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Kolmas jagu.

Asjalikud lugemised.

I . Looduse loud.

1 . J u m a l looduses.

Laps, kust sa tuled? Mis su silm on näinud? Kuhu
su jalg on astunud?

Ma käisin karjasmaal paksu rohu sees, muist weiksed
olid söömas, muist puhkasid puude warjus; wili wäljal
haljandas, lilled õitsesid, kõik kuumas ja läikis päcwa käe.

Kas sa siis muud ei ole näinud? Mine tagasi, laps,
sea! on suuremad asjad näha kui need. Eks Jumal olnud
wäljal, kas sa teda sealt ei ole tunnud? Tema ilu paistis
wäljalt, päewa paiste oli tema naeratamine.

'Ma käisin pimedas metsas, tuul lehwitas puude lehti,
jõgi kõhises üle kiwide, oraw hüppas mööda okse ja linnud
laulsid lehtede wilul.

Kas sa siis muud ei kuulnud kui jöe lohisemist ja tuule
lehwitust? Mine tagasi, laps, seal on suuremad asjad kui
need. Jumal oli kesk puude seas, tema heal kostis wee
kohinast ja lindude laulust, ja sina ei ole teda kuulnud?

Mina nägin kuu puude takka tsuswat, ta lõkendas kui
kuldne lamp. Aega mööda hakkasid tähed taewa lautusel
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sörama. Aga siis tousid mustad pilweo, walgu tuki läikis
teisest taewa otsast teise, k^u müristas, esite kaugelt, pärast
ikka ligemalt ja mina ehmatasin, sest see oli wäga hirmus
kuulda.

Kas su süda siis muud hirmu ei tunnud kui mürista-
mise hirmu? Kas muud kardetawat asja metsas ei olnud
kui walku? Mine tagasi, laps, seal on meel teised asjad
kui need. Jumal oli müristamise sees, kas sa siis sest ei
ole aru saanud?

Jumal on igal pool. Igast heal?st, mis meie kuuleme,
kuulub tema heal, igast asjast, mis meie näeme, paistab
tema au ja mägi meie silmi. Ei ühtegi ei ole ilma Juma-
lata, olgu siis Jumal kaa alati sinu mõttes ja sinu meeles.

2. M is möttid linnupesa sünnitab.
Kui kaselinnu pesa sinu kätte juhtub ja sa tatsud seda

hoolega läbi, mis mõtted sulle tulewad siis? Kas sa raat-
siksid kaa niisugust pesa malmis punuda noka ja küüntega?
Ei wist mitte! Jah, ma tean küll, et inimene palju jõuab
teha. Osaw töötegija wsib ehk kahekümne peenikese riistaga,
pärast seda kui mitu katset hukka läinud, midagi korda saata,
mis kaselinnu pesa nägu on, ja kõik nägijad kiidawad, et
wahet ühtegi ei olla selle ja l innu enese tehtud pesa wahel;
aga kuule, söbr, seal on ommeti meel maks wahet. Kui
kaselind ise tuleks ja hakkaks tööd kui meister õpipoisi tööd
läbiwaatama, siis mangutaks tema wist pead, pilgutaks silmi
ja ütleks, kui ta inimese keelega woiks rääkida: ,,Hea mees,
see ei ole kellegi kafelinnu pesa! Kust ma seda kaa katsun,
ikka ma ei saa aru, et see üleüldse linnupesa on. N i i
rumalaste ja ni i tölplasel wiisil ei tee ükski lind oma pesa.
Wist sina juhm ise oled seda teinud." Nõnda räägiks lind
osawa töötegija wastu.

Seesama lugu on kaa hämbliku wörguga. Inimene ei
jõua seda teha. Niisamuti on lugu wörguga, mis ussike
enesele surma särgiks koub, kui ta hakkab tuppe looma.
Inimene ei jõua ussi wörku teha.

Ma ütlen weel ühe sõna. Köik kaselinnu pesad maa
peal on ühesugused esimesest, mis Eedeni aeda tehti, wiimscst
saadik, mis tänawu kewade tehti. Ükski lind ei ole seda



teise käest õppinud, see tarkus oli juba munast wälja' tulles
tema käe. Otse nõnda on kaa lugu iga sugu hämbliku ja
ussi workudega. Igaüks teab seda, aga kes paneb seda kaa
öiete tähele?

Wcel ühe sõna ma ütlen. Kaselinnu esimene pesa on
niisama targaste punutud kui tema wiimne. Ta ei opi
ilmaski midagi juure. Mõni loomuke tarwitab worku aga
üheks korraks oma elu ajal ja palju aega tegemiseks temal
ei ole. Mis ta tahaks teha, kui see esimene töö temale
nurja läheks? Ega ta wöi öelda: Seks aastaks saab sest,
teine kord teen paremine.

Ma ütlen weel ühe sõna. Iga linnupesa on täieline ja
ilma laitmata, ei ta ole liig suur ega liig weikene, ta on
ikka paras ja tugew küll selle jauks, miks teda tehti. Terwes
looduses ei ole midagi õpipoisi tööd, köit on meistri töö.

Aga inimene, kui ta mõnes ammetis tahab osamaks
saada, peab enne kaua aega ja suure waewaga õppima ja
saab, ennegu tarkus käe on, mõne hoobi meistri käest, kes
ise ommeti kaa ei ole täis meister. Ükski inimestest tehtud
töö ei ole i ial täieline. Eks lugija ole omale kella ostnud,
ja kui ta lootis, et see nüüd öiete pidi käima, jäi ta seisma,
— ehk paari saapaid, üks kord need olid liig kitsad, teine
kord l i ig suured, ehk esimeses nädalas hakkas juba absat
pakku minema. Mis lugija sest arwab? Kas seda, et in i -
mene alam on tui kaselind? Ei koguni mitte.

Sest esiteks, ei lind ehita oma pesa ega ussike oma
une waipa, maid igawene looja teeb seda oma äraarwamata
wäe ja tarkuse läbi. Lind laenab seks aga oma noka ja
oma jalad ja otsegu oma nime. Selle pärast wöib kaa iga
lind aga ühesugust pesa teha, otse kui igal puul ikka ühed
lehed ja õied on. Ja seep see on, miks inimene l innu pesa
ega hämbliku worku ei jõua teha. Sest kes jõuab Jumala kohta?

Teiseks, nagu looja Jumal iga ühele neist loomadest
tema maja walmistab, aga ei mitte kõigile ühte wiisi, waid
igaühele nõnda, kuida see temale kõige sündsam ja parem
on ; nõnda on tema inimese sisse midagi jumaliku tarkust
pannud, et tema oma arwamise järele mitmesuguseks käsuks
wöib ehitada, mis ta ise tunneb õige ja tarwis olewat.
Inimene wöib onnikest ehitada, pesuköök:, küüni, elumaja,
kuningliku lossi, kirikut, igaüht tema plaani järele, ta wöib



kella teha ja orilat neljakümne kaheksa healega, ehk raamatut
kirjutada. Kaselind ei woi mitte mitmesugusid pesi teha, ta
ei woi kaa raamatut kirjutada, saadik siis trükki panna.

Kolmandaks on Jumal inimesele selle armuanni annud,
et ta kõige oma töö ja tegemise juures alt peale hakates
oma enese järelemõtlemise, hoole ja õppimise läbi ikka üle-
male ajab ja wiimaks jumaliku tegude ligi saab, et ta neid
küll ilmaski hoopis kätte ei saa. See on tema au ja kiitus.

Ja weel, kaselind, hämblik ja ussike teemad oma tööd
otsegu unes, nemad ei tea sest isegi. Inimene teeb tööd
arga maimuga. Ja kui ta Jumala loodud asju imeks paneb,
et need nii head ja täielised on, ja neid enesele märgiks
wotab, et temagi töö täielisemaks saaks, siis tunnukse sest
selgeste, et temal Jumala nägu on. Aga selle peale ta ei
suurusta, waid rõõmustab aga, kui ta oma tööga ikka kõr-
gema pulga peale jsuab ja teised inimesed otse kui tema ise
peawad tunnistama, et see hea on.

3. Kuida taimed üle maa laiale lauwad.
Üsna ime on näha, kui suur ja mitmesugune taimete

hulk on, miska Jumal iga aasta maa pinda ehitab. Pane
aga kitsast ruumi tähele, mis su silm jõuab ümberpiiratu,
kui mitmenäulised, kui mitmekarwalised ja aru poolest kui
rohked on taimed, mis Jumala suure wäe ja tarkuse läbi
seal kaswawad!

Niisamuti tuleb imeks panna, kui ruttu looja iga tühja
köha põllu peal, käimata teede peal, kaljukünka otsas, müüride
ja katuste peal, kus aga peu täis mulda juhtub olema, täis
külmab ja rohuga, inimetega ja põõsastega ehitab. Meie
näeme seda ühtepuhku ja ei pea sest lugu, sest et sellega
lapsest saadik harjunud oleme; aga otse ses näitab ennast
kõige ülem tarkus, et tema seadmised nii lihtlabased ja
loomulikud näitawad olewat, et inimene neid suureks asjaks
ei mõista panna.

Suuremal hulgal taimetel on imelik sigimise mägi sees,
nagu iga mõistlik maamees teab. Tuhat seemne iwa ühest
ainsast taimest, mis ta oma elu ajal kannab, on küll suur
aru, köit taimed ei kanna nii palju, aga ega seda woi kõige
suuremaks aruks arwata.



Aga kui malmis seeme, mis taimest maha pudeneb, iga
kord otse tema alla maa peale kukuks ja sinna jääks, siis
oleksid seemned hunnikus üks teise peal, keelaksio üks teist
kaswamast ja sinna, kus enne taimet ei olnud, ei saaks seda
ilmaski.

Seda teadis looja ära, ilma et ta meie poolt oleks
nouu tarwitand. Sest mõned seemne iwikcsed, tui nemad
malmis saanud, porkawad salaja wäe läbi ise laiale ja suurem
hulk on nii weikefcd ja kerged, et iga tuule ohk neid laiale
ajab. Mõnele on üsna karwatutt külge loodud, et tuul seda
paremine temast jagu saaks. Nõnda on wöilille ehk sea-
nupu seemnega lugu, mis lapsed peale puhudes armastawad
tuule lasta, ja seda wiisi heidawad nemad ilma teadmata
loodusele abilisteks. Jälle teistel seemnetel on õrnad laiad
tuule tümad kulles, nagu okaspuude seemnetel.

Kui kanged tuuled puhuwad, kui tuulispasad, mis suwel
enne müristamist juhtumad tõusma, kõik maa pinda üles
tustiwad ja tolmu üles keeritawad, siis on taewane Issa
külmamas ja mõtleb meile head teha, aga meie kardame ehk
nuriseme koguni selle üle. S i is lenoawad ja ujuwao ja keer-
lewad suur hulk idusid ja seemnid tuule käe ja sadamad laialt
maa peale maha ja saamad tolmuga käetud. Pea tuleb wihm,
niisutab ja kosutab neid ja nemad hakkawad idanema ja tärkama

Mõned seemne terad on tuulele liig suured ja rasked,
aga nemad on ümmargused ja libedad jooksma. Inimesed ja
elajad lükkawao neid oma jalgadega edasi ja aitawad neid
laiale lautada. Teistel on terawad haagid ja otsad kulles,
mis inimeste riietest ja elajate karwust kinni hakkawad, ja
nõnda saamad nemad edasi kantud ja teisel köhal maha pilla-
tud kaswama. M i tu iwikest lähemad äraseetmata ja rikkumata
elajate ja lindude soolikatest läbi ja kukumad maha ja sigita-
wad maad. N i i külwawad sagedaste äästajad hobused kaeru
ohrade sekka ja wist on ründaja lindude läbi mõni taime
nõdralt maalt meile toodud, mis nüüd meil kaswab ja käsu
toob. Lindude külwist tulewad wist kaa kased, tommingad,
kirsipuud, mis meie mõnikord näeme kõrge mana müüride
otsas kaswawat; — ega teegi inimene neid sinna ole
külmanud

Weel kukumad mõned seemned jökke, ehk tuuled ja kõrge
mesi ajawad neid sisse ja jõgi wiib neid ära ja külmab mee



tõusmise ajal neid teisel köhal maha. Mõned lähewadki joe
suust meresse ja saamad teine pool merd randa aetud ja sigi-
wao seal wöoral maal. Msni umbrohi on ju seda wiisi
meile tulnud.

Waadake, nõnda pcawad kõik looduse wäcd aitama
Jumala külwamise nouu korda saata, lume ja wihma wägi,
pitkse ja rahe wägi, tormid ja tuuled, mis tema sõna järele
teemad. Taaw. laulur. 148, 8.

4. Niinda^Ä linnud.
Kõik linnud, Ke8 ke^vaäel ja lu>?el meiä ronu-

aja8 ja M6tl83 oma laulus roomu8ta>vaä, ranäa^vaä meilt
ära, kui lühile jõuad ja puu leneä nakka>vaä kolletama
ja mana puäenema. Nuilt IZne^aä ük8 kaa^val, muilt

on n̂ Ü6 l i i^ ̂ ali M nenäk lul^i8kuud on
ker^o, külm ^0tak« neiä Hra. «7a. Kult neina<3

liii kaa, luine M^t?8 kõiki mai^u, U8lg, putukaili,
teri, ini8 neile koliu tiiitmilkkF tarbis on? Hommikul
NLinad wtiH^klä lüüg, Imiim HMl kaa, M ilma antult löö-
mata ei taka neinaä ^ i l t mitte magama minna, — kult
naä lii8 le6a kõik >Mavvaä?

Kui piirea külmglt tuultelt aetuä mööcla taevvalt jook-
lewau', lÜ8 liined luurem uulk linäu meilt ^ra lõuna noole
loo^emaiä maia otlima, ku^. Asumai neile Mle Une laua on
katnu^, et oma kolitu >voi>vaä taita, ^le mii^eäe M

üle ^o^ede M üle mere mitu la6a penikoormat
nemaä ara. Xee^i ei punata neile teeä, nemaä

leia^vaä leäa ile. ^ssa enne kui uemaä teele läne^vaä Ka8
korjelt tae>va all ^voi maaalalt üle kõrre välMsle, ei ole
nemaä mitte roomlaä, waiä lenälewaä ranuta lenna '̂a
tiinna ja koFunall lii8 ülite paika kokku. «Ilaleä ja ema-
leä, >vennaklesl ja oekleä, lu^ulaleä ĵa lodracl lale^vaä lii»
-weel Uk8kor6 ringi ümder ae^aäe ja mâ aäe ja lii8 lauk,
laun! Iöö̂ va6 uemaä leuäu kau^ele maale.

?aälukeleä, nutiä, ööpitkuä, ^In^vilinnuä, lopaliunuä,
meikaä, küuä, palktraaäiä, kureä, toonekureä ja palju
muiä veel '̂iitawaä lu^ilel meiä mana ja ränäawaä ara.
Noni lina lüked küll tee peal nukka, a^a luurem nulk
laad Vnusssa tee otla kätte.



Le^vaäel, kui vaike meil Mlle kõrbemale tVuled M
enam loo^a annad, tulemaa nemaä oma tal^ve korterilt Mlle
meie ^uure ta^ali. ^aük8 otlid oma lünäimilo pai^a ül<?8,
Mäluke leiad oina >vana nela katukle alt, ööpitk oma lepi-
kut, Ku8 ta mullu ke^vallel Iau1i8, kõik leia^aä neeä
üi68, Ku8 nemaä aa8ta eelt roomlaä oli6 M nakka^va
Kena8t6 laulma.

Ime lee kül l on, ükski inimene ei ^voi ilramc>i8ta,
kuiäa lee lünnib. 0l6k8 linnukesel inimele keel
külap nemaä IÜ8 leäa meile leletaküii.

5. Ussi tera.
Iet ta käis kord emaga maal jalutamas. Ema oli teda

õpetanud köik, mis ta silme ette tu l i , hoolega tähele panema
ja nõnda tegi tema kaa nüüd. Korraga jäi ta seisma ja
hüüdis: ,,Mamma, mamma, tule ruttu ja maata, mis see
o n ! " Ema tu l i ja nägi ühe nõgese poosa, mis üsna täis
weikesid ussa oli. Need olid kõik näutumad mustad elukad,
harjaksed selja peal ja harjaste wahel rohelised triibud. ,,Kas
ma neid pean surnuks tallama?" küsis Iet ta. ,,Ara talla,"
ütles ema, ,,eks sa näe, et nemad nogesid söömad ja kahju
ei tee. Mis kirsi puid ja muid käsulisi täinud rikuwad,
neid sünnib küll surmata. W i i need ussikesed ennemine koju
ja sööda neid, kulap nemad sulle weel suure röomu teewad.

,,Küll ikka!" kostis Ietta ja kähmas ruttu käega noge-
sid, aga tõmbas silmapilk käe jälle kisendades tagasi, sest ta
oli unustanud, et nsgesed haiget tcewad.

,,Kas sa siis ei oska nogesid noppida, ilma et nad sind
körwetawad?" küsis ema. Iet ta wottis rätiku taskust,
mässis oma käe ümber ja titkus seda wiisi nõgesed ilma
kahjuta wälja.

Rõõmuga kandis tema ussikesed koju ja pani neid nõges-
tega ühes ühe suure klaaspoti sisse, mis ema temale selle
jauks annud, ja sidus poti suu paberi lehega kinni. ,,Kas
siis su ussikesed peawad ummuksesse surema?" küsis ema.

,,Ega ma seda taha!" kostis Ietta. ,,Noh, siis pista
noölaga weikesid auke paberi sisse, et mürske ohk klaasi sisse
peaseks." Seda tegi Ietta ja rõõmustas, kui ta nagi, et
ussikesed ühe lehe teise järele ärasöid.



Teisel päewal, kui Ietta pruukosti sai wotnud, küsis
ema: ,,Kas sa oma ussikestele kaa oled pruukosti wiinud?"
,,OH," wastas Ietta, ,,klaaspott oli ju nögesid täis." ,,Mine
ommeti ja waata," ütles ema, ,,wist need. on hoopis ära-
nürtsinud, ega waesed loomad ei wöi kuiwe nogesid süüa.
Oled sa neid kaswandikudeks wastu wotnud, siis ongi
su kõhus neile igapäew wärskid nögesid anda, sest nemad ise
ei saa neid enam kätte, sest et nemad kinni on."

Seda pidas Ietta meeles ja ei unustanud enam oma
kaswandikusi. Wiis päewa toi tema neile wärsket toitu ja
waatas roomsaste pealt, kuida nemad selle ärasoid. Kuuen-
damal päewal pidi ta neile jälle nogesid wiima, aga kas sa
imet näed, — kui ta paberi pealt ära wöttis, rippusid kõik
ussid paberi kulles. Tagumiste jalgadega olid nemad muist
paberist, muist klaasist nii köwaste kinni hakanud, kui oleksid
nemad külge liimitud. Ruttu jooksis Ietta emale rippuwaid
ussikesi näitama ja küsis murega: ,,Armas mamma, mis
wiga neil peaks olema? Ma olen neid küll heaste söötnud
ja nüüd nemad on suremas."

,,Ole rahul, laps," kostis ema, ,,nemad ei sure mitte,
waid tahawad sulle weel palju röümu teha. Jäta neid aga
puutumata!" Seda tegi Ietta ja pani paberi jälle õrnaste
poti peale. Teisel hommikul woodist ülestöustes ruttas ta
otsekohe oma ussikeste juure ja ennäe, seal oli jälle midagi
uudist näha. Ussid olid kadunud ja weikesed, pitkergused
tuped olid nende asemel seal rippumas, kroonikesed peas.
Nemad elasid ja liikusid senna ja tänna. Ietta ajas silmad
pärani ja ei teadnud, mis ta sest pidi arwama. Wiimaks
hüüdis tema: Mamma, tule ruttu ja maata, mis minu
ussidest on saanud." Ema kostis: M s ma sulle öelnud,
et sulle neist ussidest palju röömu tuleb? Waata aga tera-
selt nende peale, nemad on nahka ajanud, — seal ripuwad
weel nende nahad, — ja tupe loonud. Jäta neid nüüd
rahule ja waata igapäew järele, mis neist weel saab. Ehk
saad sa pea jälle midagi näha, mis sind rõõmustab."

Ja see sündis kaa, et aeg küll läbemata Iettale pitke-
male wenis, kui tema meele pärast oli. Mõned nädalad
olid mööda läinud, kui Ietta jälle kord tuli oma klaasi waa-
tama. Ja mis ta nüüd nägi? Pott oli täis ilusaid, kirju-
sid liblikaid. „ Waata, armas mamma, mis ma nüüd klaasist



olen leidnud." Naeratades tuli ema ligemale ja kui nemad
mõlemad hoolega potti waatasid, siis paistis uus imeasi
nende silmi. Üks liblikas, mis weel tupes oli, ajas oma
jalakestega tupe prau laiali ja puges wälja. Tiiwad olid
temal üsna weikesed ja nagu kokku keerutatud paberi leheke.
Tema jooksis kõhe klaasist üles ja riputas ennast paberi
külge. Peaaegu silma nähes kaswasid tiiwad suuremaks ja
pärast weerandit tundi oli neil täis suurus käe. Nii sündis
terme enne lõunat, üks liblikas teise järele puges tupest
wälja. Pärast lõunat olid kõik wäljatulnud. ,,Nüüd mine
klaasiga rohuaeda," ütles ema, ,,wöla paber pealt ära, et
liblikad wangist lahti saamad!" Seda tegi Ietta ja temal
oli suur röLm nähes, kuida liblikad wälja tulid ja lendu
loid., Kui ta pärast rohuajas käis ja ühe pruunika liblika
nägi, kell mustad täpid tiibade peal olid, siis ta igakord
rõõmustas ja ütles: ,,Eks sina kaa ole üks minu kaswandik!"

ft. Rukki iwa.
Wota rukki ima kätte ja pane seda tähele. Su käes on

üks elus asi, ja see elus asi ongi üks muna, mis sees palju
elu marjul on. Et see küll tatsudes ei tunnu, ommeti on
Jumal iwa sisse niipalju elusooja pannud, et ta kaa kõige
külmemal talwel külmast ei saa wsetud. Iga iwa sees on
üks inimese pitkune kõrs ärapeidetud, suur pea otsas, kus
hulk niisamasugusid iwakesi kulles on.

Tahad sa tema elu wäge katsuda, siis mine ja pista
iwa mulda, ehk pane kaa tähele, kuida sügise põllumees rukist
maha külmab: ju mõne päewa pärast tõuseb elu wägi iwa-
teses nähtawale.

Idu hakkab liikuma, jagab iwa laheks (seemne lapid) ja
tarwitab walge piima ära, mis jahuna tema ümber oli.

On seemne iwa nõnda mõned päewad mulla põues
hinganud ja on idu tdik piima äratarwitanud, siis lõhub ta
oma kesta, sirutab ennast ja ajab kaks otsa wälja, itte ja
juurekese. Iuureke läheb alla poole mulla sisse, sest ta teab,
et ta sealt toidust ja märga leiab, aga ite tõuseb üles ja
nõuab ikka kõrgemale taewa poole, sest et tuule ohk ja päewa
paiste tema toidus on.

Noor oras kiusab nii kangeste tõusma, et ta, kui elajad



10

teda kaa pealt ärasööwad, ehk inimesed ära niidawad, seda
jöudsamine jälle ülestärkab ja oma peaga inimestele selle toi-
duse walmistab, mis neile kõige enam tarwis on, ilma lelleta
ei rikas ega waene läbi ei saa, see on leiwa.

Kõrs, kelle otsas pea liigub, on küll peenike ja koikuw,
aga temal on jämedad jätkud, ni i et tuul teda ei woi murda,
ja wisad kiuud, et ta maru eest muidu kummardab. Neis
jätkudes on palju augukesi, mis maast touswat rammu ehk
mahla läbi lasewad, sest kiuud seisawad seal.ristis kui kou-
tud riie ja nemad on taimele otsegu luu liikmed. On pea
malmis saamas, siis kuiwawad lemmed ära, nende too on
lõpetatud, toiduse ramm tõuseb siis meel üksipäinis pea sisse.

N i i saab mulda maetud iwakesest teine tema sarnane
loodud, muud kui et ühest, mis sai külmatud, Jumala õnnis-
tamise läbi suur hulk iwakesi on saanud.

Küll sünnib rukki ima taewa õnnistuseks nimetada, sest
mis tahaksime meie, mis tahaksid kdik inimesed teha, kes
pohja-poolsis maades clawad, tui ei oleks rukist. Waesed
inimesed peaksid nälga surema; sest nisu leib oleks neile
liig kallis.

Rukki leib on terwe, liht söömaaeg, mis igapäew ühe-
suguse hea meelega saab söödud. Ta jääb meile armsaks
sobraks, mis meie alati pruugime ja mis iialgi wastaseks ei
lähe. Leiwa nime alla arwame meie kõik kokku, mis meile
ihu toiduseks ja ülespidamiseks tarwis läheb, selle pärast
palume meie kaa Issameie palwes: ,,Meie igapäewane leib
anna meile tänapää!"

7. Linn ja hiid.
Üks toeste sündinud lugu.

Kesk metsas on üks l inn. Linnas on mitu sada uulit-
sat. Seal sees elab üks rahwuke, mis igal pool omma usi-
nuse pärast kuulus on. Hommikust Shtust saadik on kõik seal
töö l ; nemad roniwad puude otsa ja toowad sealt okse maha,
korjawad rohtu, kaswatawad oma lapsi ja ehitawad uusi elu-
majasid. Alat i on nemad tasased ja lahked üks teise wastu ;
läheb üks neist koormaga mööda uulitsat ja ei jaksa üksi
oma koormat kända, siis tuleb teine marsi appi ja aitab
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teda ilma palumata, ja kõhtu meestel ja kõhtu teendritel
pole seal suuremat tegemist.

Ühel kallil suisel päewal peale lõunat sündis linnale
suur õnnetus. Otse siis kui wanemad oma walgis mähk-
metes mähitud lapsed linnast wälja päewa kätte olid kännud,
tuli üks hiid, üks hirmus pitk mees, mööda metsa uites
linna poole. Wahid andsid silmapilk tähte, kuida nemad seda
tegid, ei tea ma mitte öelda, sest trummisid ja trumpetid
seal linnas ei pruugita, — aga tõsi see ikka on.

Kui hiid linna ligi sai, jooksid kõik linna rahmas lin-
nast wälja, et oma lapsed äratuua; aga enne kui nemad
meel linna sisse saanud, tuli juba hiid ja astus teise jalaga
kesk linna peale, nii et ühe korraga enam kui sada uulitsat
said ümberlöödud; ja senni kui kõik läbi segamine jooksid ja
põgenesid, kummardas pitk mees ja rikkus otsegu nalja pärast
oma sõrmega ühe uulitsa teise järele ära ja waatas roo-
muga pealt, kuida waene rahmas ahastuses 'ilma nouuta
jooksid ja aga püüdsid oma lapsi peasta ja korwale wiia,
kus uulitsad alles terwed olid.

Aga siiski ei heitnud weike rahwuke meelt ära. Mitu
sada wötsid kätte ja läksid hiiu riiete alt tema palja ihu
peale ja torkisid oma odadega teda nii walusaste, et ihu
temal kipitas, kui saaks ta tulise rauaga põletatud. Ta
põgenes rutuga linna juurest ära. Aga metsa isand ütles
hiiu wastu: ,,Sina juhm, laisk inimene, mis kurja on
minu hea, usin rahwuke sulle teinud? Sina oma suurte
kätega ei woi ommeti mitte üht ainust uulitsat nii targaste
üles ehitada, kuida mu weike rahmas seda jõuab!"

Tahad sa teada, laps, kes see hiid oli? See oli üks
sinu suurune inimene. Aga mis linn fee on, ja mis weike
rahwuke see on, ja kes on metsa isand? Seda mõista ise
ja siis mine wülja metsa linna ja tema rahwukest waatama,
— ja opi neist! (Saalom. õpet. sön. 6, 6.).

