r i t s . Waat, kus on mees! Ma wammn
oma leti uimel, et temast kord üks kuulid mees
saab, keda kõik Eesti parteilikud hobuste peremehed
kartma saawad.

5/aos. Risti kiriku juurest tulewad homme
kaks hobust ara.

J a a k . Ja siis on Mooritsal kolm hobust
tallis just kui parunil.

5! a o s. Aga selle eest olgu mcil, tolinel inehcl
tcrwe nädala päcwad prii jooma aeg.

I a a t (hüpsab). N i i , nii, ni i , vaos! Oh sir.a
tuline karmautsik, oh sina hundisööt, oh sina wiis-



rajakas! Kütt on tall tark pea otsas ja wägew
keel suus.

M a n g u . Moorits, wöta Porsas wastu, kui
porsast pakutakse!

M o o r i t s . Olgu ni i ! Sööge ja jooge kui
pulma mchrd, aga pidage pead, ct te wöerastc
inimeste ees ei lobise!

Köi t to lm. See on meie asi ja meie naha asi!
M a n g u . Kui meid kurja inimeste keclepcks-

mise pärast kord piaks Siberisse wiitama, siis
teadku ininiesed, et meie nahad palju matsawad,
ct ueed nahad hobuste raswaga ja tanga mustaga
pargitud on.

Vaos. Ära räägi omast Siberist! Sce rikub
mull kõhe hea meele ära.

M o o r i t s stuleb pudclicza). Kuulge, noored ja
wanad warganäud! Scni ei wii teid keegi Sibe-
risse, kui teie minu sõna kuulete, aga kui teie
minust lahku lööte, siis on asi halb. Sähke,
jooge, ja olge rõõmsad ning julged!

Jaak. Tuline õigus! Joome kuuni nahk meil
wccl tcrwe. wcoorils, petiskoer, täna ou sull
tolm meest, aga homme ta juba kolm hobust
sööta ja joota. Elagu Mooritö Winkclmauu ja
tema hobused!

^ ö i k . Elagu hobune, Wmkelmann!
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Tnne näitus.
Kõht: R i s t i t i r i t u esine. Taga seinas

kiriku uks ja kõrged aknad. Talw. Kiriku riietes
inimesed laulu raamatutega, lähawad ae.qa mööda,
mehed mütsifi maha wvttes, kirikusse. Kiriku kella
löömine. Üks ivana sant istub tee ääres.

Gsimcne etendus.
Üks naine. M is sa waene meheke siin kül-

metad, tnle ara ürikusse!
S a n t (wäriscwa hcalega). Jumal õnnistagu

Sind, hea inimene, minu järele küsimast. M u
jalad on nii kangeks jäänud, et oige hea on, siin
natuke puhata. Liihan pärast poole kirikusfe ka.
Mine sina, hea inimene peale, ara nunn parast
hiljaks jää!

N a i n e . Säh, tükike leiba, wacne inimene!
Kopik raha ka! (Annab.)

S a n t . Jumal õnnistagu Sind maa peal ja
taewas! KäissU su käsi surmani ja hauani hästi!
Ole tubandast terwe, hea inimene' (Naine iäh,,b

S a n t . Oh minu Jumal, ikka halastad Sa
weel minu peale! Ikka on wee! häid inimesi, tV's



minust mööda ei laha. Oh, ma ei ole seda omas
elus ara teeninud! M a olen wäärt, et kõik ini-
mesed minust mööda lähawad ja mind tee aarde
ara nälgida laseksiwad. M a ei ole wäärt, armas
taewane Issa, et sa mu palwe healt kuuled ja
mulle rahulist und öösel annad. Magagu need
rahuliste, kellcl puhas süda rinnas on, kes terwe
väewa ja terwe eluaja teistele head teinud. Kes
walu ja silmawett sünnitanud, tcs õnnetust ja
nälga wacsc mehe vere ja laste peale saatnud,
selle, silm jäägu igal öösel uneta! «Mikust kostab
pühalik orelimäng. Sant wotab kübara peast maha ja
pam-b käcd kokku. Meeste ja naime healed laudivad
orelida:)

,,Ma tahan jätta maha
Sind, kawal ilmamaa;
Ei armastada taha
Siud sinu patuga.
Hca clu ou seal taewas,
Src jar^l' igatscn;
Ma pole teps seal waewaö,
Kui õigust ma siin tem."