Si i l i keha on alt karwane, ülemalt katawad teda wal-
ged pruuni ja musta triipudega okkad ja ta on 10 ehk 11
tolli pitk. Körwad on temal lühikesed, saba on aga tolli
pitkune. Eiroopa maal on siili igal pool olemas ja Aasia
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maalt leitakse teda kaa. Kõige armsamad asupaigaks on
temale lehtmetsad, aja ääred, wil ja wäljad, üleüldse niisugu-
sed köhad, kus ta ennast wöib ärapeita ja kust ta kaa toidust
leiab. Talwe tema elab koopa sees, mis ta enamiste ise on
kaewanud ja lehtede, sammalde ja rohuga tümaks wooderda-
nud. Tuleb külm, siis poeb ta sisse ja magab seal kõige
talwe. Pehme ilmaga on ta mõnikord weel talwekuus näha,
ehk tuleb juba paastu kuus wälja. Tema toidab ennast
weikeste elajatega ja wiljaga. Iseäranis on ta hiirte peale
maias ja kautab neist suure hulga. Kes teda kuu walgel
tähele paneb, näeb teda tafahiljukeste ümber kuukawat ja
sagedaste, et ta küll muidu pitkaldase wiisiga on, äkitsclt
hiire peale kargawat ja teda ärasööwat.

Põrnikad, wihmaussid, konnad, sisalikud ja ussid kolba-
wad temale kaa toiduseks. Kui ta ühe kärnase konna tahab
ara süüa, siis pühib ta esite iga hammustuse järele oma
suud wastu maad, wist selle pärast et konna mõru wedelik
tema moka pärast ei ole. Kaa weikeste lindudele ja nende
munadele ei anna tema armu ja kui paremat ei ole, siis
lepib ta õunte, pirnide ja ploomidega. Sest et siil ronida
ei woi, saab tema aga selle wilja kätte, mis puust maha
kukkunud. On palju wilja maas, siis püherdab ta selle peal,
tunni mõned tükid tema okaste külge kinni jäämad, neid
wiib tema siis oma pesasse. Heina ehk leikuse kuus toob
emane siil 4 ehk 8 poega ilmale, mis vool kolmat tolli pit«
kad ja peale tolli paksud on. Muidu suu ümber seisawad
neil lühikesed harjaksed, muu keha on weel paljas, silmad ja
körwad on kinni. Ju esimese päewa ajal kaswawad neile
okkad kolmandiku tolli pitkuseks ja on esite üsna walgcd.
Aga kuu pärast on noorel siilil juba wana siili karw, siis
ta jõuab kaa üksi süüa, et ta tüll weel imeb. Sell ajal
hakkab ta kaa, kui soojad ööd on, pesast wälja tulema ja piik-
sub seal juures madala healcga. Päewa ajal on kõik pesa-
kond pesas kous. Talweft saadik on poegadel juba pool
kaswu käe.

Ehk siil küll wäga arg on ja ikka sealt eemale hoiab,
kus midagi kära on, ommeti näitab tema kaa mõni kord ju l -
gust üles. Kui ta inimese ehk koeraga kokku juhtub, siis
tõmbab ta ennast terasse ja ei aja ennast mitte enne lahti,
kui häda oht mööda läinud, saagu ta kui kangeste waewatud.
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Imetaja siil kaitseb oma poegi wapraste kaa suuremate ela-
jate eest. Imelik ja ühtlasi kentsakas on tema woitlemine
kihwtise waskussi wastu, kelle liha ta hea meelega sööb. N i i
pea kui ta selle ussi tunneb ligi olewat, läheb ta tema
tallale ja nuusutab teda l i iat i suu köhal, kust ta liha haisu
tunneb, aga ei hakka temast mitte kowaste kinni, maid
näpistab teda muidu hammastega mitu korda. Uss läheb
tigedaks, kihiseb ja hammustab hullu pööra; aga siil ei tee
sest asja, ega karda tema hammustamist sugugi. Wiimaks
kui uss möllamisest wäsind ja tema suu siili okastest üsna
lõhki ja werine on, hakkab siil ta peast kinni, hammustab
selle puruks ja sööb selle kssige esite ära, ja pärast kaa muu
keha. Teiste usside juures on see temale üks puhas, kust
köhast ta söömisega peale hakkab. Niisugune sodimine toob
siilile sagedaste palju haawu, aga ta ei tunne neist häda
ühtegi, haiged köhad ei paistetagi. S i i l ei karda kihwti.
Üks arst katsus siili kihwtiga surmata ja andis temale kõige
kangemaid rohtusid, aga need ei teinud temale midagi kahju.

S i i l i l on weikesed, mustad, tuhmed silmad, mis wae-
walt midagi seletawad; aga seda parem on tema haistmine,
kõik teeb ta enamiste haisu järele. Wäga wastane näitab
temale olewat, kui Misukesega tema mööda selga triigitakse,
siis ta turtsub ja okkad tõusemad püsti.

S i i l i tuleb seal hoida, kus palju hiiresid ja ussa on,
sest ta kiusab neid kangeste taga. Kui teda tahetakse kau-
tada, siis see sünnib kõige paremine rot i loksuga, kus sisse
midagi maiust söödaks pannakse.

9. Raameel.
(O. W. Masmgi järele.)

Nõnda kuida meres saared leitakse olewat, nõnda siis
kaa Ahwrika maa li iwa meredes kord suuremad kord wähe-
mad saared juhtuwad olema, kus rahwast peal elamas, ja
kus ei ühestki peatoiduse asjast puudu ep ole. Õnneks see
nõnda Jumalast loodud, et neid seal on olemas; sest et tee-
käijad seal puhkawad, oma kaameelitega päewa kaks ehk tolm
paigal seisawad ja siis jälle eemale lähewad.

Neist paigust inimene iialgi läbi ei peaseks, ega loguni
saaks läbi käia, kui kaameelid ep oleks. Seda on Jumal
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kuiwa paiga elajaks loonud, mis kauagi joomata seisab, ega
ilmaski ennemine kui üheksama päewa takka janu tunne, ega
juua küsi. See kõik inimeste heaks nõnda sellest seatud, kes
taewad ja maad rajanud; aga sellele, keda tema oma palge
näu järele loonud, seda meelt ja mõistust annud, kõigest,
mis tema seadnud, loonud ja teinud, enesele käsu nõuda.

Kaameelitega käiakse Ahwrika liiwa meredest läbi, ja
lähemad ja tulewad ühte puhku määratumad kauba killad sealt
läbi. Kaameel on koormakandja ja körge jalaga lojus; tema
käel on wäga pitk, tema pea pisikene. Seljas on temal küür.
O n weel teine kaameeli sugu, kell kaks küüra, mis nõnda
näitab, kui oleks temal suur sadul peal. Need, mis ühe lüü-
raga, on need kõige paremad koormakandjad: nende selga
pannakse kuuskümmend ehk seitsekümmend leinnskat, miska
waewata nõnda Mdsaste astuwad, et kaheteistkümne peni-
koorma tee wahe sundimata päewas ära käimad. On tema
oma päewa tee konna ära käinud, siis ta heidab ise enesest
maha; wöetakse siis koorem ja sadul seljast. Kui tema maha
heitnud, ja keegi teda siis weel hakkab sundima, et ta mägi-
selt ja üle jVuu oma koormaga eemale peab minema, siis
tema tuleb peruks ja nõnda hulluks, et ta üles tõuseb, oma
sundijat kõhe jalge alla tallab ja teda puruks sõtkub.

Hommiku maal kaameelit kui kodulojust kaswatatakse.
Juba see manast nõnda olnud, ja meie teame pühast kirjast,
et ennemuiste, nõnda kui nüüdki, sealatsil mail maja mehe
rikkusest tema kaamceli karja järele arwati.

Need Taterlased, mis meie riigis, nõnda kui Krimmis,
Astrakaani maal ja majal, soojema taewa laiuse all elamas,
peawad palju kaameelid; aga need on muist kähe küüraga,
mis mitte head koormakandjad, et küll selle pärast tublid
ratsu ja weu lojused.

Mõni kord kaameelid kaa meie maale tuuakse ja raha
pärast näidatakse; aga nemad siin kauaks ei kesta, sest et
meie maa neile wäga külm.

10.

on uälitÄ^vaL ilm28 mg,H loomHäe lealt !i0i^
luurem, M meele M tarmule poolelt el^üte lealt koi^e tg.r-
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gem. Xoik, IN18 temalt läneme kuulutama, lee kõik aina
leige ime. Nelenaut on päriti palana läa India maa loHus:
leitaks teäa kaa ^nnrika maal Koigi8 paigu8, aga lee on
teilt lugu ja leltli. 'lema kena on ütlemata luur, tema
Halacl paraja melie korguleä Ha tugena mene pakluleä. Î ä-
lied Kauni8 mee8, küdar peas, kummardamata tema konu
alt lädi, Ha on tema KZrAlilt maa rabalt ltHa pinnani pool
kolmat lüläg..

poolalt on t^aäa, 6t nüluZune Elaja» leitle elik
tukat naela kaalud: mi8 niilama pahu teeb, kui

P6ak8 ^4 nuumliii.r^a «nk lirkalit kaain peale panäama.
^ema ^alaä on kui pakluä lilia tamdiä enk lambaä,

ega ^M kaa peenemaa olla, lelt et muiäu leäa määratu-
mat kelia ei luuäaks kanäa, e^a temale toetulekz olla.
<Iala tallaä on koi^e tikeäama larxvtalla^a otle kui rauutuä.
?ea tänad kelia na8tu kui -«väliene olla; aga korwaä ripu-
v̂aä kanelt poolt kui ilmlaiaä kuke lopuleä edk kui lnureä

toura nanaä. Neiä tema liigutad, kui ninaleks laad ia
ĵooklu neiäad M liiz nanäa nenäe^a plaklutad, kui peak»
luurt lmna lööäama. 8ilmaä on pilikeleä, aga >vaga teraleä
â näitanaä lelge8te üles, et tema naga meeleline loom on,

Ke8 Kõik teralelt täliele paned Ha pea kui inimene meelt
mööäa kõik oskad äramoteläa M äraar^vata.

^ga tema lott on imelikum kui ime. 8ee on otle tema
pealmine mokk elik tema nina, mig kui ük8 poolteilt lüllane
tolk tema kane määratuma kilivvaäe ^vanel, mi8 kanelt poolt
luult näha tulenaä, mana ripud. Elenalt on tema nii pak8
kui ünekla elik kümne tolline palk, aga laled otla poole
peenemaks kokku, nonäa et eelt otlalt enam ei ole kui
kolm tolli. 8ee on tema kõige kallim Ha tululam liige, mis
leelt noopi» 00U68. Lellega tema imet teed muilt kui ini-
meue oma kätega. Nokaä, mis loti luu8, kui lormi pruugid;
M on temal nenäe lee8 niilama lugune 8,rga8 tunämine kui
iuimelelgi oma näpu otlaäes. 0t8, ku» loti luu, on kummel
kui ük8 neike kauli- enk kupakeue, kuliu niiäi kera li8le
madud; K r n on ümderaetuä nonäg. kui lea Kär8, muuä kui
et aga paklem Ha luurem, Ha leep lee on, mi8 loti mokaks
kutlunaä, mi8kl>. uiilugult tüöä teed, kuiäa inimene oma
lormeäega. Lellega tema lill i nopid Ha neiä kimpu koiäad,
koigepeenemat rana maalt üles natad, paela lolme lööd
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enk lõimelt tadti teed, pudeli pealt korki ära ^votad;
meZa lukku laliti 8̂. kinni käänad, pandlaid ladti ^votad ^a
kinni paned M v̂eel muud imet teed.

Noni kord, kui tadad inimelt, Ke8 teda narrinud, ilma
tema ^vi^ata käristada, tomdad loti täis vvett â leda kui
koisse kan^emalt tule prill i lt kane edk kolmekümne lammu
pealt inimele peale purskad, sakelt nii luure niiega, et
teäa ümder M ümder paiskad, ^iilu^une tark meel lell
loomal ĵa niiluAune imelik ^ouä M tunämine tema lotis, ^a
ommeti^i on elajas ile iliu poolelt näutu M ropu kelia M
ku^uFa looäuä. Lael on nonäa tükikene, et pea muilt kui
kena kulle»; luu on kur^u all, leal Ku8 tolk elik lott koi^e
paklem. Xummaltki poolt luult tuled kili^v >valM, mis nii-
lama pitk â kaa nonäa lamuti paenuz kui ümmargune ĵa
tanumata ree talla puu, muuä kui et a^a ots tera^v. 8ee
leäa annad, mi8 eele^anti luuks nimetav^aä, â kellelt treia-
liä, tislariä ĵa muuä koiklu^uliä kalliä a»M teemaa, mis
^va^a luures ninna», lema on valsse kui lumi. Xiüwaä on
juurelt otlani lülä M kaks ^al^a pitkaä, uenäe^a tema oma

ladi a^ad.
nank on tu^e>va talla nalia paklune: a^a et ta

küll leeluAUne, lii« ommetissi orn ĵa neil küll, et löömilt
karäad â kärdlaleä, parmuä ^a lääleä temale naewa tee-
^vaä. Kui linnuä- temale alu ei auna, liis murrad luure
puu okla malia ^a aMd neiä lellega enele kallalt ara. 3ada
ei ole pitkem kui kor^aä, tema otlas uäkakle luur topp
elik kimp okkaid olejat.

^iilu^une päratu ^a määratu lo^us tar^vitled küll pai-
^ju^i oma ülespiäamileks. Oleks tema k i l kM elik murchll.8
kui nunt, käru, 1o>vi, paräel edk tiiger, kes teäa liis ^ak-
laks täita? ^a murraks toe poolelt kõik maailma ära. .̂Aa
Islanäa tarkus leäa nonäa leaänuä, et ta lellega lepid, mis
maa kaunad. I'». lööd rolitu, lieina, puu leliti, ^olukeli^
ri i l i ^a muuä, Mis kui lelle larnalt leian, kõik toitu, mis
>votad, paned lotiga kui käe^a ludu.

^arrimilt, pilkamilt, löömilt edk ^ädematki liissa tema
koguni ei lalli e^a kanuata, ^aiä laad >vilialek8 ^a maklad
kur^a kur^a^a.

?ataania linnas, mis Hollandi kuninga päralt, a^a
India maal on, elas üks rätlep leal uulitlal, kult kuder-



neeri eele^autiä läbikäiliä, kui Minale lakliä. 8ee inimene
arma8ta8 õunu, ĵa lelle päralt neiä ikka oma töö laua veal
piäa8, mi8 akna g,11 leilid ^a Ku8 ile peal i8w8. Uk8 neilt
eele>vantiäelt, ini8 i^a päe^v tema akna alt moöäa li ikl iä,
arma8ta8 0UNU nonäa Kui ratlepki ^a >v0tti8 i^a korä, kui
mooäa Iäk8, õuna enk Kg,k8ki, lelt et aknaä lakti peeti.
83,11i8 inimene leäa eliotla; a^g, kui naiumata ^V00ra8 >vii-
IU3,K8 1ÜF ^ul^ek8 1äk8, 6^3. enam kane elik koiineZg, takt-
nuä lepMa, tul i inimele meel nanak8 M ta pi8ti8 noola^a
ela^a lott i. L0M8 1äk8 laulumata ^nele, ^oi oina ^anu otla,
aSg, tomda8 kaa ^veel pealegi loti täi8 wett. Xui rütlena
akna alla lai, Mi ta lehina ^a pur8ka8 le6a, ini8 kaala oli
toonuä, iniinele peale, Ka8tis teäa, teina omdlult ĵa tuda
m^jakg, et UM8.

Neelt, Ke8 eele^vanti ^ukatad, kutlutakle ileniine^a kor-
nakik8. 8ee ol^u ük8 talaue, inoiltiik^ja tar^a meelega iuimene,
Ke8 oina lodule meelt, tema >viililiä ^a aininetiä oiete tunned;
kui le<3a ep ole, lÜ8 elaja8 teäa ei la i i i , tema lona ei wota
essa teäa kuula, ^ ^ a kui kornak leelu^une kuiäa eelewant
takad, lÜ8 ta temalt luurt lu^u pead, teäa lüäamelt ar-
ina8tad, ĵa i^akorä, kui peale minna, teäa lotissa oina pea-
lae peale to8tad, lelt et inimene leal i8tud, kui ta teäa
ou oienäamas. Kornakil ei ole muuä Küe8 kui i-auä^vitlu-
kene, ini8 otlalt naaki koweräatuä; lellega Wik luulele
tanenäad.

Nele^ant on koi^e tu^e^vam koorinakancha ^a kannad
4000 naela koormat üi-a, mi8 ta ile oma lotiga aitad peale
t^8ta M leaäa. 8uui-t lu^u i-an^vag toimeta^vaä oma teekäi-
mileä temaga ara. Nunemui8te pruugiti eele^auti kaa loa8,
a^a lelt asjalt, et iuimeleä oppinä pü8lirontu tegema, ei laa
temalt loa8 enam abi olema, lema para8 i^a on laäa ^a
^viiskümmenä aa8tat, a^a on kaa niiluFuliä olnuä, kellelt
^vi8li8te t l aäa, et Kak8 laäa, ^a teileä ^eel m^ui kümmekonä
aa8taiä pealegi, nauak8 laauuä. Xaliekümnemal g.a8tal on
tema täie8

I I . W ö i t l e m i n e löukoeraga.
Kõigist kassi sugu kiskjatest on lõukoer ehk lowi kõige

tugewam ja kuulsam. Temal on lopsakas, tugew kere ja
Ma lm, Laulud la Zoud III. 2
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siledad lollakad karwad, silmanägu on lai, aga silmad wei-
kesed; kõige kaela ümber käib isasel loukoeral pitk, uhke lakk,
mis nagu kuninga mantel teda ehitab. J u wanaste saab
tema oma tugewuse, julguse ja kuningliku wiisi pärast elajate
kuningaks hüütud. Ennemuiste olid loukoerad kaa Kreeka ja
Makedoonia maa! elamas, nüüd nemad sealt on hoopis kadu-
nud ja neid leitakse aga weel Ahwrika ja õhtupoolse Aasia
maal, ja nemad teemad, kus neid on olemas, karja pere-
meestele palju kahju.

Nagu tõik kassi sugu elajad wotab lõukoer karates oma
saagi t inni ja ei tule ilmaski teist wiisi inimese ehk elaja
tallale kui 10 ehk 12 sammu nnst eemal mauli maha las-
tes ja ennast joone seades. Selle silmapilgu' ootawao kaa
osawad kütid ära, ja ei lase mitte enne, kui ta kargamisele
maha heitnud, sest siis wöib lühikese mahe pealt julgemine
tema pähä osata. Juhtub teegi ilma püssita tõukoeraga
kokku, siis wöiwad aga mehine meel ja julgus teda aidata.
Kes jooksu heidab, sell pole peasemist loota, aga kes wagusi
seisma jääb, selle tallale lõukoer ei tule. Aga ta ei tohi
sugugi argdust näidata, kaa siis mitte, kui elajas ligemale
wleb ja kargamiseks joont wotab; ta seisku liikumata
nagu kiwi-post ja waadaku üksi silmi elaja silmi. Inimese
sirge ja kõrge kuju ajab loukocrale hirmu peale, kui ta enne
inimesega ei ole kokku saanud, ega temaga juba rammu
tatsunud, ja see hirm läheb ühtepuhku suuremaks, kui in i -
mine aga rahuga ja kurtmata seisma jääb. I ga järsk l i i -
kumine, kust ta inimese hirmu tunneks, ehk mis teda wastu-
hakkamisele kutsuks, kautaks tema hirmu ära. Mõne aja
pärast tõuseb lõukoer pitkamisi üles ja läheb ühtepuhku luu-
rides mõned sammud tagasi, heidab jälle maha, tõuseb jälle
püsti ja taganeb jälle. Seda teeb ta ikka lühema wahetega,
künni inimene tema arwates temast kaugel küll on, siis
paneb ta tuhat nelja jooksma. Kas see palju ärakatsutud,
ei tea meie mitte, aga Ahwrika maal räägiwad kõik inimesed
seda toe poolest.

Ennemuiste kui seal Käpi maal enam loukoere ol i , said
suured jahid ärapeetud ja hulk inimesi seks kokku kutsutud.
Lõukoer sai ühe lagediku peale aetud ja küttidest sisse piira-
tud. Tahtis tema teine poolt läbi murda, siis lasti teine
poolt ta peale, ja kui ta wiha täis laskjate peale läks, siis
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sadasid kummaltki poolt püssi kuulid tema peale ja tegid
temale otsa. Aga meie päiwil lähemad kütid cnamiste kaksi
löukoera ajama, ja oige osawad kütid, kes oma püssi peale
woiwad loota, lähcwad kaa üksi; aga kardetaw see asi ikka on,
ja mõni on selle liia julguse eest oma elu pidand jätma.
Näituseks jutustame paarist löukoera jahist.

Üks Hollandi sugu mees, Tjaard wan der Walt, oli oma
wenna Johannesega üht suurt tõukoera tagaajamas, kes
nende karjale palju kahju oli teinud. Wiimaks nemad leid-
sid teda ühest orust, mis rägastikuga oli täis kaswanud.
Teine asus teisel pool orgu löukoera ootama ja koerad said
hassatatud teda üles ajama. See läks kaa korda, lõukoer
jooksis Johannese poole ja heitis tema ligidal kargamiseks
maha. Johannes laskis püssiga, aga õnnetuseks kuul ei
osand oige kohta, waid haawas aga tema körwa ja weristas
natukest tema külge. Loom jäi silmapilguks uimaseks, aga
siis ajas ta jälle üles ja kippus, maiust weel hullemaks teh-
tud, küti peale, kes ruttu oli hobuse selga hüpanud, et eest
ara põgeneda. Aga warsi oli lõukoer ta kännul, kargas
takka hobuse selga, mis raskest koormast maha rõhutud enam
paigalt ära ei faand, loi oma küüned õnnetuma mehe rei-
esse ja sasis hammastega tema pükstest kinni. Kui mees
kätega ümber hobuse kaela oli hakanud, et lõukoer teda ei
saaks ta seljast maha tõmmata, kuuleb tema takka oma
wcnna ligi soitwat ja hüüab: ^Lase aga Jumala pärast,
hoolimata, lellesse kuul juhtub!" Waper Tjaard kargab
hobuse seljast maha, paneb püssi palgele ja laseb läbi löu-
koera pea nii õnnelikult, et kuul sadulasse kinni jääb ilma
meest ja houst haawamata.

Ni i head onne ei olnud teisel mehel, Rensburg nimi,
kes oma lelle pojaga läks löukoera laskma. Lugu oli haka-
tusel peaaegu seesamasugune, muud kui et lõukoer mitte
takka waid korwast hobuse selga kargas ja ratsamehe pahemat
käsiwart oma hammastega hakkas purustama. Arg seltsi-
mees ilma temale appi tulemata ruttas paar Hottentotlast
kutsuma, kes teine pool rägastiku wahil olid. Sell ajal oli
Rensburg wiimse nouu ärakatsunud. Senni kui tige elajas
tema pahemat käsiwart purustas, wöttis ta parema käega
noa wälja ja pistis selle mitu korda tema rindu. Kui ini-
mesed appi tulid, siis leidsid nemad teda hobuse seljast maha
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kistud were ojas maas olewat ja surnud tõukoera tema peal.
Pahem käsiwars ja külg olid üsna lõhki käristatud ja julge
mees, kelle ihu merest oli tühjaks jooksnud, heitis mõne silma
pilgu pärast oma hinge.

H ä ä r i n g .

Kaks tossikest rääkisid kord mere meest, teine küsis:
,,Mispärast peaks küll mere wesi soolane olema?" teine mõt-
les natukest järele ja kostis siis: ,,Eks selle pärast, et ta
sees nii palju hääringid ujuwad." Tohoo! Nii rumalaste
wist keegi meist ei kostaks. Aga rüsi on, et meie hääringit
palju muul näul näha ei saa kui soolasest peast, sest Baltia
ehk Lääne meres on aga pisut hääringid olemas. Nende
päris elu paik on Saksa meri Saksamaa, Inglismaa,
Taani ja Norra maa wahel ja peale selle püütakse neid kaa
Pöhja-Ameerika ja põhjapoolse Aasia maa rannal. Soola-
tud hääring on kala, mis peaaegu kõiges maailmas tuntakse
ja pruugitakse, ja tema püüdmise ja soolamisega toidab hulk
inimesi oma pead. Hollandi maa rikkus on enamiste hää-
ringi laubast tulnud. Meie päiwil on kaa Inglis ja Norra
maa inimesed wäga agarad hääringid püüdma, ja juba
Küünla kuus on Norra maa rand täis kalameeste laewu ja
mitu tuhat kätt on liikumas püüdmise ja soolamise juures.
Hollandi ja Inglis külamehed ei wota püüki enne Jaani
päewa üles. Mis kõige esimesed saamad püütud, saamad
laewadega ruttu ärasaadetud ja kalli hinna eest müüdud.
Arwatakse, et iga aasta ülepea 1000 miljonit hääringid
saamad püütud.

Hääring on 8—12 tolli pitk, selja peal on temal üks
ainus oim, kõhualune on lustakas ja soomuksed, mis kergeste
pudenewad, teemad äärt sae laua sarnatseks. Lopuksed on
temal kammi sarnatsed ja liha on täis peenikesi luid. Hää-
ring elab enamiste sügamas meres ja weikesed mere elajad
on tema toit, aga kewadel tuleb tema randa ehk jõgede suhu
kudema ja saab siit hulga kaupa püütud. Peale inimeste
kiufawad kaa walaskalad, meri-sead ja muud suured kalad
neid kangeste taga ja panemad neist määratu palju nahka.
Aga siiski ei näita nende aru wähenewat, sest iga hääring
köeb 10 ehk 20000 munakest.
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Jü r i kuus, aga l i iat i Lehe ja Jaani kuus tulewad
kõige suuremad hääringi parwed ranna l igi. Mõnikord on
nemad nii paksult ühes kous, et oda, mis nende sekka piste-
takse, püsti seisma jääb. Si is sünnib umbrite ja kätega
neid püüda. Paadid, mis püügi juures pruugitakse, on
wäga pitkad. Suured noodad on 1200 jalga pit luti ja sii-
dist koutud, sest et siid kauemine wastu veab. Silmad ei
tohi wähemad olla kui tolli laiused, sest muidu saaks liig
palju noori loome ärapüütud. Noot heidetakse ohtu wette ja
saab hommikul jälle wälja winnawd. Õnne korral lähemad
häürmgid kaa warsi noota ja woib seda ju tahe tunni
pärast wälja tõmmata. Ühe korraga püütakse seda wiisi
sagedaste 130000—140000 tükki.

Sest et hääringid, kui nemad neest wäljas, ruttu sure-
wad, saab nende sisikond warsi wäljc. woetud ja nemad saa-
wad tündritesse kihti pandud ja men soola wahcle riputa-
tud. Seda wiisi wottis kõige esite üks Hollandi mees,
Beukelen, üles.

Neist taladest, mis enam ei sünni soolata, saab eli teh-
tud ja kui muud nduu ei ole, pruuMkse neid kaa põllu
rammuks.

13. Walas-kalad.
(O. W. Masingi järele.)

Walas-kala on sessinatses maailmas ktge suurem näh-
tawa loomade seast. Ennemuiste oli tema ^j ehk 35 sülda
pitk. Meie päiwil teda enam ni i suurt n leita: sest et
teda wäga kangeste püütakse, ei anta temale aega oma täit
kaswu lätte saada. Tema laius on parajam korras tema
pitkusega. Et tema küll kala, siis ta ommetigimitmel wiisil
oma looduse poolest talast lahkub. Tema on sooja merega
ja imetaja mere elajas, poegib elawmd poeg, ikka kaks
korraga: selle pärast temale taa Jumalast kaks rida loodud,
miska poegi imetab. Kesk pealae peal on temc auk, kust
wett kui kõige kõrgemad wee sambad hirmsa nurisemisega
wälja purskab, sest seda wiisi tema hingab ja hine saab.

Tema silmad ei ole suuremad kui kana mm>d, ja et
tema kurk küll ni i määratu, et kahekfa meest kaun wenega
tema sisse mahuwad, siis ta kori ommetigi nsnda tsas, et
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aga paras mehe rusikas läbi läheb. Tema külje luud on
ni i paksud, suured ja pitkad kui kõige suurema laewa paena-
rad ehk loogad. See, mis meie walas-kala luuks nimetame,
ep ole mitte tema luu, waid tema igemete narma raauo,
miska kui luuaga seda, mis mere põhjas leiab, kokku pühib,
kui toitu tahab wötta. Tema keel täidab kaks, kolm ehk
neligi wenct ja annab kVige paremat raswa. Tema elab
kõige külmemas meredes; aga ksige rohkemine teda Kröön-
landi rannas tabatakse.

Senna külma randa igal aastal Rootsil Taani-, I n g -
l is-, Preisi-, Saksa- ja Prantfuse-maalt mitu sada laewa
lahewad walas-kala püüdma ja hülgid tapma. Esimest tema
raswa ja wiimast tema naha ja raswa pärast tagakiusatakse.

Inimest tuleb wkas-kala wastu niisama suureks arwata
kui parmu härja wasU; ommetigi' saab tema sest määratu-
mast loomast jagu ja wüidab teda ära. Tunnukse siis sellest
selgest?, et Jumal nimefe mõistuse ja tarkuse nduu läbi
kõige loomade walitsjaks seadnud.

Kui püüdjad valas-kala näewad liikuwat, mis mee sam-
mastest tunnukse, ms tema oma pealae august ülespurskab,
siis 5 ehk 0 mees wenesse asuwad ja tema wastu souawad.
On kartust, aga kaa julgust küll otse silmanähtawa surma
wastu minna. M n e nina peal on üks kange ja õppind
mees seismas, ema käes üks suur laia teraga ja wäga tera-
waks ihutud aing, kell kahel pool tugemad kisud kulles ja
puuwars kui <tmral taga, kell otsas rongas, kuhu köit külge
solmiwad Kcs on sada ehk kaa peale saa kahekümne sülla
pitk ja ahingMhe selja taga suure keha peale aetud.

Kui wee nõnda kala ligidale jõudnud, et ahingi mees
teda ulatab <sata, siis ta kõigest wäest ahingiga teda wiskab',
nõnda et nud otseti tema sisse läheb ja kisud kaa, mis
ahingi keelcvad wälja tulemast.

Haawtud kala laseb kõhe põhja, aga köis, mis keha
peale aett>, jookseb järele, sest muidu läheks wene kaa mere
põhja. Huseb tema siis jälle peagi wee peale, ja saab kaa
sealsamas paigas jälle üks, kaks ehk kolmgi ahingit enese sisse
seda mdoa, kuida ligi annab. Nüüd ühtepuhku üles ja alla
läheb; neri tuleb punaseks tema werest; moirab siis n i i
hirmsa^, et karwad püsti tõusemad, ja püüab samaga oma
waenl,-i puruks teha; aga need kawalad endid warjama,
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souawad ni i kaugele temast ära, kui aga köis, mis ahingiga
temas kinni, neile annab minna.

On ta nüüd oma surma walus ennast lõpetamas, siis
ta wiimaks kui nool kõrge mere poole hakkab ujuma ja mõni-
kord peale kümne penikoorma eemale läheb ja püüdjaid
wenega selle köiega taga weab, mis ahingi taha pandud, kelle
teine ots keha kulles kinni. Kui ta kõik oma mere ärakau-
tanud, siis ta sureb ja tõuseb kui üks määratu praam
wee peale.

Teised wened, kus paljugi mehi sees, käimad laugelt
püüdjate taga: need siis, kui kala surnud wee peale tõuseb,
jouawad antud tähe peale appi saaki ära wiima. Löömad
siis ankruid tala sisse, panemad köied külge ja wenete taha
kinni ja nZnda siis teda kalda ehk laewa juure souawad.
S i i s kõik hulgakeste kui sipelgad tema peale lähemad teda
kätki raiuma ja tema rasiva tündrite sisse panema. Wöta-
wad siis kõik, mis temast kõlbab wotta, ja mis ei kõlba
kaarnatele ja kotkastele jätawad.

14.
on pea laelt Mla tallani ko^va koortega kaetuä,

teöa nnäreina ^vaenlaste eelt küll ^Vuavaä Kait8ta.
lelt et neeä kooreä k i ^ i l t loomu ou, 1udja-taulile<l, ei

Mrg.lt ^'ad xv^Iik i^a lui oina, kooi^ä
U6iiä^ altüN6lc uueä, mi8 luZu luureinllä. Kaa

koor laad leäg, vviili -vvakotatuä.
Icui uu8 K,it6 -we6i tüma on ^

>vänk ennalt vvaeniaztL wrmu pürklt ilra,
polk tkmai Muudult, ta. en^

on koiAS ku^einaä. X0W10 6I1K xviie päe^a^a on ali
korraZ ja ^vaua elu kakkab uue^te peale.

^Vänk arma8tad aukucle8 aluäa, 11118 ta iie Me Ka1la8-
te8 enelele on kaewanuä ja inig uii Kitla6, et ta ^ae-walt
lizle inakud. Nt ^vaenlane mitte takka tema kailale ei pea
tulema, lÜ8 poeb ta lada piäi li8le ^a tuled koopalt aga
ööle ekk mül-^taitiile ajal ^al ja. 'loiäulekF pruudid ta mit-
melu^uliä taimiä, wee elajaid M i-aidet, viimne ou temale

ina^ulam. ^ala könnid ta ^va^a kilMkeLte, a^a lee
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on temale ükä Kõik, Ka8 ta ning, M i ^voi lada M i
Hääa eelt p0S6H6ä68 u l̂id tema ta^Ulpiäi oi^e I'utu8te lee
lädi, et ta la^va^a üntepukku v̂a8tu, kodtu peklaä. 8e11e
päralt on >väni käik mVi8tul«nak8 Mauuä, miska neiä
täkenäatakle, mi8 eäali ei laa, v̂aicl euuemine ta^u
käi>vaä. Öeläakle kooli poili kodta, Ke8 iniäa^i si 0̂ 11,
ini8 ta oppinuä, avarii Mlie unu8tadi tema tarku8 käia

käiki.

15. Krookodil.
(O. W. Mafingi järele.)

Hirmus loom, mis krookodiliks kutsutakse, on üks suur
sisalik, mis kaheksa sülda pitk on ja Ahwrika ja Ind ia maa
jõgedes aset peab. Tema tuleb küll kaa weest maale ehk mune-
ma, ehk waatama, keda saaks ära neelata. Tema suu on
pea seda wiist kui sea suu, muud kui et aga hirmus suur
ja terawaid hambaid täis, mis waga pitkad ja seda moodi
kui ahwi hambad loodud.

Kuida sisalikul neli jalga, nõnda temal kaa; aga sest
et ta mee elajas, on tema warwaste wahel lehed, miska
nõnda sõuab kui mesilinnud oma lehtjalgade ja kalad oma
hormustega (oimudega). Tema keha on üleüldse soomustega
käetud, mis kui sarwest treiitud nupud üks teise kulles kinni
ja nõnda köwad, et kõige suurema riinntpüssi rennkuul mitte
läbi ei lähe, waid nende wastu laiaks lööb ja maha kukub.
Oma samaga lööb tema suured wened ümber; ja kellele tema
sellega ühe hoobi paneb, fee ei tõuse enam üles, waid jääb
surnud sennasama paika.

Tema on ütlemata kawal ja üks täitmata loom: pei-
dab ennast jöe kallastes rooustikusse ja wahib saaki. Juhtub
siis inimene ehk lojus sealt mööda minema, siis ta laseb
kui üks nool tema peale ja neelab teda alla.

Ommetigi inimesed ja weel pealegi poisikesed sest riwe-
dast jagu saawad. Nemad püüawad teda nõnda: wötawad
ühe tugema ankru tduwi, köidawad seda joe kalda peal kange
palmi puu külge kinni, ja nõnda kuida mölder kotipoissi seab,
nõnda tsuwi otsa puu seamad, mis mõlemaist otstest tera-
waks tehtud ja kell kanged kisud kulles. Kui nõud nõnda
walmistatud, siis lähemad poisikesed senna paika mängima
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ja maadlema; aga üks neist wotab selle teritatud puu enese
kätte, peab seda keskpaigast kinni, kus touw seasorga tema
ümber pandud, ajab käewarre sirgeks, peab puud enese ees
ja paneb teraselt tähele, kuida krookodil pilliroous liigub.
Aga see puu, mis poisikese käes, ei tohi pitkem ega lühem
olla kui poiss ise, kes teda peab ja eemal seisab. Teised lap-
sed, kes mängiwad ja kiljastawad, et krookodili wälja petta,
on pool wagu maad tahapidi silmakirjaks halpimas. Kui
kõik nõnda seatud, ei siis püüdjal kaua tarwis oodata, sest
et ahnus täitmata riwedat peagi lagedale sünnib. Laseb siis
kõhe kui üks nool püüdja poisikese peale, kes terane kui kukk
oma kawaluse ja tarkusega tema hirmutust naerab ja teda
woidab; sest et teab, et ta teda kätte ei saa, waid aga puu,
mis ta käes peab. Kui ta siis peale tuleb, annab poisike
puu, mis ees peab, kõhe püsti tema suhu, tõmbab kiireste
käe tagasi, ja krookodil, kes arwab saagi suhu tulewad, paneb
lõuad kinni ja uuristab terawa puu kurgu laest ja lõua alu-
sest läbi. Nõnda jääb tema siis t inni kui kala õnge külge,
peksab ja rabeleb, aga ei pease ära ega saa suud lahti, sest
kisud, mis puu kulles, ei anna lõugadele ei tõusta ega ker-
tida, ega lõua päradele liikuda. Tulewad siis mehed, ja tapa-
wad teda ära.

Selle maa rahwas, kus teda on, on õppind tema liha
sööma; aga ei muud seda taha, sest et muda mauga on.
Tema munad, mis hane muna suurused, öeldakse wäga head
olewat. Peab peale saa tüki munema; siblib neid liiwa sisse
ja laseb pälkese wälja hauutaoa. Sest et ta ni i rohkestc
muneb, sigiks neid i lmpalju; aga on Jumalast üks nirgi
sugu senna loodud, mis seda keelab. Ihneumon on selle elaja
nimi, mis krookodili munade peale nõnda maias, et ta tema
pesad üles otsib, neid ära rikub ja ta poegi, kui^weel alles
pisikesed, ära sööb.

l järele.)

Noni kü l id : M i k 8 leelu^u^ä e l a M ma» peale I00-
äuä, im8 k n k i M , uonäa kui krookcxiiiiä, loukoki-aä, t i i^r iä,
kai-uä, kuuäiä ^ muuä? N^». usilt Iieaä ep ole; ki lunaä
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murra waä kõik ara, mi8 kätte laawacl; nemaä on lii»
Kak̂ juk8 maa peal."
I>ealt näitad ali küll nonäa; a^a kui lü^a^vamait teäg.

nakkame läbikatluma, lÜ8 pea^i tunäa, et ta tioopi8 teilt
^viili on, â Ki8kha6, mi8 a^uti inimelele ^ulitu^vaä kalhu
tegema, Rumala tarkule nouu järele luure armu päralt
looäuä.

laa^vali kaa >vaimk8 M omal asftl rainmu-
kui l<̂ 6 lwrä n île tuleb, lÜ8 uemaä kui Mra-

oma ^vanul̂  koorma all vvQk^valilelt pitka
lurekliä, lelt et neil inuretlLMt oi ole, Ke8 neiä nouäa

peak8, kuicla mâ a lodult nle8 peotakle. «la, kui lure-
kuliu nemaä lu8 ^Nikliä, kui motialili 6p olek8? Î ê

maä ^lükli6 maa peale miiäanema, M olekliä lÜ8 kõik pai-
^acl, metlaö, maaä ĵa keina maaä raiska täi8. Xuiäa leo
inimesele ekk muu elajatele Iieakz ^voiks tulla? sellelt ei
laak8 muuä kui aẑ a alalilt katku maa peal olema.

Kõik, mi8 nin^e laanuä, pea!) omal aMl nin^e neitma,
lelt kõik lilia lünuid, et pead lurema. Nk8 peak8 lÜ8 ük«
ko^k olema, Ka8 moiltmata loom, mi8 lurma tunäi ei tea
ette karta, täna >voi tiomme oma otla leiad? ^a ek8 lee
temale pahu parem ole, et all^8 pri8k<' ĵa tuFkv/ oma3
rammu8 leal lama8 paî a8 koke ki8kiM kätte oma liin^e
Mtad, kui et pitka v̂aê vâ a 'vvanaäule päralt pitkamili ara
uor^uk8. Oleme liiz küll tatt möösla tulmi8tauucl, kui ütle-
lime, et ^umal Ki8kî aiä â murä^aiä oma tarkule nouu järele
armu Mralt loonud; lelt et ta lelle liidi eisMe -waê va
^valienäab ja koikipiäi pahu deaä teed.

Nikud lÜ8 küll met8 mouikorä karja; v îid kull kana
elik kanaMa õuelt; notad kotkas mõne dea kala kalamelie
eelt, )a murrad käru avadelt liiir^a edk narrid kaeraä ara,
— mi8 neeä kallMä küll lelle liea wa8tu makla^vaä, mi8
teilelt kolialt nii rolike8te kätte tuled? Xi8khaä lööwaä railg,
ara, et ta mitte kui ük8 kanAite^e^v teutu» maa peal ei
neäele; Ki8kî aä keelawaä oma murämile^a Üleliiga met8-
elajate li^imilt. Kui ei kulli, ei nunti e^a redult olek8,
kuku lÜ8 Mnekleä makukli6, mi8 kiulamata â keelamata
lünnikliä M luureks Kk8^vakliä? ^tik kui Ka8li ei peaks
olema, mi8 lÜ8 rotiä ja niireä peukliä tegema? Reia olek»
lii8 enam kui liina. 8iin Kaäu>va8 ^a lurmaalule8 maailma»



käk lliiluFuliä loome olema, .^ ükski loom 61 ole
looäuä, kui meie ka^ i^^ükelt ei moiäta ära

ini8 k^lu p^r^lt teäa on

17 Warblane.
(Muist O. W. Masing: järele.)

Kes warblast ei tunne? Pole seda linna, küla ega peret,
kust tcda ei oleks leida. Tema paksus peas liiguwad kaks
jultund silma, kellest warsi woib näha, et ta ei inimestest
ega sest, mis need temast mötlewad, ci hooli. Kuida tema
meel, ni i on kaa kõik. ta olemine: nokk on jäme, nägu pont-
sakas, kisa harimata ja ta ülikond pole kaa suurem asi, et
ta sellega wöiks uhkust pidada. Keha pealmine on pruun
mustaka kirjaga. Tiibade peal on nagu walged naadid näha,
pea ja kaela kulles mustijas pruun tr i ip. Kurgu alune on
must, kdhu suled hallikad. Emasel warblasel, mis heledamat
kärma, ei ole mu^ta kurku ja pea ja kaela tr i ip on punakas.

Peatoiduse mured waewawad wavblast hommikust õhtuni.
Tema silmad on igal pool, kus aga midagi süüa ehk nosida
on. Seisatab woorimees kõrtsi ees ja paneb hobusele kaera-
koti pähä, juba wnrvlane on käe ja wohib, kas ta kaer-
test midagi saaks näpata. Tuleb tüdruk oue kanu ja parta
söötma, taldrek käes täis leiwa raasukesi ja tangu, warblane
on seda näinud ja tuleb kutsumata oma jagu saama. Hakka-
wad kirsi marjad punaseks saama, warsi käib warblane neid
tatsumas. Kui nemad ju taieste walmis saanud, siis pole
temal päewa otsa muud ammetit, tui istub paigal kirsi puu
peal ja nosib marju. Ja üksipäinis kõige paremad on lema
noka pärast, ni i maias ta on ; ühest marjast läheb ta teise
juure ja wotab igaühest ühe suu täie. Aga kõige magusam
toit on temal noored, tümad herned ja wilja iwakesed, mis
alles toored ja tümad on. Küsige aga põllumeeste ja kärne-
rite käest! Need teawad temast toerustükka rääkida, mis köik
kaela kõhtu wäärt on. Kui maiusid pole saada, siis lepib
warblane kaa putukate, pöuapallide, hämblitute ja muunde
niisuguste elukatega ja saadab seda wnsi kaa pisut käsu.

Kolm weerandit aastat elab warblane suureste ja pole
temale ühtegi waja, aga talwel tuleb temale titsas kätte. S i is
käib ta kui kerjaja mööda inimesi, luusib elu hoonete ja lau-
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tade ümber, kust ta kõhu täie saab, wahib haleda näuga
aknatest sisse ja palub armu palukest.

Inglis maal, mis üks suur saar on, oli ükskord nii
palju warblasid siginud, et talurahwas palme raamatu kuninga
kätte andsid ja teda palusid nöuu pidada, kuida seda lindu
mahendada eh hoopis Üra-häwitada, sest et ta kõige maa
sees köit nisu ja odra põllud ära raiskas. Tegi siis kuningas
kolmeks aastaks seaduse, et pearaha asemele lga hinge pealt
kümne warblase pead aastas tui maksu pidi maksetama. Tehti
siis ndnda, agu mis sündis? Warblast häwitati küll süütu-
mata ära, aga hakkas kaa köit wili järsku äpardama, wilja-
puud ja muud puud hakkasid põdema ja ära kuiwama, ussid,
mardlascd, mutukad ja muud seesugused elajad saiwad mahti
üleliiga sigida; need söiwad kõik ja rikkusid köik ära.

Märkasid siis inimesed peagi tunda, kus süü oli, ja
läkitas see sama kuningas, kes warblased käskinud üra häwi-
tada, rähmast Prantsmaale warblasid ostma ja seda linnu
sugu Inglismaale tagasi tooma, sest et selgeste oli näha an-
tud, et tema Jumala majapidamises suureks talaks ja wäga
waja on, nõnda et pitka peale ilma temata ei wöi olla, sest
et majapidamise asjad tagupäri hakkawad minema. Nõnda
on köik targaste seatud ja köik suure armuga häästi tehtud,
mis Jumala tahtmise läbi sündinud ja weel maailma otsani
saab sündima. Sest argu nurisegu siis keegi, kui mõnda ilmas
teistwiisi leiaks olewat, kui see tema aru järele peaks olema;
Jumal teab selgeste, mis tarwis tuleb kõigile.

18. Hommiku maa kiil.
(O. W. Masingi järele.)

Hommiku maa kiilid, mis piibli raamatus rohu tirtsu-
deks nimetatakse ja mis hommikupoolse ja lõunapoolse maa-
dele tuliseks witfaks on, ep ole muud kui kiilid, mis nõnda
kui meiegi kiilid loodud, muud kui et aga wäga suured. Nende
reied on lihawad ja paksud kui paraja jöe wähi sõrad, ja
siiwad on kummalgi pool wiie ehk kuue tolli pltkused. Need
kardetawad ja kurdetud elajad sünniwad ja sigiwad Araabia,
Liibia ja Ahwrika maa kõrbedes, lendawad parwes, mis kui
pilwed taewast mustaks teemad ja päewa ära warjawad. Kuhu
seesugune kiili pere ennast maha laseb puhkama, seal on paari



29

tunniga maa mustaks ja kõik puud walgeks söödud. Kuhu
nemad tulewad, seal nuhtleb Ium^l rängaste, sest et senna
ühtegi, mis maast kaswab, hukkamata ei jää. Mõnel aastal
tulewad üle Wahe-mere, mis Eiroopa ja Ahwrika wahel
wahet kinnitab, Itaalia, Prants-ja lõunapoolse Saksamaale
pilla tegema. Kui see õnnetus juhtub, siis tohe mäge nende
wastu wälja saadetakse. Lähemad siis terwed rttgemennd nende
wastu sodima, soldatitel suured haud käes, miska neid maha
löömad, ja suure tükkidest lastakse somerliiwa ja peent kruusa
nende peale, ja nsnda neid otsata'tapetakse ja neid, mis ei
suuda seda musi kautada, ära hirmutatakse. Eht kes küll seesu-
gust kuli peret jõuaks souwmata ära tappa, mis mõnikord
penikoorma maad ühe korraga nõnda katab, et neid peales-
tiku kes teab kui paksult nähakse olewat.

Nõnda kuidas sell ajal, mill Iisraeli rähmast Araabia
maa lörwes Jumala käsu peale hulgutati, kiili pärmi nähti,
mis kähe päewa teekonna maad ligi kähe küünra kõrguselt
katsid, nõnda seal mail meel tänagi päew sünnib; ja kirju-
tawad targad ja ustawad reisija mehed paljugi sest haledast
õnnetusest, mis nemad ise oma silmaga näha saanud. Rää-
gib üks neist omas raamatus nõnda sest asjast:

,,Kolmandamal Jaani kuu paewal tulime Abessiinia
maal Oomari külasse ja hakkasime oma lojusid puhkama. Kui
palmi puu all olime suurust wotmas, lõin kogemata oma sil-
mad lõuna poole, näen taewa mustawat ja hirmus ränga
pilwe üles tulewat, ütlen siis teiste wastu: ,,Tuleb hea kord
wihma, Jumal jahutab ilmukest." Abessiinia mehed, kes meil
juhatajaiks ja tee näitajaiks olid, loid pead ümber ja kui
pilwet nägid, kargasid üles, Isiwad käed üle pea kottu ja
hakkasid karjuma ja kisendama: „ Issand, Issand! ära nuhtle
meid mitte oma wiha sees! Lase mööda minna oma wits!
Oh Issand, mata neid mere põhja!"

Meie kui wöSrad ei teadnud, mis see pidi olema. Näi-
tasid mehed käega pilwe peale ja heitsid silmili maha Ju-
malat paluma. Pilwe jõudis lähemale, kuulsime kohinat, kui
oleks ränk rahe sadu tulemas olnud, ja hakkasime isegi loh-
kuma. Korraga läks päike tumedaks, wiimaks kadus hoopis
ära kui muugi musta pilwe taha. Nüüd jõudis pilwe meie
kohta; suurem hulk läks üle meid eemale, aga pilwe saba
laskis ennast meie silma nähes alla orgu meie ette maha ja
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kattis l igi poole penikoorma maad. Saime siis teada, et
need kiilid olid ja nägime oma silmega, kuida puud, mis
lehes ja koores oliwad, raauks ja walgeks saiwad. Kolm tundi
olid puhkamas ja söömas, siis lasksid jälle lendu, ja jäi aga
must maa ja walge mets järele."

Sest, mis siin tõtt mööda oleme kirjutanud, wdib igaüks
äraarwata, et kuhu need elajad juhtuwad, et senna nälga toowad.

Inimesed armastawad neid süüa: ei nemad wöta neist
muud kui reisi, mis ehk päewa käes kuiwatawad, ehk kaa
soola panemad. Selle pärust kaa Israel i rahmas neid korwes
korjas ja leeri ümber lautas, et pidid päewa käes ärakui-
wama. Pühast ristijast Ioannesest öeldakse kirjas, et tema
roog oli rohutirtsud ja metsmesi.

19. Nallk-hiir.
Nahkhiired on imetajad elajad, aga nemad on oma

keha ja elu wiiside poolest wäga ise moodi. Pea ja kere on
nagu enamiste imetajal elajatel karwane ja suu on neil kaa
täis 'terawaid hambaid; aga jalad, l i iati esimesed, on wäga pit-
kaks weninud ja jalgade wahel käib üks õhukene lennu nahk,
mis tagumised esimestega kokku köidab ja kelle läbi loom
jõuab lennata. Si lma näus on mitu rahku, mis raswa
moodi, haisewat wedelat wäljaajawad. Sellega woiab nahk-
hiir karwu ja lennu nahka, et nuhina ja laste wesi ei pea
külge jääma.

Päewa aega wiidawad nahk-hiired wanus, waiksis hoo-
netes, kiwiwaremetes, kalju koobastes ehk kaa öönsas puudes;
aga õhtul ja öö ajal tulewad sealt wälja ja lendawad ringi
saati otsides, liblikaid, seaski, põrnikaid, üleüldse niisugusid
elajaid, mis ennemine kahjuks kui käsuks on. Kõhutäieks
kuluwad nahk-hiirele arwata üks tosin pöuapalla ehk.70—80
kärblast ära. Kes neid siis häwitab, sest et nemad näu poo-
lest nii inetumad on ja temale hirmutuseks, see teeb ise ene-
sele kahju. Mõned inimesed, kes looduse õpetusest midagi ei
tea, peawad neid kaa raswa ehk peki marusteks, sest et ne-
mad mõnikord, kui sügisel külmad ööd on, soojendamise pä-
rast korstnates käimad, kus sea kintsud suitsus on, aga see
on wale. Peki wargad ei ole nahk-hiired, waid ennemine
rotid ja hiired.
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Ime on, kui julgeste nahk-hiired kaa pilkases pimeduses
ehk üsna kinni silmadega lendawad ilma endid wastu mingi-
sugust asja tõukamata, ja kuida nemad kaa kitsast kohtadest
ja urgastest ilma weata läbi saamad. See tuleb sest, et neil
suured korwad ja wäga terane kuulmine, aga li iati sest, et
neil lennu nahkades wäga örn tundmine on, sest need nahad
on täis peenikesi tundmise fooni, ni i et nemad ju tüki maad
eemalt tuule wastu põrkamisest tuimemad, et kowa asi ees on.

Talwe poole peioawad nahk-hiired endid pimeda, niiske
paikadesse ära, kus külma ei ole tarta. Nemad haagiwad
endid tagumiste jalgade küüntega kiwist ehk puust kinni ja
peawad nõnda pea alaspidi oma talwe und. Mõnikord lei-
takse neid seda wiisi tropis kous olewat. Tulewad jälle sooje-
mad ilmad, siis ärkawad nemad unest üles, sagedaste nähakse
neid kaa talwel sula ilmaga ringi lendawat.

Mai kuus toob emane ühe poja ilmale, mis ema r in-
nust kinni kohmib ja sealt enne ei tagane, kui ta juba poole
kaswu on kätte saanud. Ta jääb kaa ema külge kinni, siis
tui ema lendu laseb. '

20. Naiik-Inir ja
Linnuke, ^vennike, tera

minuga!"
F F ma

Null türm on lu P63.I6
I5k8 mina ütlk! — mu

niii- sssg, liua talia ^
8Ü8 nakk-iiiii- on liur^vait Icorxvaie lilinä,

i liim tean. 6NHN ei näinä,

rin^i

31. Iaana linnud.
(O. W. Mafingi järele.)

Iaana lind ehk strauss, mis wana seaduse raamatus
nntmes köhas nimetatakse, on wäga tuntud ja kuulus elajas.
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Need kõrged, suured, mustad ja walged suled, mis suurt
sugu naesterahwa kübarate otsas mõnikord näeme köikuwat,
ja wankuwat, on selle l innu sama suled.

Tema elab aina üksi ne'l mail, mis palawad, iseäranis
kuiwis paigus, sest et Jumal teda nõnda kui kaameelidki kui-
wa paiga elajaks loonud, kes kaua janu woib kannatada ja
joomata seista. On tema oma täie käsmu kätte saanud, siis
on tema keha 8 jalga pitk ja maast selja pinnani terme süld
ehk 6 jalga kõrge. Käel, mis pead kannab, on weel pool
sülda kõrgem. Lennata tema ei woi, sest et tema tiiwao töntsi-
kad, lühikesed ja mitte lennuks pole loodud; aga tema reied
on kõrged ja pitkad, nõnda et iga sammuga sülla maad ära-
möooab. See pärast ci jõua ei kõige usinam hobune kõige
neljaga jooksus tema wastu, maid jääb hoopis temast maha.