(Tasane orcli wahcmänff, kumu Laod räägib,)
S a n t stouscb i,lc?''c). Ei, seda ei ioua ma enam

ära kuulda! s<!ced oreli ja laulu healed löikawad
tui nuaga inu südamesse! Mitte ilmaski ega kuskil
mujal ci ole nad nii walusad ja löitawad, kui



just siin Risti tiritus, ^ähan seniks natuke tör-
wale, kuum laulmine mööda on. (Lähad könvalc.
Knikus lauldakse Mc:>

,,Mu nime pane üles
Su elu kirjasse,
Ja pia omas süles
Alu hinge ühtlase
Seal nendega,'tcö ommad
Sn riigis auuga!
Siis sltu ja süda wotwad
S u truust tänada."

(Laul löpcd aeglaste orcli akordidega.)

Teine etendus.
Ke l la löö ja (waatab sandile järele.) Lähab ikka,

lahab ja seisatab M e ! Nüüd istub Oru Iacmussa
saani peale maha. Kes teab, niis riistapuu fee
mees jällegi wöib olla. Mul l tuleb siin nii ela-
walt üks lugu wanast ajast meelde. Umbes 20
aasta eest, mina olin sell korral just esimest korda
Rist i tiritu tornis kella löömas, istus siin ka ütö
kerjaja sant maas. Mina ja teised inimesed läk-
sime tast ilma mingit paha mõtlemata mööda.
Inimesed läksiwad kirikusse, mina ülesse kiriku
torni. Hea küll. Mina löön kiriku sisse, tuku
tornist jälle alla — sant kadunud. Noh, mine



— 45 —

peale, mõtlesin ma, mis fa siin ilma aegn kül-
metad. Kirik tuleb wälja; mina näen ülcft tornist
kudas kiriknlised nagu kirju kari kõigile poole laiali
la.^nnewad . . . . Korraga mürin kärin ja jooks--
mine ning hüüdmine: Kuusiku mõisa walitseja
taks hobust kadunud! Kutsar jookseb sinna tänna,
otsib, küsib, hing wacsel mehel töris hirmu pärast
kinni . . . Kutsari naine karjnb ja nntab, kui
meeletu: Nüüd olen kuue lapsega M e palja taewa
all! Kntsar ise jookseb alla kiriku mõisa onc, M o
tagasi: Kas nägite, kulla inimesed, kas nägite
meie walitseja hobuseid?! Jah, tcs neid enam
nägi! M is läinud, see lainur. Mõisa walitseja
wanrns ja sõimas kutsari hirmsate sõnadega —
patt neid sõnn siin kiriku ees järele ütelda . . .
Mina ütlesin küll.- ,,Otsige see sant wälja, kes
snn enne tiritut istus!" Aga teised naersiwad
wastn: ,,Neid hobuseid ei jõua kumme santi ka
tinni hoida!" Mine uju sa aga santigu Paar
aastat parast seda, kni ma Kaasiku Kaiega pulmi
pidasin, räägiti meie joodul, et üks Kingu Laos
olla Kaie enne omale tahtnud, aga kavunud kor-
raga kui maa alla ara. Iga kord, kui ma oma
Kaic käest liisisin, mis mees see Kingu Laos ol-
nud, läks ta ilägu turwaks, ning ükskord — see
oli nüüd alles mönc aasta eest — hakkas ta nutma,
kui Kiwiperc Madis jutu jälle Laosfa peale käänas.



Mina ei olc sest saadik enam ^aossa nime suhu
wötuud, ei lubanud ka tuttawaid Kaie kuuldes
temast rääkida. <Waat^ wndi ;^oir.) Tulel', tuleb
jälle scie poole? Tarwis järele vadata , mis ta
siin teeb. Kuusiku walitseja hobuste wargusest
saadik on kellaloöja kõhus kiritu ajal wäljas ümber
waadata. Meie ajal küll cuanl hobuse warguse
kartust ei ole, aga ou ikka parem, tui inimene —
ja weel tiriku ametuik — oma kõhust täidab.