Tema käib tropis, üks isane ja neli ehk wiis emast,
kes kõik ühte pesasse munewad. Munad on ni i suured kui
kolme aastase lapse pea. Inimesed söömad neid hea meelega
ja saamad neli tugewat sööjat ühest ainsast munast oma kõhud
täis. Oma munad muneb tema liiwa ja ajab lüwa malliks
nende ümber üles. Päewa ajal hauutawad emased neid kor-
rastiku, öö ajal isane, kes neid kuld-huntide ja metskasside
peale tungimise eest peab hoidma, mis nende munade peale
wäga maiad on. Sagedaste leitakse nende elajate raipid pe-
sade ligidalt tunnistuseks, et jaana lind mitte üksi nende
wastu ei hakka, maid neid kaa mõistab ärawöita. Haudumise
ajal munewad emased ikka edasi. Pesa täieks kuluwad 30
muna ära ja mis nemad peale selle munewad, saamad ilma
korrata pesa ümber l i iwa maetud ja peawad poegadele, kui
nemad wälja tulewad, esimeseks toiduseks olema, sest et wana
lindude käre toit neile siis meel ei sünni.

Sellsamal l i nnu l , mis kõigist kõige suurem, on aga
kaks warwast ja üks lühikene kännus kanna toetuseks. Kum-
magi warba otsas on suur köwa küüs, mis palju tugewam,
paksem ja pitkem kui kõige suurema sea kihwad. Nendega
tema peale tuleb, kui wihaseks saab; olgu see nüüd inimene,
härg ehk hobune, siis ta tema köhu lshki kisub, et sooled
wälja kukumad. Muidu on tema tasane, ara südamega ja
tark loom. Lageda peal on raske tema ligi saada, sest et
tema oma waenlaft ju kaugelt näeb ja siis ruttu jooksu hei-
dab. Räägitakse, et ta, kui teda taga aetakse ja N5nda wäsi-
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tatakse, et ta enam ei jaksa, oma peaga poeb, kuhu saab, ta
peidab oma silmad ara, et ta kedagi ei näe ja siis arwab
omas rumaluses, et teda kaa ei nähta, maid et ta taieste
peitu saanud. Kas see toe woi tühi jutt, on teadmata. Aga
et seda rumalust inimeste seast palju leitakse, see on paraku
tõsi küll. Nemad teawad küll, et keegi surma käest ei pease,
ja teawad kaa sou pärast, et pärast surma kõhus. S i is peaks
neil suur hool olema, et nemad seda kohut ei pruugi karta,
aga kust wotta? nemad pistawad oma silmad ennemine sur-
ma eest warjule, püüawad igal musil teda unustada, nagu
poleks surma olemas, kui nemad teda meele ei tuleta. Ja
siis tuleb surm ja tabab neid walmistamata, nagu inimesed
jaana l innu tabawad ja nuiadega surnuks löömad. Sest seda
musi teda tapetakse, et tema tallid sama suled ei saaks lask-
misega meriseks tehtud ega rikutud.

Jaana linnu liha ei kõlba kuhugi, see on nõnda winske,
et muud kui metsinimesed oma hammastega temast jagu ei
saa. Meie päiwil on inimesed jaana lindu ju maja elajaks
hakand kaswatama ja teda ratsu lojuseks pruukima. Tema
kannab kõige tugewamat meest ja jookseb temaga ühe tunni
ajas pool kolmat penikoormat ehk 18 wersta.

32. Kartuhwlid.
See käsuline taime sai wast mõne saa aasta eest Amee-

rika maalt meile toodud. Üks kuulus Inglismaa mere mees,
Prants Drake (üt le: Dreek) nimi, kes 1595 aastal on sur-
nud, toi neid sealt. Aga peaaegu oleks tema ssbr, kellele
tema Ameerika maalt kartuhwlid oli külwamise jauks läkita-
nud ja kirjutanud: ,,selle taime wi l i on toiduks ni i mõnus,
et ma wäga tulusa arwan olewat seda meie maal harima
hakata," — neid M e omast rohuajast lasknud wälja kitkuda
ja ara wisata. Sest tema mõtles, Prants Drake olla seemne
nuppusid, mis taime pärast õitsemist kaswatab, tema wiljaks
nimetanud. Sügise, kui need seemne nupud üsna koldseks
olid saanud, kutsus tema hulga suurt sugu mehi enese juure
leiba wdtma. Söömaaja lõpul kanti üks kinni käetud waagen
lauale ja peremees tõusis üles ja pidas ühe wäga kena kõne,
mis sees ta oma külalistele seletas, et tema neile nüüd
midagi wilja tahta ette panna, kelle seemned kuulus Drake
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temale olla läkitanud ja kirjutanud, et tema selle wilja kas-
watamise Inglis rahwale wäga käsulise arwata olewat. Her-
rad tatsusid nüüd ettepandud seemne nuppusid, mis woi
sees olid keedetud ja suhkru ja kaneeliga magusaks tehtud, aga
magu oli wäga wastane ja jäle ja kuhju oli suhkru pärast,
mis nende peale oli raisatud. Kõik arwasid, see wili olla
ehk Ameerika maal hea küll, aga Inglis maal ei saada ta
mitte malmis. Siis andis mõisa herra käsu kartuhwli taimid
wälja kitkuda, et neid rohuajast ärawisata.

Aga ühel hommikul pärast seda läks ta oma rohu ajast
läbi ja leidis tuha seest, — kärner oli ajas tule ülesteinud,
— mõned mustad pabalad. Ta tallas ühe lõhki ja waata,
sell olli wäga hea, kosutaw hais juures. Ta küsis kärneri
käest, mis pabalad need olla, ja sai teada, et need woöra
Ameerika maa taime juurte kulles olla rippunud. Nüüd
mast sai herra asja aru kätte. Ta käskis punnid korjata ja
keeta ja kutsus siis teist korda herrad oma mõisa lõunat
sööma. Wist tema see kord jälle ühe kõne on pidanud ja
on kuuljatele seletanud, et inimene wäga eksida woib, kui ta
asja muidu selle järele arwab, mis pealt tunda on, ja ei
wiitsi fügawamalt järele uurida.

23. Kohwi.
<,0. W. Masingi järele.)

Kohwi päris sündimise paik on Araabia maa; sealt
teda wiidi Wana India ja sealt jälle Lääne India maale,
kus ta nõnda sigib, ek kõik maailma temaga täidetakse.
Armaste meiegi maal seda inimest on leida, kes teda ei peaks
pruukima. Ennemuistse pölwe rahmas kohwit ei tunnud ega
teadnud teda ilmas olewat; aga nüüd saab umbes kolm sada
aastat, et teda hakati pruukima, ja see tuli nõnda: Nägid
ükskord öitselised Araabia maal kitsi ühe weikese puukese kal-
lal nürimat ja tema lehti sööwat ja peagi pärast seda hüp-
pawat ja kargawat, kui oleksid pööratseks ja hulluks läinud.
Aga teised kitsed, mis mitte puu tallal ei käinud, olid kõik
rahuliste maas. Mõtlesid kõhe ditselised, et selle puu koore
ja lehe rammu lojusid nõnda ärtsaks ja elamaks teinud, et
ei kestanud kargamata ega hüppamata paigal seista; selle
pärast läksid ise katsuma, kuida nende enestega lugu pidi
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minema, kui selle puu koort ja tema lehti mekiksid. Wotsid
siis suhu, närisid ja tundsid tohe une lahkuwat ja kõik mee-
led ärksaks saawat. Rääkisid seda teistele ja jooksis kõla
peagi läbi kõige Araabia maa, et niisugust puud leitud, mis
und ära ajab, kui tarwis walwata. Hakati teda siis istu-
tama ja suure murega harima.

Kohwi puu on sülla, ehk kui oige suur, pooleteise sülla
kõrgune ja tüwist kolm ehk neli tolli paks. Tema oksad on
kui poole sülla pitkused pajuwitsukesed ja lehed ümmargu-
sed. Iga lehe paari wahel kaswawad kaks ehk kolm öiekest,
tellest pärast punased marjad kui meie kirsid sünniwad, kell
taks kiwi ehk terakest sees, mis meie kohwi oad ütleme olewat.

Kui marjad küpsed, siis pannakse linad puu alla, rapu-
tatakse teda, et marjad maha sadamad, kuiwatatatse neid päewa
käes; ja kui tuimaks saanud, siis sünniwad trullidega terikesed
wälja, puhastawad neid ja saadawad turule.

24.
(0.

nVnäa teaüiuata olek8, et tema poom^illa
kuinakat e^a poomnilla rii^t ei tunneb, eük poom-
iial polek8 näinuä? ^ a ini8 poom^ill on, kult ta

t̂ uleb ig, kuiäa ta lüunid, leäa ni l t i^aük8 ei te».
kooinwilla peak3 IiFule poolelt puuvillale nimetatama,

lelt uk8 ^vVlu ja kaa Ull8 puu g.nulld teäa. >V3lu, mi8 leäa
on initiuel looMi inaal, NA», poom^ilis. puu

ou maäkia kazvvuFg,, ĝ, kui temg. ä,r»8itleiiuä,
lÜ8 K3.8̂ v3.wd 0UN2. luuruleä uupuä, kell nadk peal, INI8
kui krakuiuuä kulina kooreä ^Ul̂ g. näitab. Nupuä on tai8
^valZet niHa, Ku8 leemue terakeleä lee8; a^g. ?̂i11 ile ou
uonäa K9nk8te nupu8, et w kui Uk8 topituä nankpall käes
tunnukle olejat. 8aa v̂aä leeinue ter».keleä walmi8, lÜ8 nank
loliked ^a aunad li l lale ineele^aläa kerkiäa ^ kelkwile
taku koonla lliuruleks minna. Xüüä on tema ^almi8, ^3e-
takle a^a terakeleä >valM .ja lÜ8 kraalitakle; uVnäa kui muuä
^villa keäratakle; skk laaäavaä teäa kaa keälkinatü. kaudale.

Nitu laäa tukat 1ei>vi8kat posm^viila tuuakls iZal aa8-
tal Liroop», maale, lslt et poomnilia riiet pai^uZi tarwita-
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takls. 1̂ 3,1 maal ou KAK poeä niilu^ult kaupa täis 8̂. Inäia
ing.ll.1, Ku8 kõbuni linu ei l i i r i ta, ei pea inimeleä muuck
kui poom^viiiä. li lrka ^a on temN leal liuale riiäe oktu.

Imeks tuled pauna, st inimeleä teäa nouäa peenikeleks
keärata, st peenikene poom^illa niit, ini8ka naezte-

oma peenikeli omdluliä omdled M oma >val^iä. l i i -
äiä 9̂. kraaeliä g,Md, ne^g. M ^i ie K66rn6 on. N^a, liis lonZ,
kui tema g.1168 keeraiiiata, Mineäain ^vni olla kui üks kllind-
liku l i i t 6kk kiukle karw.

2 5 . S a m m a l .

Kui nödr on ommeti niisugune sambla taimeke! Tema
wars on ilusa lehekestega hoopis käetud ja waewalt nii paks
kui niit. Linnuke lükkab teda oma jalaga ümber ja pörni-
kaski rõhub möödaminnes üksiku taimekese maha. Sellepärast
on Jumal kaa need taimekesed ikka hulga kaupa mitu tuhat
ühes seltsis lasknud kaswata. Nõnda tropis saadawad need"
hürjapölwlased mõnesugust käsu. Kui uhked puud wilu sügi-
sese tuule eest oma kolletand lehti heidawad, siis sammal on
kõige priskem ja temal on paras kaswamise aeg. Ta wdtab
siis tamme torud, pähkled ja lillede seemned oma sülle wastu
ja katab neid tümalt ja soojalt kinni.

Suured põrnikate hulgad, mis sui sünnitas, otsiwad
wilu talwe ilma eest enestele pelju paika. Sammal wstab
neid wastu ja muretseb neile pehme, sooja aseme, kus nad
talwe otsani wöiwad magada. S i in on sammalde wahel
hämbliku munakesed weikeses hunnikus maas, seal jälle libli-
kate munakeste kogu; siin on ussike enesele talwe korteri
ärawalitsenud, sinna on madu keras asunud. Nüüd talw on
mööda läind, lumi sulab ära. Wee tilgad weerewad ruttu
kraawi ehk jse poole. ,,Pea kinni !" ütleb sammal jooksiku-
tele, ,,mull on palju lapsi joota!" ja püüab neist suure
hulga oma tuhande käsiwarrega kinni. Sammal foowib siis
igaühele oma tilgakest, tamme torule, pähklele, lille seemnele.
Nemad ärkawad üles, joomad ja tärkawad, ja sammal kaitseb
nende õrnu ittekesi külma paastukuu tuule eest.

Taimed toufewad nüüd igalt poolt maast üles, põrnikad
roniwad oma une woodist wälja, nülkijad tulewad päewa
walgele, ja tuppedest sigiwad kirjud liblikad. Kaugelt maalt
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tulewad ööpitkud ja muud laulu linnukesed meile tagasi ja
hakkawad pesa eest muret pidama. Oksakesed ja kõrrekesed
saamad halja põssasse kantud ja siis pesaks kokku punutud, aga
weel on pehmet aset tarwis munadele ja noore poegadele.
S i i s wanad linnud lähemad sambla palwele ja see soowib
neile hea meelega oma taimekesi, miska linnukesed oma pesi
woiwad wooderdada. Pea tulewad kaa jäneksed ja hirwed
peidu kohta otsima, kuhu oma poege woiwad panna ja kaa
nende jauks on sammal pehme waipana wäljalautatud.

Nagu kena haljas riie katab sammal mäe ja kalju kün-
kaid. Lastele on tema pehmeks padjaks, kui nemad maasi-
kate ja mustikate näppimisest wäsinud tahawad hingata.
Nemad korjawad siis kaa samblaid ja punuwad neist pärgi
ema sündimise päewa iluks ja need pärjad ei närtsi pea,
waid seisawad kaua aega haljad.

3 6 . E l a w hõbe.
Mis sa sest arwad, et seda metalli*) on olemas, mis

nagu mett sünnib klaasi walada ja mis külmemas maa jagu-
des mõnikord külmast ni i kowaks tarretab, et haambriga teda
woib taguda? Tema nimi on elaw hõbe. Meie juures ta
ei angu ilmaski, sest et siin n i i langet külma ei ole, waid
ta jääb ikka wedelaks ja täidaksid sa temaga ühe ti igi, siis
wsiksid sa raske raudlootsikuga seal peal soita. Muud kui
<tra sõida hobelootsikuga, sest temale sünniks, mis suhkrutükile
sünnib, kui seda wette wisatakse, hõbe sulaks elawa hõbeda
tiiki hoopis ära ja sina kukuksid tiiki.

Märjaks sa küll ei saaks ja alla sa kaa ei wauks, waid
sa ujuksid metalli tiigis, kui sa kaa enne iialgi ei oleks uju-
mist õppinud. Aga hoia häästi sest wedelast tilka alla neela-
mast, sest see teeks sulle kahju, elaw hsbe on surma rohi.
Paned sa nouu elawa hõbedaga tulele, siis muudab elaw
hõbe ennast auruks ja tõuseb üles, nagu keew wesi auruks
saab. Ja otse kui mee aur jälle weetilkadeks kokku läheb,
kui sa külma kaane katla peale paned, ni i muudab kaa elawa
hõbeda aur ennast tilkadeks, kui ta jahtub.

*) Metallideks hüütakse lulda, hõbedat, maske, rauda, tina ja mis nende sar«
naised on kiwi riigis.
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Pesemiseks ei kõlba elaw hõbe küll mitte, sest ta ei
niisuta sugugi, aga selle eest saadab ta palju muud käsu.
Nagu juba tähendatud, sulatab ta hõbedat ja on ni i kange
hõbeda armastaja, et ta seda igalt poolt üles otsib, kus seda
aga leida on. Hõbe on üks kallis metall ja ei ole nagu
kõik kallimad asjad mitte maa pinnal silmade ees weoelemas,
et tule aga ja wota üles; waid ta on ennast sagedaste üsna
tühja kiwide sisse ärapeitnud, kus ta enamiste wase ja weew-
liga üheskous marjul on. Mäe kaewandaja tunneb neid kiwa
küll, ja ei anna ennast nende halwast näuft petta. Ta
peksab neid puruks, paneb tulesse ja ajab fedawiisi weewli
neist wälja, mis tuld otsegu waenlast kardab ja marsi tuulde
põgeneb, kui tule kuuma tunneb. Peaks nüüd kaewandaja
tatsuma järele jäänud kiwi seest hõbedat sõrmedega wälja
wötta, siis see oleks üsna tühi waew, sest hõbe on weikeste
tillukeste kaupa wase kiwi sisse hoopis ärapeidetud, et keegi.
seda ei woi seletada. Seepärast jahmatab tema kiwid pee-
neks ja puistab selle jahu ühte tõrde, mis otsegu weskikiwi
saab r ingi aetud ja walab elawat hõbedat sisse. Nüüd hak-
kab üks lustiline tants ümberkäiwas törres peale. Elaw
hõbe lahkub tilkadeks ja need jooksemad ringi ja wötawad
wasest hoolimata ühe hõbeda tillukese teise järele eneste sisse
wastu ja tantsiwad nendega puhu ülemal, puhu torre pehjas,
puhu hiljukeste, puhu kiireste, ni i kaua kui wiimne hõbeda
tilluke on elawa hõbedaga ühte saanud. S i is langemad t i l -
gad kaa jälle ühte kokku ja see pank saab katlasse pandud ja
tulele wiidud, et hõbeda elamast hõbedast lahutada. T u l i
ajab elawa hõbeda auruna katlast wälja ja paljas hõbe jääb
üksipäinis järele. Aga elama hödeda aur tõuseb torudesse,
mis külma wee sisse pandud, ja jääb jahtudes jälle elamaks
hõbedaks, et ta pärast jälle nagu linnukoer lindu hõbeda
tillukesi kiwist peab taga ajama. Tema waefe elu on üks
leidmine ja üks lahkumine.

Kaa kulda armastab elaw hõbe. Ta on ise üks tallis
metall ja hoiab selle pärast kaa meelega teise kalli poole ja
jääb otse kui muud kallid metallid ikka puhtaks ja hiilgamaks,
senni kui liht metallid pea mustaks lähemad ja plekid külge
wötawad. Kullasepa juures wöid sa näha, kuida ta toguni
kulla ja hõbeda wahele sõbrust sünnitab, n i i et hõbe üsna
näitab kullaks saanud olewat. Peegli tegijad panemad tema
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abiga tina klaasi külge kinni. Maaldritele annab tema wäga
kena punast wärwi. Nemad segawad kunstlikult ühe osa
weewlit kuue osa elawa hõbedaga ja sest tuleb ele punane
wärw, mis sinoobriks hüütakse. Kaa arstimise rohuks saab
elaw hõbe pruugitud ja on mõne haige surma käest peastnud.

Õhukeste klaastorude fees, mis kitsa, pitka lauakese
külge kinni pandud, oled sa ehk mõnikord elawa hõbeda näi-
nud seina peal, l i iati akna ligidal rippuwat. Seda moodi
peab ta üsna ilma prohwetiks olema, kes ette kuulutab, mis
ilmad on tulemas, kas sa öue minnes päewa woi wihma
marju pead ligi wötma. . Meremehele kuulutab ta mere peal
tulema tormi ette, et ta ennast aegfaste selle wastu wöiks
walmistada; ja neile, kes kõrge mägede otsa lähemad ehk
tuulelaewaga taewa poole tõusemad, annab ta koguni teada,
kui kõrgesse üle mere pinna nemad on tõusnud.

Peale selle on elaw hõbe kaa üks wäga orn sooja ja
külma näitaja. Kui ilma kuulutaja ehk baaromeeter petab
ta ehk mõnikord ja kuulutab päewa paistet, kui oiete wihma
on tulemas; kui sooja möstja ehk termomeeter ei peta ta
ilmaski. Seks pannakse teda ühe weel wähema klaastoru
sisse kinni, mis ülewalt ja alt hoopis kinni on ja see toru
kõige täiega saab ühe kraadi lauakese külge kinmtatud, mis
akna taha ehk kaa tuppa seina peale pannakse seda mööda,
kas sa teada tahad, kui soe öues woi kui soe toas on. Soe
paneb elawa hõbeda torus tõusma, külm alanema ja kraadid
näitawad, kui palju sooja ehk külma juure tulnud. Kui
meil seda mõnusat sooja moötjat ei oleks, siis ei teaks meie
mitte, kuida soojaga wooras maades lugu on, ja kärner oleks
alati oma triip-hoone pärast mures, kas tema wöora maa
roosidel kaa parajat sooja on, woi ei ole.

Elawat hõbedat leitakse mitmes köhas maa seest muist
puhast, muist weewliga sinoobriks segatud. Meie maal anna-
wad teda Uraali mäed.

27. Sool.
Kiwi riik saab enamiste nelja jausse jautatud: metallid,

pölewad kiwid, mullataulised kiwid ja soolad. Wiimsed, kelle
seltsi peale söödama soola weel salpeeter, klaubri sool, potas
ja muud nende sarnatsed on, saamad wäga laialt pruugitud
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rohkemine saab söödaw ehk keedu sool pruugitud, sest see kulub
suurt sugu rähmale ära nende kalli roogade juure, ja seda
tarwitab kaa kerjaja oma leiwa tüki jauks. Arwamise järele
on soola maa peal n i i palju olemas, et ta kõik maa jaud
mitme saa jala kõrguselt kataks, kui kõik, mis aga maa sees
ja meres on olemas, saaks kokku weetud ja laiale lautatud.

Soola on peaaegu iga hallika wee, iga taime, iga mulla
sou sees pisut olemas, peale selle, mis määratuma hulga
kaupa mägedes ja meres üheskous leitakse olewat. Seda on
Jumal oma tarkust mööda nõnda seadnud. Sest ilma soolata
ei saaks kdht mitte toitu äraseeta ja toiduse asjad oleksid
inimestele ja elajatele ilma käsuta, taimedki ei wöiks ilma
soolata kaswata. See tarwiline asi saab mitmel wiisil iga
looma kätte. Taime wZtab seda mulla seest ja wihma weest
wastu, elajas saab seda lihast ja rohust, mis ta sööb, aga
inimene mõistab seda oma hoole ja osawuse läbi enesele muret-
seda. Sool on kahest asjast ühte seatud, teine on üks läikiw
metall, naatrium nimi, teine üks kange kihwt, kloor, mis
silmapilgul selle tapab, kes seda puhtast peast sisse hingab,
aga naatriumiga ühes wotame seda igapäew ilma kahjuta
wastu.

Maa annab meile soola muist köwal näul kui kiwisoola,
muist sulatud näul kui hallika soola. Teine saab kaewandus-
tes päitl i ja haambriga wälja raiutud ehk püssi rohuga
lohutud ja seda wiisi tükkides päewa walgele toodud; teine
peab weest aralahutatud saama. See sünnib keetmise läbi,
manuste pärast seda kui soolwesi enne on saanud kradeeri-
tud. Kradecrimine sünnib seda wiisi, et pitkad 80 jala kõr-
gused ja 4—6 jala laiused seinad okaspoosaste haust saamad
ülestehtud ja kummaltki poolt siledaks leigatud ja nende otsa
saab soolwesi pumpadega tõstetud ja sealt pitkamisi maha
lastud. Ti lga kaupa kukub wesi maha, iga tilk ikka ühest
okkast teise peale, ja all on suured nouud, mis wee jälle
wastu wötawad. I g a tilk peab enamiste kaks ehk kolm korda
selle okkalise tee ära käima ja iga teekäigi järele läheb sool-
wesi ühte puhku selgemaks. Mulla jaukesed, mis ta sees olid,
jäämad seinte külge kinni ja päikese palamuse ja tuule läbi
hingab kukkudes suur hulk mett ära, nõnda et soolwesi taa
kangemaks läinud. See puhastatud soolwesi saab soola kööki-
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des suurte pannide peal keema pandud. Wesi saab auruks ja
kaub ära, aga sool jääb panni pöhja järele ja saab pitka
roopudega ääre poole tõmmatud ja korwide sisse pandud, et
järele jäänud wedelik woib ärajoosta, ja siis immutamise
tämbrisse kuiwama wiidud. Aina see soolwesi, mis wäga soo-
lane on, saab ilma kradeerimata warsi keedetud.

Wäga palju soola on Austria maal, terwed mägestikud
on seal soola täis. Kaa lõunapoolsel Wenemaal on seda hulga
kaupa olemas.

28 Kolm looduse riiki.
Mis meie silm ringi waadates näeb, on muist loodud,

muist inimeste käte töö. Puu, l i l l , hallikas on loodud asjad,
aga maja, laud, aed on inimeste tehtud. Kõiki asju, mis
loodud, nimetatakse looduse asjadeks ehk looduse käsuks, aga
asju, mis inimeste osawus on walmistanud, inimeste käte
tööks ehk töö käsuks. Oma tööde tarwituse nöuusid wotab
inimene loodusest (nagu puud, kiwa, metalli) ja pruugib neid
oma käsuks. Tema ei jõua midagi luua, waid woib aga Ju-
mala loodud asjade nägu teiseks muuta.

Looduse asjade wahel, nagu kiwi, õunapuu ja l innu
wahel, on mitme tähtsa asja poolest suur mahe. Kiwi ei wota
midagi toidust, tema sees ei ole mingisugust liikumist ega elu
wäge, tema ei sünnita enese seest midagi uut wälja, ei lehti,
ei õisi, ega w i l j a ; ta ei kaswa, temal ei ole tundmust, ta
on hoopis eluta ja hingeta. Aga puu wötab toidust, kaswab,
ajab enese seest otse, lehti, õisi ja wil ja wälja, tema seem-
nest tulewad teised tema seltsi puud; aga tema ei woi mitte
oma tahtmisega paigalt liikuda ja tundmust ei temal kaa
mitte. Lind jälle tarwitab toidust, tema sees on liikumist ja
elu, ta jõuab oma teha omast wäest ühest köhast teise wi ia ;
tema munadest tulewad noored linnud wälja, temal on tund-
must, ta saab asjadest, mis tema ümber on, aru, ühe sõnaga
— lind elab. Kõik looduse asjad on siis muist eluta, muist
elusad ja elusate seast on teistel tundmust ja nemad woiwad
oma tahtmise järele paigalt liikuda, aga teistel ei ole tund-
must ega jõudu oma paigalt äraminna.

Nõnda heidawad siis loik looduse asjad kolme jausse,
mis looduse riikideks hüütakse. Esimene on elajate riik, kelle
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päralt kõik loomad on, mis elawad, liiguwad ja kell tund-
must on; teine on taimete riik, kelle loomad küll elawad,
aga kell tundmust ega meelelist liikumist ei ole, ja kolmas
on kiwide riik, kelle järele k5ik hingetumad, eluta loodud
asjad on.

3 9 . L u m i .
,,Ütle mulle, armas pappa," palus weike Willem, ,,kust

tuleb öiete lumi?" ,,Pane tähele," kostis isa, ma seda sulle
seletan. Sa tead wist, et pilwed muud ei ole kui suured
peenikese wee auru koud, ja et auru osakesed mõnikord tilka-
deks kokku lühemad ja siis kui wihm maha sajawao. Saja-
wad need tilgad nii külmast taewa jaust läbi, et nemad kül-
mast anguwad, siis sest tuleb rahe. Aga tui peenike aur ju
sell silmapilgul, kui ta tilguks pidi kotku minema, külmetab,
siis tulewad sest walged kibemed, mis lumeks hüütakse Kui
ilmad soojemad, siis lume kibcmed on suuremad, kange kül-
maga on nemad weikesed ja siis sajab tolmu lund, mis udu
wihma sarnane on."

Nüüd teadis Willem, kust wihm, lumi ja rahe tulewad,
ja temal oli selle üle hea meel. Ehk sina, armas laps, rõõ-
mustad kaa, et nüüd midagi uudist oled õppinud.

30 Tormid mere Peal.
Tormid on meremehe kõige tigedamad waenlased ja

temal on nendega ühtepuhku tegemist. Juba laewu ehitades
püüawad inimesed neid niisuguseks teha, et nemad praemine
tormi wastu woiwad panna; Hollandi maa laewad on selle
pärast madalad ja ei tõuse mitte palju üle wee pinna, Prants-
lased ja Venelased ehitumad oma laewu selle sama tasu pärast
oige kowa ja sügama terega. Peale selle on laewadel määra-
tumad ankrud ja tohutumad köied, mis neid peawad tinni
pidama. Aga palju abi kõigest sest ei tulegi.

On laew kefk mere peal, rannast kaugel ära, on ta
kowaste ehitatud ja saab targaste juhitud, siis kannatab ta
küll tormi ära, kui ta aga päri tuult saab käia. Aga ranna
ligidal pole laemai enamiste peasemise lootust, ta saab randa
aetud ja weealusist kiwideft äralohutud; sest kui looduse
wäed on mässamas, siis ei pea inimese käte töö wastu.
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Enne tormi tõusmist waikneb tuul enamiste hoopis ära
ja lämmataw soe täidab laewameeste südamed hirmuga.

Tuu l pöörab järsku, tuulispasad tõusemad hooukaupa,
ja meri hakkab kui iseenesest kangeste kõhisema ja keema, ja
siis tuleb üks kange tuule hoog, mis wingudes ja möirates
laewa touw-wärgist läbi käib.

Madrosid roniwad ruttu mööda wantisid ja köisredelid
ülesse ja rehwiwad enamiste kõik purjed ja seuwad neid
kdwaste purjepuude Mge kinni, et tuul ei leiaks liiga maad,
kust ta wöiks kinni hakata. Luugid saamad igal pool kinm
pandud, et merewesi sealt ei pea laewa sisse tulema. Wae-
walt see on sündinud, juba tungib uus wägewam tormi hoog
laewa peale, ja peksab laenid, et need ikka kõrgemale tõuse-
mad, ja ehmatand laewa rahwa meelest näitab laew puhu
kõrge mäe otsas köikuwat, puhu põhjatumasse hauda maetawat.

Juba mere wee selgus on kudumas, ta näitab pea üsna
must olewat ja üks haud teise korwas ajab oma suu ammuli,
aga weel ei ole mere nägu kõige kõledamaks läinud.

Aga nüüd jõuab öö oma hirmuga: taewa lautus näi-
tab lambiks läinud, üsna mere pinna ligidal olewat, kui
tahaks ta oma koormaga laewa äraröhuda, tähtede koud on
nagu suuremaks saanud ja laiemaks weninud; läbi wärisewa
udu paistawad nemad otsegu wiirastused silmi. Kõige heleda-
mail tähtedel näitab saba taga olewat kui sawaga tähtedel.
Ja ikka hullemine ja hirmsamine mässab ja möllab torm ja
heidab laewa üles ja alla poole; nüüd on ta üsna kõrges
laene harja peal, aga juba ta liuub alla mööda libedat teed,
läilamast kastab wette ja näitab, kui peaks tcrwe laew mere
pchja laskma, aga siis tõuseb ta jälle järsku mäest ülcsfe;
see sama mast, mis praegu wee sees oli, seisab otse püsti taewa
poole ja heidab wee, mis ta merest oli ülestustinud, kaugele
enese taha.

Weel polegi häda wäga suur, sest õppind laewamees
on niisuguse hirmuga juba harjunud; on temal hea laew ja
teab ta maa 500 penikoormat kaugel olewat, siis woib ta
ikka loota terwelt peasewat. Aga tuul läheb weel langemaks,
nüüd ei tormi purjegi tohi enam lahti jääda, kelle waral
tüürimees weel laewa sai juhtida. Et see tül l kõige tugewa-
mast, kahekordsest kancpisest riidest tehtud, siiski kisuks kange,
hooukaupa tuul teda lõhki kui hämbliku wsrgu. Kaa teised
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kokku trull i tud ja raagade külge kinni seutud purjed ci tohi
paigale jääda, sest et nende weikegi kogu tuulele woiks mahti
anda laewa külleti ehk kaa hoopis ümber ajada.

Nõnda jääb laew ilma purjeta hoopis tuule aetamaks,
tüürida ei sünni teda enam mitte. Tõuseb tuul weel hulle-
maks, siis mastidki saamad ära raiutud ja paljas laewa kere
jääb tormi ja laenete hooleks, ja suuremat lootust ei ole
temal enam mäele saada. Torm ei saa temast seda wiisi küll
jagu, aga teda ei sünni enam juhtida, ega, kui torm üle
jäänud, sadamasse saata. Laened wiiwad teda, kuhu tahawad,
kas kiwide otsa, mis teda purustawad, ehk liiwa rünga peale,
kus nemad teda pitkamisi äralöhuwad, ehk hulgutawad teda
kaa sügama mere peal, künni laewamehed nälja ja janu
läbi otsa saamad, ehk teisest laewast, mis juhtub mööda mi-
nema, saamad leitud ja peastetud.

Lühemat ahastust saamad laewamehed siis tunda, kui
torm neid seal mere köhal tabab, kus palju kiwi ja liiwa rünke
põhjas on. Si is laew saab pea kiwide wastu heidetud ja
lohutud ja inimesed saamad ruttu surma kas meremees, wöi
hai-kalade kshus, mis alati laewade ümber luuriwad ja saaki
ootawad. Mõnele juhtub see küll kaa õnneks, et ta lauast
kinni hakates laenetest saab mäele aetud, ehk kaa moöoami-
nijast laewast wastu wöetud, aga neid õnnelikust tahaks küll
pisut olla.

31.

poleks leäa >veel nllinuä', kuiäa tuuli8palk põua
kMi luonikorä Üle kela künni lglied M kuî va inuläa trentli8
üleskeeritab ^a metla niib, M kui tema oi^e kau^e on â
laastu liunniku peale juntud, I l l i ta üleskeeriwd M nenäe^Z.

Ikked? Rumalaä ^a edaululileä iuimeleä, kui l t M nüe-
lünäi^llt, ütle>v»,ä vvanl!. nõia tuuls^», loit jat, ^ t a v a ä

noa elik muu l«,uäl-ii8ta .ja wiska^vaä tuuli8p«,8kn. â kui
nemkä teäa olanä, arvsawaä lü'8 noiän, kall^a^vllt elik teäa
puulalt mana lööjat M i-8,inmak8 te^k^vat. 8ye on inuiäu^i

ruinalulslt tousnuä.
kuiäa tuule keei-itus, mis tuuli8palak8 uime-

tame, mulcla, Iii>v2, tolmu M prüZi K3r^ek8 laiudak8 üle8-
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lamuti t08tetÄkle Inäia M muu loo^g.
mereäe P6kl1 W6tt M6l6lt Mk8. Xui Müti8t«.mile piiwkä

kki^kä, 6t nenä6 9̂, mere pinng. t i l ke l luurt
Kilu^?a6 n6M9,ä monikorä merä ene8te poolo

tuuled kui mg^i tae^vll. poole Üie8 ^a k^r^id nii k3,u»,, kuuni
kokku l^ad. 866 on uk8

kui l6in t6MÄ tll^H, üle^g,! pil>v68, all !N6r68
6nk >?6N6, oi^u wing. luur W0i pilik6N6, Kui

866

kou p6k1e »̂ inonikorä Kütitud N6Ü6 0nnek8, 6t t6äkl IVKKi
^ oma Wikll. lunninkä. ^Viimak8, ku^

lÜ8 3,I'UU6b Üi68k6lkinuä ^V6ll, mi8
külF6 dakanä, M6I-6 pinnalt lakti ĵll. ri^nd kui Ük8

ilmatu luur kott pi1^6lt mäda, »̂, I^k6d t6M3,̂ 8. ^äali. Xult
t» Üi6 1üQ6d, l68.1 ta k66i-iwd kõik M68 jll nMüb KVik
k^al»,, v̂ 6N6ä, 1̂ 6>vaä, M kilud, kui t». mllg. knuäu n^kk»^
miu6ma, luur6ä puuä maalt, niid katukleä ^ kiriku torniä
är». ^ t66d, kui ta niimak8 kätked, luurt ^eo uputult M
Innutult. L»tk6äk8 on uk8 ku,u^e murin ta^ä.

ko^u, mi8 M6relt t3,6̂ k>. Ikked, uim6ta,tükle ^
vee püklik8.

32. Tulepurskawad mäed.
Neid on Eiroopa, Aasia, Ameerika maal ja suure saa-

restiku peal olemas, mis Aasia ja Ameerika wahele heidab.
Pealt näha on nemad otsegu muud mäed. Mõned on terawa
otsaga nagu suhkru pea, mõned ümmargused; mõned on ni i
kõrged, et nende otsad üle pilwete ulatawad ja alati jää ja
lumega käetud on, teised jälle on madalad. M is nende ja
teiste mägede wahel wahet teeb, on, et nemad suitsu wälja
ajawad kui korstnad. Kes asja ligemalt tahab waadata, fee
ronigu mäe otsa. Tee on küll waewaline, ta wiib põhja-
tumaist aukudest ja sügäwusteft mööda, üle kaljurünkade ja
kiwirüha ja wiimaks liiwast ja tuhast läbi mäe otsa peale.
Ronides kuuled sa mäe seest kanget mürinat ja mõnikord
näitab, tui hakkaks põhi jalge all lõhkema. Aga kui sa wi i-
maks oled ülesse saanud, siis seisad sa ühe määratuma
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kuristiku ees, mis trehtli moodi alla poole kitsamaks läheb,
ja sealt seest tõuseb ühtepuhku palawat auru üles. Paraja
tuulega, mis auru ja suitsu äraajab, sünnib kaa selle kuris-
tiku sisse minna. Üks looduse uurija, kes seda kord julges
leha, nägi augu põhjas jälle 3 mäe otsa, mis köib tuld ja
suitsu mülja ajasid. Parem on ikka niisugusest katsetükist
eemale hoida. Mõnikord juhtub, et niisugused mäed mitte
enam palja suitsu ja auruga ei lepi, waid korraga kuulukse
neis kõledat mürinat ja praginat, mis kaugele maale kostab.
Maa põhi müriseb nii kangeste, et mäe ligidal majad ja tor-
nid lagunewad ja langemad ja suured praud maa sisse
sünniwad, kuhu inimesed ja elajad sisse wauwad ja hirmsal
wiisil hukka saamad. Kuristiku seest tõuseb üks määratu
must suitsu sammas, kui wilja wihk pealt näha, üles taewa
poole, walgu moodi tuli lööb wahete wahel sealt wälja, ja
mitu wersta ümberkaudu sajab tulist tuhka ja liiwa kui
wihma ja kuristiku korwa kukumad kaa wilistades tulised
kiwid maha, mis mägi enese feest on wälja sülitanud. Mäe
Ümber logumad mustad kõue pilwed, et päewa ajal mõni-
kord nii pimedaks saab, et küündlad põlema süüdatakse. Pil-
wetest löömad maigud mäe sisse ja mäest tuluke lõkendab
pilwete poole. Wiimaks kifub kange põrutus kuristiku seina
augu, kust tule jõgi nagu sulanud malm wälja teeb. Kiwid,
liiwa, mulda, metallid on ühte kokku sulanud ja jooksemad
nüüd jögena mäest alla. Selle tulise wedeliku nimi on
laama. Häda selle linnakesele ehk majale, mis külge laawa
jõgi puudub! Kõige paksemad müürid langemad, tornid,
majad, puud polewad ära, põllud, heinamaad, munamäed
saamad kinni laetud ja mitmeks aastaks ära häwitatud. Ioe
mesi, kui ta üle kallaste tõuseb, teeb kurja küll, ta täidab
kõik, kust ta üle läinud, sõmera ja liiwaga. Aga on mesi
jälle alanenud, siis woib seda tühja prahti jälle wäljade
pealt ära wiia ja neid puhastada. Laamat ei wsi teegi ära
wiia. Mitu aastat kuluwad ära, ennegu ta üsna jahtunud
on, ja meel enam aega, ennegu ta hakkab pihastama, et
maad jälle sünnib harida. Aga maa on selle järele kaa
wäga hea ja rammus. Sellepärast unustawad inimesed ikka
jälle häda ja ahastuse, mis nemad tunda saanud, ara, ja
asuwad uueste selle sama köha peale, mis tule jõgi kord oli
ära häwitanud.
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79. aastal pär. Kr. sünd. mattis Wesuuwi mägi Nea-
põli linna ligidal kaks linna, Pompecji ja Herkulaanum,
tuha sauga nii kõrgelt üra, et nüüd wäga sügawaste tuleb
kaewata, enne kui nende linnade majad kätte tulewad. Need
on kõik weel terwed ja otse ses korras, mis neil oli, kui
tuhk neid ära mattis, nagu oleksid maja rahmas mõne tunni
eest neist äraläinud öue. Aga liiati teldrites leitakse kaa
weel surnu luid, sest kes maja sisse jäi, suri sinna lämma-
tuse surma, ja kes öue põgenesid, said seal samas otsa.
Tuhk sadas sell korral nii paksult, et, kui ta aega mööda sai
kõmaks saanud, teine linn, Portitsi nimi, otse ladunud lin-
nade peale sai ehitatud, nõnda et seal nüüd kaks linna teine
teise peal on olemas. Pompceji linna uulitsad on kaa laama
kiwidega prügitud ja ratta roopad on weel tunda.

Möni mägi seisab nüüd wakka päewa käe, kui ei oleks
temast ilmaski midagi kurja tehtud, ja ommeti tema ei olegi
nii ilma süüta. Kiwidest, mis tema ümber leitakse, on
tunda, et temagi enne tulepurskaw mägi olnud, ehk et tema
lohal laawa maa seest on wälja keenud.

33. Maawiirisemine Lissaboni linnas.
1755. aastal 21. Oktobri kuu päewal sündis suures

toreda Lissaboni linnale Taaho joe ääres nii hirmus õnne-
tus, et tema sarnast mähe maa peal on olnud. Päew oli
selge tõusnud ja kirikulised tõttasid hulgakeste ürikutesse, sest
üks püha sai peetud. Siis kuulus korraga kellu 9 tange
maaalune mürin, ja kõik said aru, et maa Värisemine
tulemas.

Sell silmapilgul põgenesid linna kodanikud tiritutest ja
majadest wälja uulitsate peale, aga muidu weike jagu peasis
seoawiisi eluga. Hirmus maaalune paugutus pani maa-
põhja nn kangeste wärisema, et majad kõikusid ja nende üle-
mised korrad uulitsate kaupa langesid ja inimesed rusu alla
äramatsid. Kaa toreda kirikute kindlamad müürid läksid
lõhki ja lämmatasid eneste alla kirikulised ära. Terwed
uulitsad said ümber löödud, lossid ja tiritud olid kiwiware-
meteks saanud, lagunud hoonetest sadasid ühtepuhku kiwid ja
palgid maha, nõnda et hulk inimesi, kes esimesest häwitusest
olid peasenud, nende läbi said tapetud ehk haawatud.
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Esimene põrutuse hoog langetas usukohtu maja, kuning-
lik loss oli kõige oma ilu ja rikkusega otsegu maa pealt
ladunud, jeesuütlaste koolimaja oli kõige inimestega tükis
hukka läinud.

Turu paigad olid neid täis, kes esimesest hukatusest olid
peasenud; manad ja noored, suurt sugu inimesed ja madalad
olid seal tropis kous, üks ahastus oli kõigil südames. Nemad
olid polwili maas, sirutasid oma käed taewa poole, hüüdsid
Jumalat appi, loid oma wastu rindu ja kisendasid: ,,Issand,
heida armu meie peale!"

Natukese aja pärast sündis teine põrutuse hoog, see
ajas kõik, mis esimesest weel seisma jäänud, ümber. Lan-
gema hoonete ragin ja inimeste häda kisa kõlasid kaugele.
Aga kisa sai weel langemaks, kui marsi pärast põrutust joe
wesi mägena kerkis ja linna poole weeres.

,,Meri tuleb, meri tuleb, meie olema hukas!" hüüdsid
tuhanded ja ruttasid uulitsate poole, kus mahasadawad kiwid
neile teist moodi hukatust ähwardasid. Wesi kõhises hirmsaste
linnas, laewad said ankrutest lahti kistud ja mitu wajusid
joe põhja. Kaa palju inimesi uppusid wette ära. Üks sild,
kus peale arwata sada inimest olid põgenenud, wajus nendega
tükis põhja. Kolmandamal põrutuse hooul sündis jälle nii-
samasugune wee tõusmine ja igal järgmisel hooul oli see-
sama lugu. Juba üks uus ära-häwitaja waenlane oli tule-
mas. Torm tõusis, mis ksik ohu tolmuga täitis ja päewa
walguse peaaegu ärakustutas. Wiimne päew näitas käe ole-
wat. Torm sünnitas ja kaswatas suure tulekahju, mis seda
ära häwitas, mis maa wänsemisest oli järele jäänud. Kõik,
kes alles elus olid ja kell jõudu oli joosta, põgenesid nüüd
linnast maale. Wäljade peale, mis linna ligidal, olid linna
kodanikud tuhande kaupa kogunud ja pidid seal ilma pea
warjuta, ilma toiduseta ja muist kaa ilma ihukatteta pitkal-
dase wihma ärakannatama. Naabri linnad ja külad, kust
nemad ehk oleksid woinud peawarju leida, olid ise maa
wärisemise läbi lahju saanud.

Ütlemata suur oli wiletsus, mis Lissaboni linna peale
oli tulnud; 8 päewa kautas tuli, mis weel järele jäänud.
16000 hoonet olid maas, nende seas ksik kirikud, kõik kroonu
majad, waeste majad ja hospidalid; wäga pisut hoonid oli
weel alles. Lissaboni linn oli kiwiwaremeks jäänud, kelle
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rüha alla 200000 inimese wara ja pealegi 40000 inimest
olid äramaetud. Kodanikude kahju oli meie raha peale
arwatud umbes 600 miljonit rubla suur. See maa wäri-
semine tundus Saksa maast, Rootsi maast ja Ameerika maast
saadik ja arwamise järele sai sell päewal üks tükk maapinda
müristatud, mis neli korda suurem oli kui terme Eiroopa maa.

Kefk kõige selle äraarwamata ahastuse sees leidsid kaa
mehine meel ja tõsine kristlik armastus maad endid näidata.
Siis kui suurem hulk inimesi aga selle peale mõtlesid, kuida
nemad ise oma eluga pidid peasema, oli kaa neid olemas,
kes oma ligimesi meele tuletasid ja neid aidata püüdsid.
Mõned kandsid oma elust hoolimata tuttawad inimesed lange-
mast majadest wälja lageda köha peale, et neid surmast
peasta. üks noor pealik, kelle soldatid puhas hirmuga wahi
pealt olid ära jooksnud, jäi üksi paigale ja kaitsis kroonu
rahalöömise hoonet ja tema warandust. Kõige enam armas-
tust ja wahwust näitasid ristiusu õpetajad üles; nemad ei
jätnud oma ahastatud tarja mitte maha, maid kinnitasid ja
aitasid hädalisi ahastuse ajal ja kaa pärast seda kui oiged
Jumala sulased.

Igal pool, kus Lissaboni linna õnnetus teada sai, läksid
inimeste südamed haledaks; kõik, kes seda mähe woisid,'
Püüdsid õnnetumaid aidata. Hispaania maalt läkitati raha,
Inglis maalt ehituse puid, liha, soola, wilja, Hamburgi lin-
nast maja riistu, puid, laudu, rudid; ükski maa ega linn ei
tahtnud teistest abi poolest maha jääda. See tuli kaa nii
rohkeste, et pea ära-häwitatud linna asemele teine ilusam
sai ülesehitatud.

Malm, Laulud ja Loub M.



I I . Maa ja rahwa loud.

34. Laplased.
(O. W. Masmgi järele.)

Taga-Soome maad hüütakse Lappa-Lappi ehk Lapumaaks
ja rähmast, mis tema sees elamas, Lapu rahmaks. Laplased
on nõnda kui meiegi Wenemaa teisri alamad ja on Eesti-
maa ja Soome rähmaga ühest suguwosast, kuida nende keele
murre tunnistab. Nende maa on hirmus külm, sest et tema
wäga põhja poole heidab ja kolme mere wahel on. See pä-
rast ei sula mitmel suwel sood lahti, maid kannawad sui otsa
inimest ja lojust; ega lähe seal jõed enne lahti, kui kesk lehe
luus, ja juhtuwad aastad, et sellgi ajal meel kõige suuremad
koormad üle käimad.

Südasuwel, kui meil pitkem päew, siis päew seal ei
meere ega lähe looja, ja neil ei ole siis koguni ööd, maid
päike on alati paistmas. Ommeti sellegi pärast nende sui
ilmad ei taha soojad olla, maid on wilukad, mõnikord kaa
oige külmad. Wastu sügisest päewa pööri lähemad päewad
ikka lühemaks ja päikene hakkab lounes madalamal ja mada-
lamal seisma, künni wiimaks wastu talwist pööri päewa
hoopis alla läheb ja nende maalt ära kaub, ega enne taewa
weeres hakka tõusma, kui esimestel küündla kuu päiwil. Sest
ajast tõuseb iga päewa waremine, seisab lounes kõrgemal ja
weereb hiljemine.

Wahe ajal, mill päike neist lahkunud, ep ole neil muud
walget kui seda, mis kuu, taewa wehtlemised ehk wirmalised
ja tähe kuumamme teemad. Seda nüüd küll ei wöi päewa
walguse wastu suureks arwata, ommetigi nemad ütlewad
enestele sest küll saawat, sest et küllalt seletawad teha ja näha,
mis tarwis. Taewa wehtlemised ehk wirmalised, mis kaa
meil talwisel ajal näha on, on Jumalast sügawa põhja rahma
ütlemata käsuks loodud, sest kui päike ja päew nende maalt
hoopis ära kauwad, siis on wirmalised taewas wehtlemas,
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neile walgust andmas, mis muist nõnda heledaste kuumab,
et inimene seletab lugeda. Sest nüüd wsib arwata, paljuks
sellest lugu pidada, mis teadmatad ja ebausulised inimesed
räägiwad, kui niisugused taewa wehtlemised ehk wirmalised
sõda ja were ärawalamist ütlewad ette tähendawat.

Metsa lindu, mis imetawat ja lendawat sugu, on seal
küll. Seal on leida hunti, musta ja walget käru, iga karwa
rebasid, sawermuid, nugisid, ilwesid, metsisid, tedri, mets-
kanu ja muid weel paljugi, aga kõigist neist on pdhja-podr
kõige ülemaks ja kallimaks arwata, sest et tema käest Lap-
lased kõik saamad, mis nende elu ülespidamiseks tarwis läheb.

Pohja-podr nn kcha poolest nsnda kui pödr loodud, mis
meie metsades elab; aga tema sarwed on teist wiisi. Need
on mitme-harulised, wäga suured ja kui käharad tamme oksad
läbistiku kaswanud. Laplase rikkust arwatakse põdra karja
järele, mis temal on. Nöuukal peremehel on mõnikord wiis,
kuus, seitse sada ehk peale tuhandegi põdra, keda kõiki kui
oma kodulojusid tunneb ja nime kaupa oma käe korwa kut-
sub. Peremees ei pane teda lauta, ega sööda teda, sest et
lojus iie suwel ja talwel ennast toidab; suwel sööb tema
rohtu ja puu wösukesi, talwel põdra sammalt, mis kõige
sügawama lume alt jalaga wälja kaabib. Põdra sammalt,
mis narmaline ja kuiw kui nahk, leitakse kaa meie maal,
metsades, nõmme maade peal kanarpiku alt paljugi, ja sün-
nib seda kaa nälja ajal leiwa jätkuks pruukida, sest et ta
kaa inimestele rohkeste rammu annab.

Pohja-podr annab selle toiduse waral rohket piima ja
seda söömad inimesed ja teemad sest wöid ja juustu; aga
sest et tema paks kui hea roosk koor, ei wsi nemad teda
mitte mee segamata juua.

Poldu sell rahwal koguni ei ole; lühikene sui ja külm
maa ei anna wi l jal kaswata, see pärast on põdrad nende
ainus wara. Tema liha söömad würskelt ehk lasewad külme-
tada ja pärast kuiwa tuule käes kontköwaks kuiwata, mis
siis leiwa ohtu serwe ksrwas pruugiwad. Tema nahast nemad ,
Vmblewad enestele kõik, mis aga ihu katteks tarwis on. Õmb-
luse ni i t i arutawad põdra künnapuist ja õmbluse noöla tee-
wad tema säär: wibuluist; lusikat, kulpi ja muud oskawad
tema sarwe luust nikerdada. Et külm ei anna hobusid ja
härgi pidada, on neil pödr hobusegi asemel, ja tema on ni i

4*
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kerge jalaga, et 20 penikoormat päewas paraja jooksmisega
ja ilma waewata ara käib.

Sest et pödr ise oma toitu otsib, sunnib tema oma
peremehe mööda maad hulkuma ja nõnda tema taga käima,
kuida tema eel käib. Kui põdrad ühe maa nurga lagedaks
teind ja tühjaks söönd, siis lähemad teise paika, kus jälle tea-
wad toitu olewat. See pärast ei ole Lapu rahwal mitte
lindlat eluaset ehk maja, mis oma köha peale lindlaste
oleks rajatud, waid nemad elawad telkides, mis kui talu
rahma püstköögid tehtud, muud kui et aga ülemalt lahti on,
kust suits läbi käib. Ehitawad neid nõnda: panemad teibaid
kööki, matawad wäljastpidi hagu ümber ja löömad seest põdra
nahkadega ära. Kesk paigas on tule ase, tema köhal paja
ahelad ja pada otsas rippumas; ukse ette poowad nahka kui
tekki ette.

Oma põdra ja lastud metslinnu nähku müüwad ühe
ja teise kauba wastu ja saamad selle asemele kirwid, nuge,
katlaid, tubakat, wiina ja muud. Ennemuiste nemad ei
pruukinud wiina, ega tunnud seda; nüüd on nemad temaga
tutwustanud ja selle Jumala wilja peale wäga himuliseks ja
tubaka maiaks saanud. Sest ajast on rahmas kaa hakanud
wäga kahanema ja ihu ja jouu poolest kehwemaks minema.

Nemad on nõnda kui kõik sügama põhja rahwas madala
kaswuga ja seda ju ilmpitkaks meheks arwatakse, kell pool
wiiet jalga pitkust on; aga tugewuse poolest on nemad küll
mehed.

Enamiste on Laplased nüüd tüik ristiusku heitnud, aga
pimedat pagana aja ebausku on meel palju nende seas liiku-
mas. Muidu on nemad wäga hea südamega, lahked ja woo-
raste wastuwotjad inimesed, kes wäga seltsi armastawad
ja ühte puhku üks teise juures woorsis käimad. Siis söömad
ja joomad, mis Jumal annud, laulawad, ajawad juttu, psle-
tawad piipu ja mängiwad kaarti: aga nende kaardid on
nende eneste tehtud. Nooremad jooksemad woidu ja lasewad
wibupüssidega sihti. Pi l l i nende juures koguni ei kuulu,
waid kes tantsib, laulab ise oma lugu.

Wargust nemad kui hirmust asja wihkawad ja polga-
wad, ega seda koguni ei pruugi. See pärast seal maal lukku
ei nähta, sest et teda tarwis ei ole. Weel liidetakse sest rah-
wast, et nemad wäga kasinad, ja kõigis asjus puhtust wäga
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armastawad. Oma telkisid ja maja riistu nõnda kui endidki
kasiwad ja hariwad suure hoolega.