Kollnas etendus.
S a u t . Jalad wärisewad^ ei jõua mind euam

kända. <I5tub maha.) Nüüd ina jälle fiiu istun,
kus kaheküuiuc aasta eest miuu elu öunetus algas.
Oh Jumal, missugused tuuled ou selle pika aja
sees minu pea üle puhunud! (Nöwb mütsi maha.)
S i i t on nad wiimse juukse kartva ara wimud!
Aga oh, ükski juukse karw ci olnud süüta: i>,a
ühe otsas rippus tma raskuuc koornl! Jumal ei
anuud mulle enam seda armu, et mu pea olets
woinud halliks miuua, sest see on üksi auusa mehe
palk. See kirik tõstab mu süüta lapse polwc jälle
silmade ette üleöse. Ma uäen oma onnist ema.
. . . Sealt wiib ta mind tiriku ukse ette, wöta!.'
mull mütsikese peast maha, silub mu walgct pead
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nüüd lähame kirikusse . . . (Müab läcgn.)
Si i t lähame rongis, noored leeripoisid, esimest
korda Jumala armu lanale ja laulame heledate
healtega:

,,OH wöitlcjad, et käig^ peale.
Et käige Talle jalge sees!"

Kellc jälgede sees olen mina täinud . . . Astusin
korra neist jälgedest körwale — ja mu tee läks
alla pimedasse uurkasse, kus sisalikud ja ussid
elawad. Oh nui armsad lapse ia päewad, tulge
kord weel tagasi! Tulge mulle uuenäusti tagasi!
Ema, tule wn mind weel kord tiritusse . . . .
Kõik on mööda! Lapse pölw läinud, cma hauas!
Üksi meele ärahcitmine ja walu on mu osa . . .
Klirn korts. Mulgi Mangn, ^armi Jaak, need
oliwad mu koolmeistrid. Ma kuulsin nende sõna
enam, tui Jumala föna. Mangu ja Jaak on
ammugi juba Siberi maal oina palga saanud.
Moorits suri tohtu ülekuulamise all, tema naiue
lciti ühel hommikul suruult woodisl; nende poja
on wancmate patune raha selleks teinud, mis mina
olen. Kmu kõrtsist, sellest pörgn hangust, ci ole
enam müüri kiwigi üle jäänud. Üksi mina, üksi
mina pian kui noomija, kui pidali tödine ühest
köhast teisse hulkuma ja oma walu kaasas laudina
. . . . Oh, lellel niijugused mälestused on, see
argu lugegu ennast enam inimeste liiki! Kähe-
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kümne aasta (.-st tulin ma Kuru kõrtsist ja istusin
seie samasse maha ..santima". N i i pia kui kirik
sisse läinud oli, kihutasin ma siit kähe hobusega
minema. Sest saadik tegin ma palju kurja ja
saatsin silma wett teiste inimeste silma. Aga ma
mõistsin end kohtute käest peasta . . . . Oh, miks
ei lasknud ma end wangi wiia! Miks ci läinud
ma kohtusse ja ütelnud: ,,Pange mind wangi,
ma olen waras!" Aga ma lootsin weel ikka ehk
woin ma kord kui uppuja mõnest pcaftjast ole-
kõrrest kinni hakata. . . Oh, ma ei woinud enam!
Nüüd lõhkeks mu süda walu parast, kui ma mõnest
tiritust mööda lähan. Ma ei saa enam sinna
sisse minna, sest selleks olen ma end roojastanud.
Kaasiku Kaie kuju hirmutas mind igast unest ülcsse;
ta ütles mnlle igal ööl: Sa oled waras! Hobuse
waras! Ja see sõna kostab mnlle igast puu lehest,
igast wastu tuleja inimese silmast wastu: Sa oled
waras! Ma ei julge enam kellegi inimese ega
looma silma waadata, sest mu enese silmast on see
jmnalik tulnke ära kustunud, mis süüta silma
walgustab Nüüd jöuan ma oma haua
aare . . . Oh, missuguse südamega ma heidan
sinna sisse! Kõik surnud saawad end mulla põues
liigutama, kui mu keha nende jnure alla lastakse
M surnu aial on ristike, tema peale on kujutatud:
Ontsad on need, kes Issandas surewad, sest nad
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hingawad omast wacwast ja nende tcud käiwad
nende järele. . . M s saab mmu järele käima . .
. . '. Nüüd on kõik hiljaks jäänud; ma ei jõua
enam midagi head teha, millega ma oma haua
mulda kergitada woiksin . . . Minu hauda ei lange
kellegi nutja silma pisar, kecgi armastaja käsi ci
istuta sinna lillekest . . . Maha jäetud oma walu
kätte, ärapölgtnd — see on minu elu õhtu! Oh,
kes paneks mind nüüd weel wangi randu, et ma
ühe osakesegi sellest süüst siin maa peal woiks ara
kustutada, mis ma oma selga koormanud olen. .
. . . . (Jääb pead läte wahclc tuctadcs wcntima.)