35 Neegrid ehk murjanid.
(Muist O. W. Masingi järele.)

Need maad, mis otsekohe päewa alla heidawad, on need
samad, kus kõige tulisemad palawad, mis inimest süsi-mustaks
pdletawad: aga niisugusid muste inimesi nimetatakse neeg-
r i k s ehk murjaniks. Needsinatsed käimad palama pärast muist
alasti, muud kui lühikesed põlled on neil niuete ümber. Suurt-
sugu inimesed ja nöuukamad kannawad peenikesi poomwilla
ehk siidi färkisid, mis polwest saadik ulatawad; aga käe war-
red on neil paljad, sest et nende ümber perli ehk helme
korde, kuld- ehk höbe-sangu ehk worusid kui ehtid armastawad
pidada. Neegritel nina on lossis ja mokad prundis, palge
ja lõua luud on puntijad, aga otsaesine madal ja pea on
kähara musta hiustega käetud, mis nagu puudli karw ehk
lamba willad. Nende must nahk on niwda pehme wastu kätt
tunda kui kõige pehmem sammet. Hambad ja silma munad
on walged kui lumi ja keha kondikas ja lihakas. Ahwrika
maa on neegri rahma päris maa.

Waimu hariduse poolest seisawao neegrid wäga madala
järje peal, ja nende jumala teenistus pole muud kui üks
soge, pöörane ebausk. Enamiste nemad elawad weikestes onni-
des ehk koobastes ja leiawad, mis neile ülespidamiseks tarwis
läheb, metsadest ehk jõgedest ilma suurema töö ja waewata.

Ameerika maa ülesleidmisest saadik hakati neid sinna
wedama ja orja tööle sundima, sest et sealne rahmas rasket
tööd ei suutnud teha. Seda wiisi sai inetu kauplemine üles
wöetud, mis mitu sada aastat ristirahwa häbiks sai edasi
aetud. Laewad said selle jauks ehitatud ja Ahwrika maa randa
läkitatud, et nemad sealt neegri orje pidid tooma. Kas mäe
kaupa w5i ostu wiisi said need waesed inimesed kinni woe-
tud ja laewaga Ameerika maale wiidud, kus neid orja turul
nagu lojuksid äramüüdi.

1807. aastal wast keelas Inglismaa walitsus orja kaup-
lemise ära ja laskis k̂ ik neegrid priiks, kes tema meelewalla
all olid, ja 1865 aastal sai kaa Ameerika ühendatud riiki-
des orjade pidamine ärakeelatud.
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3 6 . K a a r a w a n i d S a h a a r a kö rwes .
Enamiste kõik rahma seltsid, mis seal l i iwa körwes

elawad, on üks teisega ühte puhku r i i us ; mitu neist on üsna
rööwlid ja toidawad seega oma pead, et nemad teekäijate
tallale kipuwad ja neid paljaks riisuwad. Selle pärast ei
tohi teekäija oma käe peal ja üksi korwest läbi minna, waid peab
seltsi ootama ja suure killaga seda teed käima. Neid teekäi-
jate kildu nimetatakse kaarawanideks. Korwe ääres on linnad,
kust kaarawanid enamiste teele lähemad, sinna koguwad tee»
käijad hulga kaupa, et sealt lõuna poole ehk hommiku poole
minna mööda teesid, mis seks kord loodud on. Sest Sahaara
on üks otsata suur liiwameri, ja nagu meres on kaa tema
sees saared ehk oaasid, s. o. niisugused paigad, kus hallikaid
on ja puud kaswawad ja kus tee peal sünnib hingata. Nende
poole peawad teekäijad kaameelite seljas tõttama. Igas linnas
korwe ääres on üks kaarawanserei, see on üks hoone, kuhu kõik
need oma kauba ja kraamiga kokku tulewad, kes tahawad korwest
läbireisida. O n küllalt teekäijaid kous, siis seamad hobueeslite ja
kaameelite peremehed päewa, millal kild woib teele minna. Kõige
osawamad kaameeli sundijad astuwad ninamehiks killa otsa, sest
nemad on seda teed sagedaste käinud ja tunnewad iga oaasi,
mis öömajaks kõlbab, ja iga kaewu kohta; ja palgatud foa-
mehed on kilda saatmas, et ta julgeste woib korwe teed käia.

Päewa teekond on seda mööda, kuida parajad öömaja
köhad kätte tulewad. Enamiste käiakse päewas 4 ehk 5 peni-
koormat, aga kus wäga wähe wett leida ehk kus rööwlite
pealetulemist kardetakfe, seal saawad kaa 8 penikoormat päe-
was ärakäibud. O n palawus päewa ajal liig kange, siis käiakse
ööse ja puhatakse päewa ajal ; aga enamiste läheb kaarawan
hommiku puhte teele ja puhkab pärast lõunat mõne kaewu
ääres. S i is killalised walmistawad enestele usinaste toidust
tule üäres, mis kaameeli sõnnikust ülestehakse; nemad loe-
wad siis oma palmid ja pesewad endid Mohammedi usu sea«
duse järele liiwaga, sest et wett ei tohi raisata. Ja kui siis
öö jöuab ja tähed alati selgest taewast. sorawad, siis Moham-
medi usulised istuwad ühte kokku maha ja kuulawad hea
meelega pealt, kuida mõni jutumees neile ennemuistsid juttusid
puhub. Wahete wahel töstawad nemad kaa healt ja laula-
wad. S i is heidab igaüks oma telki magama ja laugele kuulub
waiksel ööl kaameelite mäletsemine ja magajate noorskamine.
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Nii läheb üks päew teise järele mööda, künni kaarnate
ilmumisest tunnukse, et hallikas ligi on, ja toredad palmi-
puude ladwad kaugelt hakkawad paistma. Siis ruttawad kõik
kurel sammul wee juure ja inimesed ja elajad ajawad oma
janu ära nii pitkalt, kui ei peaks nemad sellega ilmaski mal-
mis saama. Kaewu juure jäämad killalised mõned päewad
puhkama; suuremates oaasides saab kaa kauemine seisatatud
kaubaajamise pärast. Sagedaste kipuwad Araabia seltsi rööw-
lid maga teekäijate kallale ja teemad neile suurt tüli ja ahastust.

Aga suurem on meel ahastus, kui palawad korwe tuu-
led, tuline saamum ehk hams in i surma tuul, hakkawad
mässama. Saamum ei ole oiete muud kui liht torm, aga
maa palamuse ja tulise liiwa tuisu läbi on ta wäga karde-
taw ja teeb palju kahju. Ratsaloomad lähemad peruks ja
wiskawad koorma eneste pealt ära. Inimene wäsib ara ja
läheb palama liiwa ja tormiga wsioeldes hukka. Korwe maa,
kui kange tuul tema üle käib, on pealt näha kui laenetaw
meri. Kõrged liiwa laened tõusemad ja wauwad ja matawad,
mis neile ette tuleb, kinni. Kaarawanid peawad, et küll torm
mässamas, teele minema, muidu oleks karta, et liim neid
ära matab. Tulewad siis pool ära janunud teekäijad wiimaks
ühe oaasi hallita juure ja roömustawad, et nüüd pea omast
waewast lahti saamad, siis leiawad nemad ehk kaewu ärakui-
nud olewat ja kõige kõledam surm on neid ootamas. Sealtap
tulewad surnu luude hunnikud ja ärakuinud inimeste ja ela-
jate surnu kehad, mis korwe teele märgiks on, sealtap kaa
kotka parwed, mis teekäijad saadawad ja neist enestele rooga
loodawad.

Mõnikord naewad ärajanunud teekäijad kaugelt taewa
piirelt punaka auru läbi korraga weepinna läikiwat, kus üm-
ber palmipuuo tuule käe lehwiwad ja uhked majad seisawad.
See nägemine tarastab nende löpenud rammu, nemad loo-
dawad pea kosutust leidwat. Aga kes körwe teega tuttaw on,
ohkab kurwalt ja tuletab meele, mitu korda ju ,,saadana wesi"
teda on petnud. Killalised ruttawad kallist jahutust kätte
saama, aga nagu mari see põgeneb nende eest ikka laugemale,
ja wiimaks kauwad wesi, palmipuud, majad, kui sulaksid
nemad ära. Nõnda narrib kõrb tühja silmamoondamistega
waest teekäijat ja kaswatab aga ahastust, mis tema hing
tunneb.
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37. Ujumine surnud mere sees.
Üks reisind mees jutustab seda wiisi: Iärwe ümber

oli waikne asi, ei mingisugust healt polnud kuulda, ega muud
haljast taimet näha kui paar poolkuinud kibuwitsa põssast
lähema lagediku ääres ja haljas joon Kaalilea järwe poole,
mis Iordani joe keerulist jooksu tähendas.

Arwata 30 sammu wee pinnast saadik oli järwe tallas
aukline ja foonelik, kui oleks enne kõrgem wesi need augud
ja waud sünnitanud, ja kõik oli puutükka täis, mis Iordani
jõgi sinna oli wiinud ja mis päike seal walgeks oli pleeki-
nud. Et kell küll alles 9 oli, ommeti oli palawus nii läm-
mataw, et meie nouuks wStsime warsi ujuma minna.

Mitu sada sammu kaldast eemal ei ole wesi kuskil pool
sügawam kui üks jalga wiis; aga sest sai küll, et meie selle
wee imeliku kandmise wäge woisime ärakatsuda, lellest teised
reisijad nii palju on rääkinud; ja mina pean oma enese
tundmise järele tunnistama, et mehed õigust on rääkinud.

Igaüks meist püüdis mägise wee põhja minna, meie
heitsime tühja kopsudega pitkali wee peale, paenutasime oma
ihu iga moodi, surusime ja surusime, et wee alla saada, aga
kõik meie waew oli asjata.

Tõsi oli, mis üks seltsimees armas, et, kui oleksime woi-
nud purjet ülesseada, siis oleksime ilma kätt jalga liiguta-
mata wöinud üle järwe purjutada.

Kaa see oli tssi, mis endised reisijad surnud mere wee
jäledast, mõrust mauft on kirjutanud ja et wesi tunnub lägane
olema. Räpastand, wäga soolane mere wesi tahaks mau poo-
lest selle wee sarnane olla, ja käega tatsudes on ta wedela
liimi moodi, mis sandiks läinud eliga segatud, ta hakkab nahast,
hiustest ja habemest kinni, ja hiuksed ja habe on pärast ara-
kuiwamist sasis ja kokku trompsund, et raske on neid jälle
lahti peasta ja sugeda.

Silmad ja seeftpidine ninanahk kipitasid weest wäga,
ja meie olime kõik kolmekesi pärast ujumist ütlemata wäsind
ja liikmed olid meil üsna kangeks läinud. Wast poole tunni
pärast hakkasime jälle toibuma.

38. Pallistuna. I.
Maal, kus meie Õnnistegija Jeesus Kristus on elanud,

kannatanud, surnud ja surnuist ülestõusnud, on pühas kirjaK
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mitu nime. Teda hüütakse K a n a a n i maaks Hammi neljal!-
dama poja nime järele; I i s r a e l i maaks Jaagupi liianime
järele; Ebrea rahma ehk J u u d a maaks; P a l ä s t i i n a k s
Wiilistide järele, kes ühes selle maa jaus elasid ja töu ta -
wd ehk t õ u t u se maaks. Meie ristirahwas hüüame seda
maad enamiste pühaks maaks, sest et Issand Kristus
seal oma lunastamise töö on korda saatnud.

See on üks üsna weike maakond Aasias, kus Jumal
nii suuri asju inimeste heaks on teinud. Püha maa pitkus
põhjast lõunast saadik pole enam kui arwata 200 wersta za
laius hommikust õhtust saadik ei ole rohkem kui üks wersta
140. Sest et see maa palama tsooni ligi heidab, on soo-
jad seal ju iseenesest oige langed, aga palawus kaswab meel
suuremaks maa ife-loomu läbi. Ühest küljest aga on Vahe-
meri temale rajaks, teised küljed saamad Siiria ja Araabia
maast ümber piiratud. Pshja poole, kus ta Siiria maa külge
puudub, heidab arwata 10000 jalga kõrge mäe seljandik,
kelle otsad alati lumega käetud ja peale saa wersta pealt
näha on. Selle seljandiku nimi on Liibanon. Hommiku maa
laulikud kiidawad temast: tema kända talwe omas peas, lille-
rikast kewadet oma olade peal, wiljalist sügiset omas süles
ja sui hingata tema jalge ees mere äärcs, palmipuude war-
jus. Selle mäe peal kaswas kuulus seedri mets, kelleft püha
kiri nii sagedaste räägib ja kelle puid Saalomon templi ehi-
tuseks tarwitas. Mõned puud on nüüd aga meel järele jää-
nud, aga need ttzstawad oma ladwad toredaste taewa poole,
mõni katab oma okstega maa, mis pitkuti ja laiuti rohkem
kui 100 jalga, ja tema tüwi on ümmarguti 40 jalga
lai. Liibanoni wastas hommiku pool on teine mäe seljandik,
Antiliibanon nimi, ja nöu maad kummagi wahel hüütakse
praegu meel Köölesiiriaks, see on sõneks Siiriaks; aga Liiba-
nonist õhtupoolne, mereäärne maa oli Wööniikia rahma elu
paik, kelle pealinnad Siidon ja Tiirus olid.

Need kaks kõrget mägestiku heidawad põhja poolt Palästiina
maa ette ja hoiawad teda külma põhja tuulte eest; mere pool on
maa lahti ja selle pärast jõuab päike laia rannaäärtse lagediku
peale suure waluga paista ja rohkeste sooja sünnitada. Kõik Paläs-
tiina maa mäed ei ole öiete muud kui Liibanoni mägede pojad.

Nagu saar on Palästiina maa kesk merd, korgid mä-
gesid ja liiwa kõrbe aset. Seep see oligi, miks Jumal teda
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oma rahma elupaigaks ära walitses, ta tahtis rahma üm-
berkaudsist ebajumalate teenijatest äralahutada, et elama Ju-
mala teenistus seal öiete wöiks kosuda. Maa oli prohweti
Iesaja sõna järele ühe rohu aja sarnane, kus paksud hekid
ümber ja kindlad müürid warjuks ees. Aga kui Iisrael õnnis-
tuse eest äraneedmise ärawalitses ja ümberkaudiste paganate
ebajumalaid hakkas kummardama ja püha maad läila asjadega
teutama, siis aed ei keeland enam Jumala kõhtu witsu. Waen-
laste föawäed tungisid üle mere, üle mägede ja liiwa körwest
läbi püha maa sisse, nemad leidsid saare tee üles ja ükski
maakond maa peal ei ole nii palju saand sõdadest ära häwi-
tatud kui otse püha maa.

Aga kaa selle eest oli Jumal hoolt kännud, et Kanaa-
nist, et ta küll otsegu saar oli, armuöpetuse walgus hslp-
saste kõige maailma wois paista. Sest see maa seisab just
wana maailma keskpaigas. Ta on küll Aasia maa järel, aga
otsegu Eiroopa ja Ahwrika maa raja peal. Weike Aasia,
Kreeka maa, Egiptuse maa ja köit maad, mis manal ajal
kõige kuulsamad olid, on üsna Kanaani maa ligi. Temast
mööda wiiwad kõik suured maa ja mere teed, mis Egiptuse
maad Mesopotaamiaga, Araabia maad weikese Aasiaga, üleüldse
hommiku maad õhtupoolse maadega ühendawad, nagu Issand
prohweti Esekieli läbi (5, 5) on öelnud: ,,See on Ieruu-
salem, mis ma olen paganate keskele pannud, et mitu maad
tema ümber on." Ndnda woisid kõik wanaaegsed haritud rah-
mad holpsaste Iisraeli Jumalat tunda saada tema ärawalit-
setud rahma juures; ja kui apostlid hakkasid armuöpetust
kuulutama, siis ei leidnud nemad mitte üksi teed maal ja
merel walmistatud olewat, maid kaa mõne südamesse oli
neil tee juba malmis.

Nii häästi Liibanonist kui kaa Antiliibanonist tulewad
jõed wülja, mis igale poole jooksemad. Kõige tuttawam tuleb
Antiliibanonist wälja Hermoni lohalt Tanni linna l ig i ; ta
jookseb põhja poolt lõuna poole läbi kõige püha maa, mis
ta kaheks wotab, ja sünnitab joostes esite ühe weikese, siis
ühe suurema ja wiimaks ühe meel suurema järwe, kust seest
ta enam wälja ei pease. See jõgi on Iordan; weike järw
on Meeromi järw, suurem on Keneetsareti jürw ja kõige
suurem on surnud meri, mis ümberlöödud Soodoma ja Ko-
morra linna köhal seisab ja kelle wee pind 1200 jalga alam
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on kui Wahemere pind. See surnud meri on üks kurb mee
kogu. Tema kallaste peal ei kaswa puid ega haljaid põõsaid,
ei uju ükski lind tema pinnal, ja talad, mis Iordani jõgi
sinna wiib, surewad pea ära. Wesi on soolane ja wihaka,
jäleda mauga. Enne kui Iordan surnud meresse saab, jookseb
ta ühest kõledast kalju orust läbi, mis inimestele elupaigaks
ei kõlba, kus aga kiskijad rägastiku seest warju paika leia-
wad. Mõnes köhas löhuwad Mkorud selle kalju seina ja seal
on siis koolme köhad, kus üle Iordani sünnib minna. Kõige
tähtsam niisugune poikorg on Ieeriko linna köhal. Sellest
läbi peasid Iisraeli lapsed toutatud maale, ja palmi puude
linn Ieeriko sai itka püha maa wotmeks peetud. Enam põhja
poole on joe kaldad lagedamad ja ilusad, liiati Keneetsareti
järweäärne maa on ütlemata kena ja wiljakas. Nägusad
mäed on järwe igalt poolt ümberpiiramas ja sügama järwe
ääres kaswawad palmi ja wiigi, wiina ja eli puud. Selle
järwe ümberkaudne maa on kõige ilusam Kanaani maa jagu,
ja Issand Jeesus on seal oma jüngritega sagedaste aset pida-
nud. Üleüldse oli Palästiina manal ajal wäga wiljakas maa;
Mooses ütleb rahwa wastu: ,,Iehoowa su Jumal wiib sind
hea maale, mis wee jõgede, hallikate ja järwede maa on,
mis wäljatulewad orgude seest ja mägede pealt, nisu, ja
odra ja wiina ja wiigi puude ja kranaati õuna puude maa,
elimarja puude ja mee maa; maa, kus sa mitte kehwa wüsi
ei saa leiba süüa, kus ei pea ühtegi puuduma; maa, kelle
kiwid täis rauda on ja kelle mägede seest sa saad waske wälja
raiuda. Kui sa saad söönud ;a su kõht täis saanud, siis pead
sa Iehomvat oma Jumalat kiitma hea maa pärast, mis ta
sulle annud." (5. Mos. 8, 7—10.)

Iga seltsi wilja kaswas rohkeste rammusa maa veal,
toige kenemad lilled olid lagedikude ja mägede ehteks. Mi r t i
puud, tammed, eli puud, wiigi puud, palmi puud, seedri
puud kaswasid orgude ja mägede peal ja wiina puu kandis
roima mägedes oma kullist wilja. Kaa käsulistest elajatest ei
olnud seal puudu. Püha kiri nimetab peale mesilaste ja kalade
lindude seast tedri, wutta, loukesi, kaarnaid, warblasi, toone-
kurgi, tuisid ja ööpitkuid, mis Iordani ääres laulawad, ja
imetama elajate seast: hirwid, kitsi, weiksid, kaameelid, hobu-
sid, lambaid, eeslid ja koere. Aga kaa kahjulikust elajatest
saab räägitud: rohutirtsudest, madudest, rebastest ja loukoerteft.
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Nii wiljakas ja nii perekas kui maa ennemuiste oli,
nii sigimata ja inimestest tühi on ta praegu. Kus ennemuiste
köige kenemad wäljad ja nurmed silma rõõmustasid, seal
ei ole praegu ei maja näha, ega rohu aeda, ega wilja puud;
aina ohakaid kaswatab aher maa. Mitmes wähemas linnas
elasid ennemuiste enam inimesi kui praegu Ieruusalemas
elawad. Sest maast woib näha, kmda inimeste süü läbi Ju-
mala onnistus, looduse wiljarikkus, süütumaks wöib kaduda.
Wöorad soawäe salgad tulid püha maa peale ja ajasid Juu-
did nende eluasemetest wälja. Maa jäi harimata, põllu töö
ja muud kafulikud tööd olid maas. Peale selle said polised
metsad mägede veal maha raiutud, mäe otsad ja harjad jäid
lagedaks ja paljaks ja ei soand enam niiskust, mis alt maa
wälja hingas, wastu wotw ja sellega hallikaid sööta, mis
neist wälja tulid. Nõnda kuiwawad hallikad ja jõed ikka
enam ära ja maa jääb ühte puhku ahtramaks, nõnda et ta
waewalt neid pisut inimesi toidab, kes seal elamud.

39. Palästima I I .
Iordani jõgi wotab maa kaheks, maa siin pool ja seal

vool j5ge. Kummaski jaus elasid Iisraeli 12 suguaru. Ruu-
ben, Kad ja pool Manasse suguaru olid teine pool Iorda-
nit aset, kõik muud suguarud siin pool jõge. Kuninga Sauli
aä heitsid kõik suguarud üheks riigiks ühte, mis Taawet
naabri rahwaid ärawsites meel kaswatas. Tema poja Saalo-
moni walitsuse all oli kmk maa Egiptusest Eiwrati jSest saa-
dik. Aga tema mõistmata poja Reaabeami ajal lagunes riik
kaheks ära, teine oli Juuda riik, teine Iisraeli riik Ieroo-
beami all. Lahutatud riigid olid nõdrad ja jäid pea waen-
laste riisuda, kuida see pitkemalt piiblilugudes saab seletatud.

Kui Jeesus maa peal elas, oli püha maa neljaks maa-
konnaks jautatud, siin pool Iordanit: Kaalilea, Samaaria
ja Juuda maa, seal pool: Perea maa, lellest uue seaduse
raamat ei räägi. Kaalilea maakond oli Keneetsareti järwe
pool kõrge maa, sest sinna ulatasid mõned Liibanoni ja Anti-
liibanoni harud Siiriamaalt. Mere poole jääb maa mähe
haawal madalamaks, wiimne ots on kena Seebuloni lagedik.
Arwata kaks penikoormat Keneetsareti järwest on 3000 jalga
kõrge Taabori mägi, kus peal wist Jeesuse muutmine sündis.
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Tema otsast on edela pool Esdrellomi lagedik näha, lõuna
pool Kilboa mägi, kus Saul enesele otsa tegi, põhja pool
Antiliibanon ja õhtu pool Wahe meri ja Karmeli magi,
mis kui torge neem meresse ulatab. Kilboa mäest tuleb Kii-
soni jõgi wälja ja jookseb Seebuloni lagedikust läbi meresse.
Ses maakonnas olid linnad Petsaida, Kapernaum, Tibeerias
Keneetsareti järwe ääres, ja sest järwest eemal weel Endor,
Nain, Naatsaret, Kaana, ja mere Üüres Akko ja Keifarea.
Mõned neist on alles olemas ja rändajad küiwad neid waa-
tamas, aga teised on süütumaks ladunud ja nende aset ei
tuata enam.

Samaaria maakonna keskpaigas on Ewraimi mägi, mis
ennemuiste wäga wiljakas oli, tema päralt on Eebali ja
Krissi mägi, kust Ioosua ajal õnnistamise ja ärawandumise
sõnad said tuulutatud. Pitki merd on Saaroni lagedik. Ses
maakonnas olid linnad Seetem ja Samaaria.

Perea maakonnas teine pool Iordanit elasid kõhtu-
mõistjate ja kuningate ajal Moabi ja Ammoni rahmas, teine
teisest Arnoni joe oru läbi lahutatud. Surnud mere põhja-
poolse otsa heidab Pisga mägestik Neebo mäe otsaga, kust
Mooses toutatud maad näha sai. Sooar, Hesbon, Rabat-
Ammon olid kõige tuttawamad selle maa jau linnad. Enam
Põhja pool on Kiileadi mägestik ja Keneetsareti järwe köhal
damaskuse linna poole on Paasani mägestik, kenad orud ja
toredad metsad olid nende iluks ja ehteks. Paasani tammed
olid liiati kuulsad. Perea pealinn oli Jeesuse eluajal Kaadara.
Mahanaimi juures on Jaagup Issandaga heidelnud.

Juuda maakonnas on Juuda mägine maa, kelle päralt
taa Engedi ja Siiwi kõrb on. Selle mäe weeru wastas mere
poole heidab Seweela lagedik, mis praegugi weel wäga wilja-
kas on, aga muidu tükati saab haritud. Selle lagediku
peal merest saadik elasid ennemuiste Wiilistid omas lindlas
linnades Kaatsas, Askalonis, Asdodis, Eekronis ja Kätis.
Juuda mägestiku kõige tuttawamad mäed on eli-mägi ja
Siioni mägi Jeruusalema juures, kust Kiidroni jõgi wälja
tuleb, ja Karmeli mägi. Eskoli jse hallitas on kaa Juuda
mägedes ja tema jookseb Wahe meresse. Juuda maal on meie
Õnnistegija sündinud, surnud ja surnuist ülestõusnud; selle
maakonna linnades ja alewites on tema liiati käinud ja oma
tööd teinud. Kõige tuttawamad on Petlem, Ieruusalem,



Petwage, Petaania, Emmaus, Ieeriko, Heebron, Siklag,
Kiibeon, Persaba, see wiimne linn oli Eedomi maa raja peal.

40. Ieruusalema linn.
Ieruusalem ei ole ilmaski ühe suure riigi pealinn olnud,

ta ei ole kaa kaubaajamife läbi kuulsaks saanud, merest
kaugel seisab ta üksikus paigas mägede wahel, aga siiski on
ta maa peal ksige kuulsam linn. Sest Ieruusalemas on Jumal
oma armunöuu korda saatnud, patuste äralunastamise. Seep
see on, mis pärast ikka alles tuhanded igalt poolt sinna rän-
dawad, et küll suure kuninga linn ju ammust ajast Türk-
laste walitsuse all leina rudid kannab. Nende südamed püüa-
wad linna näha ja paiku teretada, kus Jumala jalg on
kõndinud, kus tema püha meri sai ärawalatud patu ohwriks,
kus tema surnuist ülestöustes õiguse ja õnnistuse on too-
nud ärakadunud maailmale.

Praegused linna müürid on ümberringi arwata 5 wersta
pitkad, wahete peal seisawad 40 neljanurgast torni. Linna
poolt wiiwad astmed müüri peale ja sünnib mööda müüri
ringi käia. Sealt ülemalt paistab linn wäga selgeste silmi
ja sealt wöib kaa mõnda paika näha, kuhu Türklased oma
pimeda ebausu pärast ristiinimesi ei taha ligi lasta. Müür
on kõige kõrgem ja toredam ida-löuna (kaku) pool nurgas,
80 jalga. Meie päiwil Ieruusalema linnal ei ole enam kui
4 käidawat wärawat: põhja pool Tamaskuse wäram, see on
teistest kõige ilusam ja tee wiib sealt Tamaskuse linna poole;
õhtu pool Iahwa ehk Petlema wäraw, mis Araabia rahmas
kaa Hebroni wärawaks hüüawad, sealt käiakse kõige enam,
sest teed wiiwad sealt ühtlasi lõuna ja ohtu poole; kolmas
on Siioni wäraw wastu lõunat, mis majale ei wii kui aga
Siioni mäe jau peale, mis müüri taha on jäänud; ja hom-
miku pool on meel Tehwanuse wäraw, mis kuulsa weretunnis-
taja nime kannab ja alla Ioosawati orgu wiib. Kui päike
looja läheb, saamad wärawad lukku pandud ja päewa tõusul
jälle lahti tehtud; reedel, Türklaste pühapäewal, scisawad
nemad juba lõunast saadik lukus. Ieruusalema rahmas ei
wöi selle pärast ohtu wilus linnast wälja minna ennast lahu-
tama, selle jauks on neil katuksed, kelle peale nemad lähemad,
kui päew hakkab wiluks saama. Ehk mõni mstleb: ,,Kas
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neil siis ksigil korstnapühkia maim ŝ -s on, et nemad mööda
katuksid romwad?" Pole wiga, kawlsed on hommiku maal
üsna lauud ehk lambid, et nende peal sünnib käia kui põ-
randa peal. Muni kord on mitme maja katuksed ühes tükis,
et kõndimise ruumi küll on, ja manuste on katuste peale
weikesed toad (ülemad toad) ehitatud, kus maja rahmas õhtu
kous on endid lahutamas, ja sagedaste öö otsa lauldes ja
mängides aega wiidawad. Aga kaa palwe lugemise tarwis
said need toad pruugitud, nagu kirjast loeme, et Peetrus
katukse peale läks lugema. Ieruusalema majad on enamiste
kiwist ehitatud ja seal linna jaus, kus Eiroopa maa inimesed
elawad, on majad taunis ilusad. Linna uulitsad on, mis
muidu hommiku maa uulitsatest ei sünni kiita, puhtad; see
tuleb wist sest, et maa põhi kaljune ja küürus on. Kaks
peauulitsat wiiwad linnast läbi, teine Taaweti uulits, ohtu
poolt hommiku poole, hakkab Petlema wärawast pcale ja läheb
wana tcmpli asemest saadik; teine Tamaskuse uulits, põhja
poolt lõuna poole, on Siioni ja Tamaskuse wärawate wahel.
Läänepoolne linna jagu on ehitatud Siioni mäe peale, loode
poolne Aakra mäe peale; taku pool nurgas on Moriia mägi
ja ida põhjas uus linna jagu, Petseeta nimi. Seal jaus
elawad Mohammeoi usu rahwas; Armeenia rahmas ja muud
ristirahwas elawad Siioni mäe peal, ja mäe kaldal wastu
Tiiropöoni orgu ja Moriia mäge on Juutide eluase. See
sama Tiiropöoni org (juustutegijate org) teeb esite wahet
Siioni ja Aakra mägede wahele, kallab siis pisut lsuna poole
ja jookseb Siioni ja Moriia wahelt läbi ja lõppeb Siloa
tiigi köhal otsa. Praeguses linnas ei ole sest orust enam
palju tunda. .

4 1 . Ieruusalema Pühad paigad.
Linna loode poolses jaus seisab püha haua k i r i k ,

tema kaks kõrget kummiga torni paistawad ju kaugelt. Nimi
tähendab, et kirik selle loha peale on ehitatud, kus Issand
hauas on hinganud, aga pealegi liidetakse, et kiriku katukse
all kaa Kolgata mägi ja weel koobas peab olema, kust keiser
Konstantini ema Heleena 300 aastat pärast Jeesuse risti-
surma tema risti olla leidnud. See kirik liiati on rändajate
silma-märk, kes iga aasta hulga kaupa kaugelt maalt Ieruu-
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salema linna tulewad. Nemad igatsewad Issandat seal köhal
kummardada, kus tema meri sai ärawalatud maailma pattude
pärast ja kus tema siis surnuist ülestousis. Küll saab Issand
nüüd igal pool oiete kummardatud, kus teda maimus ja
toes kummardatakse, ja polegi tarwis selle pärast Ieruusalema
linna rännata; aga ehk wöib seal haua köhal armu mäles-
tus toeste südant wägewamine liigutada kui majal. Räägi-
takse mitmest inimesest, kes püha haua ürikusse olid tulnud
palwet tegema, kelle südame liigutus nii kangeks läks, et
nemad seal samas palumise korral hinge heitsid. — Esimese
kiriku on sinna paika Rooma riigi keiser Konsrantin ehitanud.
Ta oli esimene keiser, kes ristiusku heitis. Oma ema
Heleena palwe peale wottts tema ehitamise kätte ja ehitas
kümne aastaga (326—336 a. p. Kr. sünd.) kiriku walmis.
Heleena oli ise haua paiga leidnud, endise pagana keisri
Hadriani wihakius oli teda juhatanud. Hadrian (117—
138 a. p. Kr. sünd.) ei sallinud ristiinimesi ja laskis kiuste
pärast sinna kohta, kus Issanda haud oli olnud, ja Kolgata
mäe peale ebajumala kujud panna, et need köhad selle läbi
ristiinimeste meelest pidid läilaks minema, ja et nemad enam
ei pidanud sinna tulema palwet tegema. Nõnda olid need
paigad rahwa meele jäänud ja said nüüd 200 aastat hiljemine
oma teutusest lahti ja jälle ristirahwa kätte soowitud. Selle
kiriku häwitas juba 614. aastal Persia kuningas Kosroes
süütumaks ara ja tema asemele said kolm tabelit ehitatud,
esimene Kõlguta mäel, teine haua peale, tolmas kattis risti
leidmise koopa. Kui ristisõitjad, 12. aasta-faa sees Ieruusa-
lema linna oma kätte said, said need kolm tabelit üheks
tirikuks kokku woetud ja selle kiriku põhi seisab alles täna-
päew, et tema nägu küll aega mööda mitme asja poolest
on teiseks saanud. Astugem nüüd sisse kirikut seest poolt
waatama.

Uks on lsuna poolt. Enne olid taks kõrget ust, aga
teine on ju ammust ajast kiwidega kinnipandud. Ukse körwas
pahemat kätt seisab kella torn, aga kellu pole sees, neid laskis
sultan Saladin, kui ta linna ristirahwa käest ärawMis,
haamriga puruks peksta, sest Mohammedi usulised ei salli kella
helinat. Eeskojas peawad Türgi soldatid wahti, nemad
walwawad seal, et kirikus ei peaks tüli touSma, sest sagedaste
on juba paraku mitme ususeltsi rahwas, kes seal oma jumala-
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teenistust peawad, üks teisega karwupidi kous olnud. Uksest
sisse tulles paistab warsi üks suur marmori kiwi, kus raud-
aed ümber on, silmi, see olla kiwi, kus peal Jeesuse surnu
teha sai salmitud ja linase riide sisse mässitud. Paremat
kätt wiiwad 18 trepi-astet K o l g a t a mäele. Tema otsas on
kaks wolwitud tabelit, mis sammaste läbi teine teisest on
lahutatud.

Lõunapoolne on risti-peale-panemise tabel, ja tähen-
dab kohta, kus Jeesus r ist i külge naelati ja põhjapoolne
on ristisurma tabel, kus Jeesus r is t i peale suri. Üks körge
rist, Õnnistegija kuju peal, on siin ülesseatud ja hobelambid
pölewad ööd ja päewad selle ees. Auk, kus ristipuu kalju
sees on käinud, on hobe-plekiga käetud ja pealekiri on peal:
, ,Si in on Jumal, meie kuningas, mitme saa aasta eest õnnis-
tuse maa keskpaigas korda saatnud." Selle augu ja teise
wahel, kus sees jumalakartmata kurjategija rist seisnud, on lai
pragu kalju sees. See olla siis tulnud, kui maa Issanda
surma korral wärises, ja tähendada, et need, kes patust pööra-
mata surewad, Issandast hoopis saamad äralahutatud. Kabe-
lite ruum on üks sammu 18 r is t i . Ristisurma tabeli köhal
all on Ioannese ehk Maarja tabel, seal köhal olla Maarja
ja Ioannes seisnud, kui Õnnistegija ütles: ,,Naene, maata,
see on sinu poeg," ja Maa ta , see on sinu ema."

Õhtu pool kirikus on p ü h a h a u d . Kalju tõuseb
põrandast ülesse ja on walge marmori tiwiga üleüldsi woooer-
datud, nõnda et temal marmori kiwist tehtud kabeli nägu on.
Tema köhal ülemal on teine suurem kummiga torn, teine
wähem on enam hommiku pool kreeka usuliste kiriku kõige
Pühama, paiga köhal, mis haua kabeli ees on. See kabel
ise on kahes jaus, eeskoda ja päris hauakoobas. Eeskoda
hüütakse ingli tabeliks, sest et seal sees kiwi olla, kus peal
ingel istus, kes naestele ülestõusmise sõnumid kuulutas.
Sealt wiib üks madal uks haua koopasse, mis arwata 6
jalga pitkutasa ja laiutasa on, kõrgust on pisut enam. Koobas
on puhas walge marmoriga wooderdatud, muud kui põhja
pool seina kulles tähendab üks teist kärma marmori kiwi, et
seal samas Issanda teha olla hinganud. Koopa sees pole-
wad kuld- ja hobe-lambid ööd ja päewad ühtepuhku ja lille
kimbud talli riistade sees annawad magusat haisu.

Hommikupoolses kiriku jaus on weel Heleena kabel
Malm. Laulud ja Loub I i l .
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ja risti leidmise kabel; seal, liidetakse, olla keisri ema Heleenw
Jeesuse ristipuu maa alt leidnud.

See on püha haua kiriku seestpidine nägu. Ei öösel
ega päewal ei ole seal ilmaski rahu, ühtepuhku kuulub laulu
ja palwe heal, sest Kreeka, Armeenia, Katoliigi ja Kopti usu
preestrid peawad seal kordamisi jumalateenistust; kui ühed
lopetawad, hakkawad teised peale.

Kui Kiidroni jöe poolt mööda järsku, kiwist teed Teh-
wanuse wärawast sisse linna tullakse, siis on warsi pahemat
kätt P e t e s d a t i i k , kus Jeesus haige inimese terweks tegi,
kes seal weesegamist muidu oli oodanud. Tiik on nüüd üsna
kuiwaks jäänud ja kinni aetud, tema peal kaswatatakse kor-
witsaid ja kapsaid.

Natukest maad sealt eemal on, Pii latuse ehk kõhtu-
koda, kus Jeesuse peale sai kohut mõistetud, ja kus alles
tänapäew Türgi maawalitseja elab. Maja seisab weikese
künka peal. Kui Jeesus maa peal elas, olid seal trepiastmed,
mis Kabatale ehk kiwipörmandule wiisid, kus Piilatuse kõhtu
järg oli. Trepi kiwid liidetakse nüüd Rooma linnas olewat.
Sealt köhalt on meie Õnnistegija pidanud oma ristiga Kol-
gata mäele minema, tee on arwata I ^2 wersta pitk. Tee
peal tema manitses Ieruusalema tütrid, et nemad ennemine
ise endid ja oma lapsi kui teda pidid nutma, seal tabati kaa
Küreene linna mees Siimon ja pandi rist tema selga. Wana
rahwas teab meel omast käest rääkida, et siis, kui Jeesus risti
koorma alla äranorkes, Üks naesterahwas, Weroonika nimi,
olla temale rätikuga higi otsast ärapühkinud. Kui ta sii5
pärast rätikut olla hakanud waatama, olla tema Jeesuse silma-
näu pildi leidnud peal olewat.

Tssi see jutt wist ei ole, aga muidu ilus küll.
Neist neljast mäest, kus peale Ieruusalema linn on ehi-

tatud, on S i i o n i mägi ksige kõrgem. Ümberringi on süga-
wad orud ja urkad, ta on kindluse tarwis kui loodud. Juba
Iebusi rahwal, kes enne Juuda rähmast seal elasid, oli tema
otsas kindel linn. Sai Taawet Iebusi rahma ärawsitnud,
ehitas tema omale Siioni mäe peale kuningliku koja. Loode
pool nurgas seisab Taaweti linn kõrge, kindla torniga, kelle.
aluse ehk Taawet ise ehk Saalomon on pannud. Seal
ligidal oli ennemuiste Heroodese koda, aga see on nüüd
hoopis kadunud ja tema asemel seisab praegu ewangeli usu
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Kristuse kirik, mis Preisimaa ja Inglismaa kuningad oma
kuluga lasksid ehitada. Weel on Siioni mäe peal Armeenia
rahwa suur Iaagupi-klooster, mis nii ruumikas an, et üles-
tõusmise pühade ajal tema sees arwata 3000 rändajat
öömaja leiawad. Siioni wärawa ligidal on pidalitõbiste
hurtsikud, seal need waesed inimesed elawad, keda ükski arst
ei woi aidata; peaksid nemad ommeti selle arsti äratundma,
kes nende hingesid wöib pidalitowest puhtaks teha! Wanal
ajal käis linna müür terme Siioni mäe ümber, aga nüüd
wötab müür mäe pooleks, wärawa tagune maa on ikka weel
Siioni mägi. Seal on ristirahwa matmise paigad, sinna sai
kaa Taawet maetud ja mitu Juuda rahwa kuningat, aga
nende haudade ligi ei saa ükski ristiinimene, sest Türklased
on sinna paika ühe templi ehitanud ja keelawad kangeste
ligiminemist. Seal samas näidatakse kaa hoonet, kus Jeesus
sell öösel, mill teda äraanti, oma jüngritega paasatalle on
söönud ja püha altari saakramenti on seadnud. Üks saal,
60 jalga pitkutasa ja 25 jalga laiutasa, kesk paigal 2 sammast
laele toeks, peab suur, ehitatud tuba olema, kus kaks jüngrit
paasatalle pidid walmistama. Sessamas toas olla pärast
kaa püha Waim jüngrite peale wälja walatud. Kas see kõik
tdsi on, kes seda nüüd enam mõistab seletada?

Mor i ia mägi on ida-lounapoolfes linna nurgas, mäe
kallag on wastu hommikut, lõunat ja õhtut kaunis järsk.
Selle mäe otsas pidi Abraam oma poja Iisaaki Iehoowale
ohwriks wiima, sinna ehitas kuningas Taawet pärast katku
lõpetust altari Iehoowale, ja ostis maa Iebusimehe Arawna
käest ära, et sinna pärast püha koda saaks ehitatud. Ehitus
jäi tema poja Saalomoni kätte. Sest et mägi ülemal liig
kitsas oli, käskis Saalomon alt orust saadik tohutuma müüri
ülesteha ja mäe ja müüri wahe kiwidega ja mullaga täita.
Kui ruum seda wiisi oli suuremaks saanud, ehitas tema
Tiiruse kuninga abiga Jumala koja peale. See sama koda
sai pärast Paabeli rahwa läbi ära häwitatud linnaga tükis,
ja rahwas sai wangi ärawiidud. Kui rahmas Paabelist
jälle tagasi tulid, wotsid nemad warsi kätte ja ehitasid Jumala
koja uueste, et see küll enam nii kena ei olnud kui esimene.
Heroodes, kes Jeesuse sündimise ajal kuningas oli, laskis
selle Jumala koja suuremaks ja uhkemaks teha. Selle püha
koja sees on Jeesus käinud lapse polwes kuulmas ja õppimas,

5*



68

mehe polwes õpetamas, sealt tema on kaks korda tuikese
müüjad ja rahawahetajad piitsaga wäljaajanud, tema Issa
palwekdda ott inimeste tigeduse läbi rööwliauguks jäänud.
Mõned päewad enne ristisurma kuulutas Jeesus jüngritele
püha koja ärahäwitamist, et kiwi ei pidand enam kiwi peale
jääma. See läks toeks 70. aastal p. Kr. sünd., Rooma
keiser Ti i tus tegi linnale ja püha kojale otsa peale. Türk-
lased on sinna omale templi ehitanud ja arwawad paiga ni i
püha olewat, et nemad kardawad, kui wahest mõni r ist i in i -
mene peaks salamahti sisse tulema ja seal samas Jumalat
paluma, et ta ristiusule woimust annaks Mohammedi usu peale,
et Jumal seda palwet ehk wotaks kuulda ja seda mööda kaa
teha. Selle pärast ei ole kaa ristiinimesel, kui teda selle
templi sees kinni woetakse, muud nouu kui: heida silmapilk
Mohammedi usku ehk sure!

Lääne poolse Morna mäe sorwa peal on paik, mis
Juu t i de kaebduseks hüütakse. Sinna koguwad iga reede
Juutide wanemad ja nende noored mehed ja tütarlapsed,
heidawad silmili maha, annawad kaljule suud ja laulawad
wastastiku nutulaulu.

Mohammedi usu templist hommiku pool on linna müüris
ku ld -wä raw , aga see on kiwidega kinnipandud, et ükski ei
pea läbi minema, sest Türklaste seas liigub üks mana jutt,
kui peaksid ükskord ristirahwas sealt wärawast linna sisse
tungima ja linna nende käest ärawotma. Sellepärast sai
wäraw kinnipandud ja ristiinimesed ei tohi l igi minna. M is
see kartus muud tähendab, kui et Mohammedi usulistel enestel
sala-tundmine on, et Kristuse armuöpetus wiimaks ikka nende
waleopetuse peale peab woimust saama?

42 .

mõnelt maalt 8̂. linnalt
Na oleu Ikdikäinä;
^3. in9uäk iM^e, orgu
Na tee peal olen uamä;

mis mina

) ,,
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meelelt koi^e ülem
On

Xüll oma peaä ei
l̂a üle pilgete,

^a utlke8te ei tVule

lÜ8ki kuskil pole

ilnm
i otle

t8 ei
poolaiä egg. pui6,
K 8̂̂ vklt3, ta leeäriä
tainmeliö, ei muiä;

kuniuglikuä leedriä,

Xeeä kuminaräankä i-i8ti,
Ni8 Xol^kltg, inilel on.

Naailink ^vär^, ilu
Ni leia ln, w pe»1t,
^9, lculäk, klliliä ki>v»>
82, otlici muiäu lealt;

On inulle ,
i ri8ti löüäuä Neelult

LolAktal lain ullinä.
i imitle tnült

Vi ukkeä, luui-eä ĵ
1> tulema;

on
elu vee kaevv,

Xeli Muu on, lee
8iin lõppeb tema

Liin pagan
Î Üöd kanetlule^a,
8iin paraäiili 9nne

iin iu^li Ilanäieä
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linna totw!
ou lüli peî ju kokt,

neiäa laile p^aie
oma kinA6 okt!

8Ü8 tule, kiiäa arinu,
lünäinä linule:
Kullata mäo
t3e8t' tae^a tee!

43. Peeterburi linn ja Neewa jõgi.
Peeterburi linn on kõige noorem Eiroopa riikide pea-

linnadest. Kui suur Weneriigi keiser Peeter I pärast
õnnetumat lahingit Narma linna all Ingria maa lootuse
peale oli Rootslaste käest ärawötnud, hakkas ta warsi 1703.
aastal Neewa jöe ääre omale uut pealinna ehitama, kellele
ta püha Peetre kantsi nime pani. Saare peale, mis jöe
suu ees, asutas tema Kroonlinna, et see uue pealinnale mere
poolt marjuks pidi olema. On siis Peeterburi linn kõige
uuem Eiroopa maa pealinn ja ühtlasi kaa hoonete ja uulit-
sate ilu poolest kõige toredam.

Neewa jõgi, mis keskelt linnast läbi jookseb, on üks
neist kõige ilusamaist ja toredamaist jõgedest, mis maa peal
on olemas. Ta tuleb Laadoga järwest wälja ja on esimesest
hakatusest saadik laewa kandja. Otse kui suur linn, mis
tema ääres seisab, on temagi korraga tõusnud ja, enne pea-
aegu tundmata, nüüd kõik üle maailma kuulsaks saanud. Ta
on üks uhke jõgi, mis liht liiwa küllastega ja waeste hurtsi-
kutega kallaste peal ei lepi; maid kenad kiwimüürid ja sadama
köhad ehitawad tema ääri, toredad tuletornid ja lossid pais-
tawad tema wee pinnast wastu ja kullatud laewa mastide
otsad sorawad ta peal kui tähed.

Natukese maad teine pool linna lahkub jõgi mitmesse
harusse ja joe harud, mis kui wallatumad lapsed tema juu-
rest ära laiale jooksemad, ei ole temale häbiks. Kui höbewööd
piirawad nemad saared sisse, kuhu Peeterburi linna suurt sugu
rahmas iga sui suwekorterisse läheb. Nemad jooksemad keiser-
likust ilumetsadest ja rohuaedadest ja ilusaist suimajadest
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mööda, mis kõrge pärna puude ja sirina põõsaste wahelt
wälja paistawad. Aga joe pea-haru läheb oma soodu edasi
ja kannab oma turjal meie maa lauba asju, mis mööda
mere teed woorale maale wiiakse, ja toob jälle terme Wene-
maa jauks Lääne Eiroopa maa kaupa tagasi. Peeterburi
linn on peapaik, kust Lääne Eiroopa haridus Venemaale
tuleb ja Neewa jõgi kannab teda edasi mööda järwi ja jõgesid
Wenemaa südamesse.

Aga see selge, pitkaldase jooksuga jõgi wdib kaa kewadel
wee lagumise ja sügisel wee tousmije ajal palju kahju teha.
1824. aastal pidi tema linna üsna ärauputama. Linna
todanikud olid hirmuga katuste peale ja puude otsa roninud,
sest nagu wee uputus oli linna peale tulnud. Igal pool
on wee märgid näha, mis näitawad, kui kõrgesse wesi sell
korral oli tõusnud. Weel mõned tollid, siis oleks linn üsna
hukas olnud.

Neewski prospektiks hüütakse linna kõige pitkemat ja
kdige ilusamat uulitsat. Teises otsas on admiraliteeti hoone
ja teises Anitskowi sild, uulits on arwata 5 wersta pitk.
Ta on selle põhjamaa pealinna kõige käidawam uulits ja köit
linna rikkus ja ilu on seal nagu üheskous. Si i t paistab
taa selgeste, et Peeterburgi ennemine Eiroopa maa tui Wene-
maa linnaks sünnib nimetada. Mitmesugused sildid ja peale-
kirjad majade kulles on iga keeli kirjutatud, 'seal on prantsuse
teele, saksa keele, inglis keele raamatu poed, 5 suurt kirikut,
mis wiie usutunnistuse rahma päralt, suurt sugu inimeste
elumajad, ja uhked kauba asutused, mis kõige peenemat laupa
täis. Tuula linna kullasepa korwas elab Perliini linna rät-
sep, Astrakaani kasukanahkade kaupmehe wastas on Pariisi
linna portselaani kauplus; wene suhkru pagari korwas kaup-
leb Inglismaa mees, kes oma toreda poe eest aastas 50000
rubla hüüri raha peab maksma. Uulits läheb sihis edasi,
on wäga heaste prügitud ja ääres on laiad jalgkiwid.
Keskpaigas on määratu kauba-hoow ehk gosti inoi dwor, üks
terme linn poodisid ja kaubakuntorid, kuhu kõigest maailmast
kaupa kokku weetakse. Gostiinoi dwor kubiseb alati inimesi
5äis, seal on kaupmehi ja päewa wargaid, tawalaid kelma ja
ettewaatlikusi kaubakuulajaid, Iuuta ja ristiinimesi, kodanikusi
ja soldatid kous. Elawamat pilti, kui sim iga päew näha
on, ei tahaks maailmas enam olla, üks liikumine ja üks
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muutmine ühtepuhku. Waadake peenikest meest, habe on
temal aetud, hiuksed woitud, samaga kuub ja lumiwalge mest
seljas ja magus hais taga, ja tema kännul kõnnib wene
talupoeg laia kuue ja pitka hiuste ja habemega, ja näitad
see peale üsna uhke olewat, et ta oma wanemate rudid ja
wiisi ei ole heitnud. Mohammedi usuline sammub pea püsti
kirikust mööda, mis Wenelane risti ette lüües teretab.
Soome talupoja lihtlabane rennik sõidab tasa-hiljukeste uhke
nelja hobuse M a järele. Üks kroonu kuller, hall mantel
seljas za walge sule tutt kübara peal, sõidab tuhat nelja kes
teab kus poole. Mis selle uulitsa näu weel kirjumaks teeb,
on mitmesugused uhked mundrid, mis igal pool wastu juh-
tuwad. Sest Peeterburis on 60000 meest jala ja ratsa
wäge aset pidamas ja nende seas on Taterlased, kasakad ja
Kaukaasia maa mehed, kelle riided iseäranis uhked on. Pea-
legi on Peeterburis 5 meest igast wene rügementist, olgu ta
aset kus tahes, olemas, nii et seal terme wene söawae
mundrid näha on.

44. Tallinn.
Tallinn ehk Saksa keeli: Reewal on üks mana linn,

pea saamad 700 aastat täis, et teda on olemas. Taani
kuningas Valdemar I I . asutas teda 1219. aastal ühe weel
wanema kantsi asemele, mis Toompää künka peal seisis.
Mere poolt tulles on linna nägu ütlemata kena. Ju mitme
penikoorma pealt paistab Olewesti kiriku ots tulija silmi.
Ligemale tulles jõuab laew ühe suure looga moodi mere
lahe sisse, kus hulga laewade jauks ruumi on. Rand on
ringi waadates ime-ilus. Lahe lõunapoolses sopas on sadam
ja sadama taga tõuseb linn oma müüride, kantside ja toreda
kiriku tornidega. Pahemat kätt paistab lageda Laagna mäe
järsk weer ja tema all kena mets, kelle ääre kodanikud oma
ilusad suimajad on ehitanud; enam üles poole on Pirita
tloostri kiriku waremed näha. Paremat kätt on Kalamaja
surnuaed, Teiliskopli neem ja lage Paljas-saar.

Linna sisse astudes saab igaüks marsi aru, et see üks
wanaaegne kindel linn on. Kõrged müürid ja wahete peal
müüri tornid on linna ümberpiiramas. Endisist linna
wärawatest on aga suur ranna wäraw weel alles, teised said
aega mööda kõik kautatud ja paljad nimed on järele jäänud.



73

Uulitsad on kitsad ja nende ääres seisawad weel mitu kõrge
wiiluga maja, kuida neid sell ajal ehitati, kui Tallinn alles
kuulus merekauba linn oli. Ülemal on suured pööningud,
mis kauba ladumiseks tarwitati, all oli sellesama tarwituse
pärast üks ruumikas eeskoda, aga elu toad olid kitsad ja maja
tagumises otsas, ja aknad käisid enamiste hoowi peale. Mõned
majad ja liiati wolwitud maja uksed on weel wanast piltide
ja kujudega ehitatud. Luteruse usu kirikud on peale Jaani ja
Kaarle kiriku köik wäga manad. Nemad on kõik ühte wiisi
ehitatud, kõrge terawa otsaga wölwide, aknate ja ustega ja
kõigil on oige nägusad kõrged tornid. Olewesti kiriku torn
on enam kui 400 jalga kõrge, ja ei ole maa peal palju
torna, mis temast kõrgemad. Muist manust linna hoonetest
on weel tähtsad: rae koda suure turu ääres ilusa, sirge tor-
niga, mustapea seltsi maja ja suure kildi maja pitkauulitsal.
Aga mana moodi majad on aast' aastalt kahanemas, suu-
red pööningud ja eeskojad saamad elutubadeks ümbertehtud
ja üsna uut moodi majad saamad manade asemele ehitatud.

Linna koiHe kuulsam ja ühtlasi kaa kõige wanem jagu
on Toompää, mis ennemuististe juttude järele Kalewi kalmu
lüngas peab olema. See linna jagu seisab ühe järsu mee-
ruga »äe otsas ja oli ennemuiste ise-kindlus linna körwas,
sest linna poole, kus mäe weer enam nii järsk ei ole, on
müür ülestehtud, kus praegugi weel kaks wärawat sees, kellest
läbi Toompääle minnakse, teist teed hüütakse pitkaks teist
lühikeseks jalaks. Toompää keskpaigas seisab Maarja kirik,
mis wanast saadik piiskopi kirik on olnud. Ümberringi sei-
fawad kubermangu walitsuse loss ja muud majad, mõned
üsna mäe weeru ääres.