Neljas etendus.
S a n t . Üks naine (wlcb kirikust).
Na ine. Jumal teab, nris see ometi tähendab,

et minu süda täna nii raske on! Nutt tikkus t i r i -
tus wägise peale. Tulin wälja end lahutama.
Mul l on nagu oleks teegi anunu surnud inimene
täna mu lähedal ja räägiks mu noorest iast, nagu
nimetaks ta Kingu Laossa nime . . . .

S a n t (waatab äkitselt nagu unest ärgates naise peale).
Kust sa seda nime kuulsid? Kes ütles sulle: Kingu
Laos? Mil la l nimetasid sa enne seda nime? Kas
sa tundsid omas noores ias Kingu Laos't?
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N a i n e . Oh, waene mees, kui sina seda teaks,
missugust südame walu ma selle Kingu Laossa
pärast olen kännud ja tunnud, sa ei päriks selle
peale enam midagi lvastust.

S a n t . Räägi, räägi mulle Jumala pärast
sellest nimest! Kus sa kuulsid seda uime?

N a i n e . M is sa nõuad, et ma oma noort
ftölwe uueste meelde tuletan ja pärast oma arm-
sale mehele kurwa nägu ja nutuseid silmi näitama
pian!? Ma olen selle nime juba ammugi surnute
kirja pannud. Üksi leinamine tema õnnetu elu
pärast toob mulle jälle pisarad silmi. Laos oli
kord mu peigmees. Aga ma pidin ta omast rinnast
wägise wälja tõrjuma ja eemale heitma

S a n t stoufcb üleüsc, waawb sõna lausumata mõni
aeg nailc otja). Helde Jumal . . ! Kaasiku Kaie. . !

Naine. Laos,Kiugu Laos! Kui kerjaja sant!
S a n t . Heida armu, Kaie! . . . Täida weel

mu wiimne soow ara . . . .
N a i n e . Ei, ei! Sa oled end minust iga-

weste lahutanud!
S a n t (pölwili). Heida armu! Ütle mulle ühe

sönakcsegagi, et sa mulle andeks annad! . . . .
Oh ci, ära anna cuam andcks, ma ci ole seda
waärt! ^uba paljalt mu hinge eest üht ,,Issa
Meiegi" lugeda! (Scm on kellalöüja ligi tulnud: seisab
palja pcaga ja ristis kätega Kui
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Wiies etendus.
Na ine . K e l l a l o ö j a . S a n t .

Naine. Iaagop, armas Iaaqop! Waata nüüd:
f Ki L J l

g p , q p ! W
on fee Kingu Laos. (Nutab.) Jumal olgu

sulle armuline, waene Laos!

Ke l l a l oö ja . Kaie, ära nnta. Ma kuulsin
täna kõik tema südame walu pealt. See taristus,
mis tcma kannab, on raskem kui kõik maailma
kohtute karistused. Andku Jumal sulle oinal kõhtu
päewal kõik andeks; meie surelikud inimesed ei tohi
seal enam kokut mõista, kus elu juba ise nii wal-
juste on kohut pidanud

S a n t (käsi ringutaks). Aidake! Heitke armu!
Täitke mu wiimue palwe weel ära ning andke
mind siis kohtumoistja kätte! . . Wiigc mind weel
wiimast korda tiriknssc! Laoke nnud seal weel üht
ainukestki armu sõna kuulda! Laske mind wecl üks
silmapilkgi inimeste seas olla!

Ke l la löö ja ) . . . . , , . ^ . ^ ,
N a i n e i ^ ' ^ ^ " ^ ^ " ^ "'""^ alesse). Tule,

tule, wacnc õnnetu mccs!

S a n t (langeb uucste maha). E i , ci! Ärge ai-
dake! Ma ei ole enam seda wäärt, et ma oma
jala sinna tõstan, kus puhtad ja süüta inimesed
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Jumalat paluwad. Issand, halasta mu waese
päruse peale! (Nõrkeb ara. Kcllalööia laseb pZIwili
maha ning hoiab ta pead; Kaie käiab oma filmanäu rä-
tikuga tintn. Kirikust kostab oreli heal ja koori laul:)

Issand halasta!
^rioms halasta!
Issand halasta!

c hcnltc juures langeb wahcrnc aegamööda ette.)