Linna ümber heidawad laialdased alewid, mis ühtepuhku
suuremaks saamad, sest et linna rahwa aru aast' aastalt on
taswamas. Praegu elawad linnas peale 50000 hinge.
Narwa alewift läbi wiib tee ilusa Kadrindali metsa, mis
Laagna mäe all on. Selle metsa ja keiferliku lossi tema
keskel on keiser Peeter I. asutanud ja temale oma praua
mälestuseks Kadrindali ehk Katariina oru nime pannud.
Seal metsas käimad linnarahwas ja woorad, kes mere mee
pruukimise pärast Tallinna tulnud, suisel päiwil jalutamas
ja roömustawad selle köha ilu ja tema toreda tamme-
puude üle.
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45. Tartu linn.
Emajõgi on Eestirahwa wanaaegiste juttude ja laulude

läbi kuulus, aga meel kuulsamaks on ta linna läbi saanud,
mis tema ääres seisab. Wanal ajal olid Wmelased Tartu
linna kohta ühe kantsi ehitanud, kelle nimi Iurjew olnud.
Selle kantsi wöitsid mZogawennad 1220. aastal Wenelaste
käest ära ja pea pärast seda asus Lihula piiskop Hermann
sinna elama ja tegi uue linna oma piiskopkonna pealinnaks.
Tema ehitas Toomi mäe peale kõige toredama kiriku, mis
iial meie maal olnud; tema endist ilu näitawad ta waremed
weel üles. 1245. aastal oli kõik ümberkaudne maa piiskopi
walitfuse all. Kolm müüri olid sell ajal linna ümber, ja
nende taga kosusid linna rahmas priskeste liiati kauba aja-
mise läbi, mis selle pärast häästi korda läks, et linn Lääne
Eiroopa ja suure Wenemaa wahe peal seisis. Linna käe
oli raha loomise õigus ja surma kõhus. Ja linna rahma
aru oli nii suur, et kui kord katku ajal 15000 inimest
sinna surid, linn mitte tühjaks ei jäünd. Üksteistkümmend
kena, kõrge torniga kirikut tunnistasid rahma jumalakartust
ja linna suurust üles.

Kui Mõskma tsaar Iman WaSsilijewits I I I . Taterlaste
ikke oma rahma kaela pealt oli ära saatnud ja wähemad
würstiriigid enese walitsuse alla heitnud, siis kogus ta söa-
wäe kokku jq läks Liiwimaa wastu sodima. Suitsemad
tuhahunnikud ja waremed märkisid soawäe tee üra ja Tartu
maa oli esimene, mis seda hirmu tunda sai. Aina kuulsa
hermeistri Plettenbergi waprus, woidud ja tarkus hoidsid sell
korral linna ärarikkumise eest. Wiiekümne aasta peale sai
Wenemaa ja Liiwimaa wahele rahu lepitus tehtud, ja sell
ajal sai linnas oige, Luterusest puhastatud, usu õpetus üles-
woetuo. Aga said need 50 rahu aastat mööda läinud, siis
süttis waenu tuli uue waluga põlema ja Tartumaa pidi kaa
see kord kõige raskemat waewa kannatama. Kõik maa sai
paljaks tehtud ja linn ise 1558. aastal Wenelastest ärawoi-
detud. Neis 67 aastas, mis selle järele tulid, sai linn
kuuel mooril Rootslastest ja Pohlakatest kordamisi ümber-
piiratud ja peaaegu ärahäwitatud.

1626. aastaga algas linnale jälle parem aeg. Rootsi
kuningas Gustaw Aadolf tuli Tartusse ja kandis iga wiisi
hoolt, et endise wiletsa aja haawad woisid paraneda. Tema
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asutas sinna suuremad kohtud, ühe kümnaasiumi kooli ja
wiimaks laa ühe suure kooli, mis 1632, kuninga surma aas-
tal, oma tööd üleswöttis. Nii suureks ja perekaks, kui linn
enne olnud, ei saanud ta küll mitte enam, aga ommeti hak-
kasid jälle kord ja kõhus ta sees walitsema.

Kui kuningas Kaarel X I I . keisri Peetrega oli sõdimas,
tulid Wenelased uueste Tartu linna peale, ja terme suur
kool põgenes nende hirmu pärast Pärnu linna, kus ta meel
11 aastat waewasel wiistl sai ülespeetud ja siis hoo-
pis kadus.

1705. aastal piiras Wene ssawägi linna ümber ja sai
seda oma kätte. 1708. aastal andis keiser Peeter käsu linna
müürisid ja kantsa süütumaks äralohkuda ja linna kodanikusi
Wenemaale mangi wiia. Selle käsu järele sai kaa tehtud,
rahmas said ärawiidud, müürid lohutud ja linna majad ära-
poletatud. Kas nüüd Tartu linn süütumaks oli maa pealt
kudunud? Ei olnud mitte! Wana linna waremetest tõusis
pea uus linn, lelle nime Põhja jäämerest Kaukaasia mägedest
saadik hulk endisid suure kooli õppijaid tänuga mälestawad.

I lus linn, mis arwata 3 wersta pitk, seisab kummalgi
pool Emajõge, muist nõuka muist kõrgema maa peal. Laiad,
oiged uulitsad, ruumikad turud, ilusad, enamiste kiwist teh-
tud, majad punaste kiwikatustega roomustawad waataja
südant ja silma. Wiis kirikut, kolm Luteruse usu ja kaks
Kreeka usu kirikut koguwad pühapäiwiti rähmast jumalateenis-
tusele ja neljas Luteruse usu Peetre kirik saab linna Eesti
koguduse jauks ehitatud. Iga seltsi koolid kannawad õpetuse
eest hoolt. Seal on kolm koolmeistri seeminaari, üks küm-
naasium ja üks kreiskool. Kaa kaubaajamine on hw järje
peal. Suure turu ääres, kelle teises otsas raekoda hsbe-
walge torniga, teises raudkiwideft uhkeste tehtud sild seilab,
on üks pood teise korwas ja joe ääres seisab suur kaubahoow
oma poodide ja aitadega. Aga linna kõige kallim wara on
ommeti suur kool, mis linna on kuulsaks teinud ja mis nii
häästi meie maale kui ksige Weneriigile on käsu saatmas.
Keiser Aleksander I. asutas 1801. aastal Tartu linna uueste
selle suure kooli, mis nüüd juba peale kaheksakümne aasta
waimu harimise eest on truuwiste hoolt kännud. Palju
kuulsaid ja tarku mehi Saksa maalt ja meie maalt on kui
selle kooli õpetajad ehk prohweSsorid tööd teinud ja tuhanded



76

noori mehi on nende läbi waimu wara saanud, miska nemad
pärast kui kiriku õpetajad, arstid, kooli õpetajad ja seaduse
tundjad meie maale ja riigile on käsu saatnud. Praegu on
seal peale 60 prohwessori õpetamas ja peale 1400 õppija
nende õpetust kuulmas. Suur uniwersiteeti maja seisab
Toomi mäe all ja tema taga suure kooli kirik.

Linna kõige suurem ilu on toom. See pole mitte üks
suur kirik, waid üks mägi, kelle peal ennemuiste kirik on
seisnud. Toomi peal on ilus mets kaswamas ja puude
wahel wiiwad mitu teed mäest üles ja mäest alla, kus wäga
armas on puude wilus käia. Toomi wastas tõuseb teine
mägi ja kummagi wahel orus on tee, mis toomi kraamiks
hüütakse. Wöörad, kell palju aega ei ole linna waadata,
mingu 210 jalga kõrge Toomi mäe peale, sealt woiwad
nemad korraga terwet linna, Emajõge ja k5ik ümbevkaudist
maad näha. Toom on suure kooli päralt, ja seal seisawad
mõned suure kooli hooned, peale wana kiriku waremete, kelle
teise otsa sisse raamatu kogu on mahutatud, kõrge tähetorn,
anatoomikum ehk surnukeha leikamise maja ja haige-maja.

Peeterburi maantee ääres, arwata üks werst linnast,
on Saksa surnuaed, mis küll maksab waadata. Ta on
wäga kenaste seatud ja ilusa haua kiwidega ehitatud. Möne
kiwi sisse on nimi tikitud, mis kõik üle maailma on
kuulsaks saanud.

— —
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46. Ristirahwa tagakiusamised.
Esimene ristirahwa waenlane Rooma riigi keisrite seast

oli Neero, kes 54—68-mast aastast saadik pär. Kr. sünd.
walitses. Seesama werejanuline hullusi aja lisas oma muundc
kurja tegude juure kaa selle, et tema suure Rooma linna
laskis põlema süüdata. Ta tahtis näha, mis nägu nii suurel
tule kahjul pidi olema ja siis uue linna ülesehitada. Seitse
päewa põles linn. Et rahma wiha enese pealt ürapöörata,
lükkas tema tule panemise süü ristirahwa peale, kelle hulk
Rooma linnas sell ajal juba oige suureks oli läinud. Risti-
inimesed olid ju enne paganate wiha all, sest maailm ei salli
ristilöödud Kristust, nüüd süttis wiha nende wastu oiete
põlema, Neero wois nendega teha, mis ta tige süda iial
tutsus. Ta käskis neid kinni wotta ja arwas neile piinamisi,
mis ihu karwad panemad wärisema. Mõned said metsaliste
nahkade sisse mässitud ja siis koerte ette wisatud lõhki kis-
kuda. Teised said waha ja torwaga paksult üle tõmmatud ja
keiserliku rohu aedade sisse seisma pandud, et nemad seal
kui torma londid ööd pidid walgustama. Hulk ristiinimesi
said nõnda surnuks piinatud. Rooma linnast lagus tagakiusa-
mine laiale ja kaa Hispaania maal sai sell ajal ristiinimeste
weri ärawalatud.

Ülepea loetakse kümme suurt tagakiusamist, mis esimes-
tes 300 aastas ristirahwa peale tulnud, mõned lestasid
mitu aastat üksi järgi. Rooma keisrid wihkasid ristirahwast,
sest et need neile ei tahtnud jumaliku auu anda ega nende
kujusid kummardada. Ebajumalate preestrid kaetsesid ristiusku,
sest et tema läbi paganate hulk päew päewalt kahanes, ja
ebajumala kujude tegijad olid wiha täis, sest et nende tee-
nistus tahtis käest kaduda. Kõik kartsid, et kas nende rikkus
ehk nende au, ehk kumbki korraga ristiusu läbi pidi hukka
minema. Sellepärast tõstsid nemad ristirahwa peale kaebdust,
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kui oleksid nemad jumalate ja ülemate põlgajad, ja maletasid
pealegi nende peale hirmsaid asju, nemad teha, kui nemad
kokku tulewad, salaja häbemata tööd, nemad tappa inimesi,
et nende merd ohwrite tarwis pruukida. See läbi sai rahma
wiha ristiinimeste wastu ühtepuhku tulisemaks ja juhtus
mõni Jumala wits tulema, kas nälg ehk katk, marsi mõis-
teti ristirahwale süüd, et nende pärast jumalad maad nuhelda,
ja tagakiusamine oli lahti.

Üks wäga hirmus tagakiusamine sündis keisri Deetsiuse
all (249—251 aastast saadik). Enne seda oli ristirahwal
peaaegu 50 aastat rahu olnud ja see hingamise aeg oli neid
hooletumaks ja leigeks teinud. Oriigenes, üks selle aja kuu-
lus õpetaja, kaebab wäga selle üle. Ta ütleb: ,,Möned tule-
wad aga suuril pühil kirikusse ja seegi sünnib paljaks aja-
wiiteks. N i i pea kui jutlus on ära peetud, lähemad nemad
kinkust wälja ja ei tulegi õpetajate jutule, ega küsigi nende
käest nouu hinge asjus. Teised ei kuulegi üht ainust sõna,
maid seisawad muidu kuskil pool kiriku nurgas ja ajawad
üks teisega jut tu."

S i i s 250. aastal kukkus tagakiusamine nagu malk r is t i -
inimeste peale ja kõhutas neid nende hooletusest üles. Deet-
siuse nou oli ristiusku süütumaks kautada. Keiserliku käsu
läbi said kõik ristiinimesed Rooma riigis seatud päewal kut-
sutud kõhtu ette tulema ja seal ebajumalatele ohwerdama.
M i t u , l i iat i rikkad ja suurt sugu inimesed, kuulsid fsna. Tei-
sed põgenesid rutuga ja jätsid oma wara tagakiusajate kätte.
Neid, kes olid paigale jäänud, mäemati igal kombel, et ne-
mad usust pidid taganema. Wangitorni ja ahelate, peksu ja
kiwidega wiskamise, tule ja möoga, nälja ja janu läbi ja
muunde hirmsa piinamiste läbi katsuti neid ärataganemisele
sundida. M i t u ei pannud sugugi wastu, maid salgasid marsi
Kristuse ära, teised jäid esiotsa kindlaks, aga pärast nemad
taganesid ommeti; aga palju oli kaa neid, kes ei piinast ega
surmast ei hoolinud selle pärast, kes neid surmani oli armas-
tanud. Küpriaanus, Kartaago linna piiskop, kes pärast ise
kui weretunnistaja oma elu jättis, kirjutab: „ Issand tul i
oma rähmast tatsuma. Sest et pitk rahu aeg korralise wal-
wamise, mis Jumalast meile seatud, oli ära rikkunud, pidi
karistus jälle usu Uratama, mis peaaegu oli magama uinu-
nud: " Dioskuurus, üks waewalt 15. aastane poiss sai koh-
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tumoistja ette wiidud. See püüdis teda esite meelitamise, siis
viinamiste läbi Õnnistegijast ära pöörata, aga kõik oli asjata.
Poiss tunnistas Jeesust nii julgeste ja nii roömsaste üles,
et kohtumoistja ise seda imeks pani ja teda, et ta weel noor
oli, lahti laskis.

Wiimne ja kõige hirmsam ristirahwa tagakiusamine sün-
dis Rooma keisri Diotletsiaanuse all ja kestas 8 aastat.
Köit ristiusu kirikud pidid ära lõhutud, loik püha kirja, raa-
matud ärawoetud ja ärapoletatud saama; prii inimesed, kes
risti usku heitnud, said kõigist oma seisuse õigustest lahti
mõistetud ja kristlikul pärisorjadel ei pidand iialgi luba olema
omast orja polwest lahti saada, kui nemad oma usku ei pida-
nud äratoutama. Ristiinimesed said piinatud, liikmed nende
ihust äraraiutud, nemad said hulgaliste ärapoletatud, äraupu-
tatud ja muul hirmsal wiisil tapetud. Aga suurema hulga
ristiinimeste usu julgus oli sell korral nii suur, et nemad
hea meelega oma wara ja elu äraandsid. Üks laps, Hilari-
aanus nimi, Ahwrika maalt, sai teiste ristiinimeste seltsis
mangi wsetud. Kohtumoistja ähwardas teda kangeste ja loo-
tis, et ta hirmu pärast usust pidi taganema, aga tema ütles:
,,Tehke minuga, mis tahate, aga ma olen ristiinimene."

Iga tagakiusamine saatis ristirahwale käsu nende usku
seletades ja kinnitades, ta kaswatas loguni ristiinimeste aru,
sest weretunnistajate meri oli otsegu ristikoguduse seeme, mis
teda sigitas.

Pea pärast Diokletsiaanust pööras Jumala tahtmise järele
lugu teiseks. Üks Rooma riigi keiser seisis ise ristirahwa
poolt, aitaS neid ja laskis ennast koguni enne surma I s -
sanda Jeesuse Kristuse nimel ristitada. See oli Konstan-
tiinus, keda suureks hüütakse (ta walitses 306—337 aastast
saadik), ja lellest Konstantiinopoli linn oma nime on saanud.

Konstantiinusega lõppesid ristirahwa tagakiusamised ma-
nuste otsa. Ristirahwas sai paganate üle wöitu. Ühe järg-
mise keisri, Teodoosiuse all, kes 395-maft aastast saadik walit-
ses, said wSorajumala teenistus ja pagana kombed Rooma
riigis hoopis ärakeelatud, endised tagakiusajad olid nüüd ise
tagakiusatumad.

Aga sest et nüüd midagi ohtu ega teutust ristiusu pärast
karta ei olnud, waid et see ennemine käsu saatis, kui teegi
ristiusku ülestunnistas, hakkas wahe tõsiste ja wale-ristiini-
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meste wahel ikka suuremaks saama. Pagana ja Juudi kom-
bed, et need küll wäljastpidi ärawmdetud olid, tungisid siiski
salamahti ristikoguduse sisse ja et wale-ristiinimesi ikka enam
oli kui tösisid, siis ei ole kaa usklikude tagakiusamine ilmaski
otsa löpenud. Waid igal ajal meie päiwist saadik on Kris-
tuse riik maa peal üks ristiruk olnud, kelle kohta Issanda
sõna toeks läheb: ,,Kes minu järele tahab tulla, see salaku
ise ennast ära ja wotku oma rist enese peale ja käigu minu
järel!" ja kaa apostli Pauluse sõna: ,,Koik, kes tahawad
jumalakartlikult elada Kristuse Jeesuse sees, neid peab kaa
tagakiusatuma."

47. Martirid ehk weretunmstajad.
Pärast Ieruusalema linna ärarikkumist ei olnud Juuti-

del enam meelewalda ristiinimesi tagakiusata, aga seda lige-
damaks läksid nüüd paganad nende wastu. Mitmel ristiini-
mesel, kes oma wihameeste kätte olid sattunud, puudus jul-
gus ära oma usku surmaga kinnitada, hirm ja nödrus panid
neid taganema; aga teised tunnistasid kõigist piinamistest
hoolimata oma usku julgeste üles ja andsid hea meelega oma
elu ära.

Piiskop Eiseebius nügi Egiptuse maal, kuida ühel päe-
wal nii palju ristiinimesi sai ärahukatud, et timukate käed
ärawäsisid ja nende riistad nüriks läksid. Aga ristiinimesed
kannatasid kõik lindla meelega ja olid üsna roömsad surma
suus ja auustasid wiimsest hinge ohust saadik Jumalat kii-
tuse lauludega.

Siimon, Ieruusalema koguduse piiskop, oli ju 120 aas-
tat wana, kui teda Rooma maawalitseja ette weeti. Mitu
päewa järestiku sai ta piitstega peksetud, aga jäi siiski nii
lindlaks, et tema piinajadki seda imeks panid. Wiimaks kui
nemad toguni ei saanud ta meelt Kristusest ärapöörata, lasksid
nemad teda risti lüüa (106. aastal). Kolm aastat pärast
seda sai Antiohkia linna piiskop Ignaatsius, kes apostli Ioan-
nese õppija olnud, keisri Trajaanuse käsu peale Rooma linna
wiidud, et ta seal ristilöödud Kristuse usu pärast oma elu
pidi jätma. Ta sai kiskuja elajate ette heidetud äramurda.
Kui ta lsukoerad kuulis moirawat, ütles tema: ,,Ma olen
Kristuse nisu iwa, mis listijate hambad enne peawad pee-
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neks jahmatama, et ta saaks leitud puhas leib olewat." Pea
olid loukoerad teda äramurdnud. Mõned luud, mis neist järele
jäänud, said Antiohkia linnas mahamaetud.

167. aastal sai üheksakümne aastase Smirna linna piis-
kopi Polikarpuse peale kõhus mõistetud, et teda elusalt pidi
äravoletatama. Kui tema käest nõuti, et ta oma usu pidi
ärasalgama, ütles tema: ,,Kaheksakümmend ja kuus aastat
teenin mina juba Kristust, oma Issandat, ja tema ei ole
mulle iialgi liiga teinud, kuida ma nüüd temast, kes mind
on lunastanud, pean taganema?" Kui weel enam tema peale
käidi, ütles t a : ,,Sa waewad ennast muidu; — kuule, kes
ma olen: ma olen ristiinimene! Tahad sa ristiusku heita,
siis nimeta päewa, millal sa Jumala sõna tahad kuulda."

,,Mull on kiskujaid elajaid!" hüüdis kohtumöistja wihaga.
„ Tulgu nemad peale!" wastas maga mees.
M e t t on kaa tu ld ! " kisendas üks teine.
Piiskop kostis: ,,Sa ähwardad tulega, mis aga silma pil-

guks põleb, aga sa ei tea nndagi tulemast kohtust ja igawesest
põrgu tulest, mis jumalakartmata inimestele on walmistatud."

Nüüd seuti Polikarpus posti külge kinni, ja kui ta wccl
südamest sai Jumalat palunud, pandi tuleriit põlema. Aga
et tu l i küll heledaste põles, ei tahtnud ta ommeti mitte maga
mehe külge puutuda, kui oleks tall tema eest hirmu. S i is
Pisteti teda noaga surnuks ja põletati ta keha tuhaks.

Küpriaanus, Kartaago linna piiskop, jäi kaa paganate
wereahnuse ohwriks. Teda weeti kohtujärje ette ja sunniti
ebajumalatele ohwrit wiima. Aga tema ütles: ,,Ma olen
ristiinimene ja piiskop. Ma ei tunne muid jumalaid kui aga
ainust, tõsist Jumalat, kes taewa ja maa ja nende täiuse on
loonud. Seda Jumalat kummardame meie ristiinimesed; teda
hüüame meie ööd ja päewad appi eneste ja kõikide inimeste
ja kaa keisri pärast." Kui maa walitseja tema käest küsis,
kas ta selle meele juure lindlaste tahta jääda, siis kostis
truum Jumala sulane: ,,See on üks hea ja jumalakartlik
Meel, mis toguni ei sünni muuta."

Si is saadeti teda wangimaale, aga sealt kutsuti teda
pea jälle tagasi, ja kui ta ikka ei tahtnud woöra jumalatele
ohwerdada, hukati teda mõõgaga ära.

Aga mitte üksi mehed, maid kaa auusad naesed ja neitsid
said sell ajal martiri krooniga ehitatud.

, Laulud ja Loud. III. 6
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Orja tüdruk Plandiina, kes wäga õrna terwisega oli,
sai hommikust õhtust saadik iga seltsi piinamistega nõnda
waewatud, et piinajad ise ärawäsisid ja tunnistasid, et nemad
midagi uut piinamist enam ei teada, ja et nemad kaa sest
aru ei saada, kuida see nõrk loom kõik seda on suutnud ära-
kannatada. Aga tema usk oli teda wägewaste kinnitanud, et
ta kindlaste tunnistuse juure wois jääda: Ma olen risti-
inimene, ja mis teie ristiinimestest kurja räägite, on wale."

Kui keiser Seweerus ristirahwa wastu hullas, on mitu
meeste- ja naesterahwast Kartaago linnas toe tunnistuse eest
pidand oma elu jätma. Nende seas oli üks noor, suurt
sugu naeSterahwas, Perpeetua nimi, kelle imew laps ta
rinnalt ärakisti. Perpeetua isa oli pagan ja püüdis iga
wiisi tütre lindlat meelt ärasalgamisele käänata. Wiimaks
ta läks weel tema juure wangikotta ja ütles temale: ,,Heida
armu minu halli hiuste peale, heida armu oma lapse peale,
mis ilma sinuta ei woi elada; pööra oma meel; sest kui
sind ärahukatakse, jääme meie kõikide inimeste ees häbisse."
Ta andis tütre käele suud, heitis tema jalge ette maha ja
palus teda silmameega. Täis armastust kummardas Perpee-
tua tema poole maha ja palus teda, et ta Jumala tahtmisega
pidi leppima, tema ei tahta ega tohtida oma usust taganeda.
Weel kohtukojas tungis isa haleda palwete ja kaebdustega
tema ligi ja kohtumoistja maenitses teda, et ta oma isa ja
lapse peale pidi halastama. Aga Kristus oli tema meelest
kallim kui ta elatand isa ja ta wüeti lapsuke, ta tunnistas
julgeste üles: ,,Ma olen ristiinimene!" ja nwttis rodnmga
surma hoobi wastu.

Kaa lapsi oli olemas, kes Kristuse pärast ei piina ega
surma ei kartnud. Kürillus oli üks poeglaps Keisarea lin-
nas, kes Jeesuse Kristuse nime ühtepuhku appi hüüdis ja ei
ähwarduse sõnade ega peksu läbi ennast oina usust ei annud
ärahirmutada. Mõned tema-ealised lapsed kiusasid teda selle
pärast taga ja tema oma isa ajas teda omast majast wälja.
Kohtumoistja käskis teda enese ette tuua ja ütles temale:
,,Laps, mina annan sulle andeks, ja sinu isa peab sind jälle
oma majasse wastuwotma. See on nüüd su oma käe, kas
sa oma isa pärijaks tahad jääda, muud kui ole mõistlik ja
pane oma käsu tähele!" Laps kostis: ,,Ma kannatan hea
meelega, küll Jumal wotab mind wastu; see ei kurwasta



mind mitte, et mind majast on wäljaaetud, ma saan parema
maja, ja surma ma ei karda mitte, sest et ta mind parema
elusse aitab."

Kui ta seda sai rääkinud, seuti teda kinni ja wiidi
kohtupaika. Aga kohtumoistja oli salamahti käsu annud teda
sealt jälle äratuua, sest ta lootis, et piina ja tule nägemine
tema kindla meele küll kõigutab. Aga Kürillus ei kõikunud.
Kui teda tagasi toodi, hakkas kohtumoistja jälle teda haleda
meelega manitsema; aga noor weretunnistaja ütles: ,,Su
tuli ja su moZk ei tee mulle midagi, mull on parem ase ees;
käsi mulle ruttu otsa teha, et ma pea sinna jõuaksin."

Kõik, kes seda kuulsid, nutsid haleduse pärast. ,,Teie
peaksite cnnemine rõõmsad olema," ütles Kürillus, ,,aga teie
ei tea linnast midagi, kuhu mina lähen." Nõuda wiidi teda
siis surmapaika ärahukata, ja ta oli kõikide meelest kui
üks ime.

48. Augustiinus.
Ahwrikamaal elas neljandamas aastasaas pär. Kristust

üks waga ema, Moonika nimi. See oli leseks jäänud ja
temal oli poeg, Augustiinus nimi. Terase peaga noor mees
sattus waleöpetajate worku ja patu petuse sisse, tema mõist-
mata süda sai pimedaks ja tema elukombed kdlwatumaks.
Naese ema süda walutas tema pärast wäga ja ta mõtles,
et poeg tema hallid hiuksed weel murega pidi hauda saatma.
Oma häda sees hüüdis ta Jumalat appi ja toi palju palmid
ja silmawett tema ette. Aga ühtlasi otsis tema kaa jumala-
kartliku inimeste juurest nöuu ja abi. Nõnda tuli tema siis
kaa Mailandi ehk Milaano linna armsa ja ustawa piiskopi
Ambroosiuse juure ja palus teda: ,,Räägi mu pojaga, ehk
saad sina teda tema eksiteelt ärapöörata." Aga piiskop, kes
Augustiinust tundis, wastas: ,,Ei mitte, sest tema on nüüd
weel liiga ennast täis ja suur tarkus on tema südame paisu-
tanud, tema sulub oige wist weel oma körwad mu manitsuse
eest kinni. Aga jäta teda ja ära anna järele Jumalat tema
Pärast palumast, küll Jumal temale omal ajal teise meele
annab." Aga ahastatud ema ei tahtnud selle sõnaga rahul
olla, ta palus teist korda ja kolmat korda weel: ,,OH isand,
kuule oma ümmardaja palwet ja räägi mu pojaga!" Ja

6*
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tema nuttis seda öeldes haledaste. S i is piiskop ehmatas
naese wägewa armastuse pärast ja hüüdis: M i n e peale ja
jää aga lindlaste palwesse; ei see woi olla, et poeg, kelle
pärast n i i palju silmawett saab ärawalatud, peaks hukka
minema!"

See sõna oli maga ema meelest otsegu taewast temale
kuulutatud. Pitka aja pärast sündis kaa, kmda tema oli
uskunud ja palunud, tema wöis weel rõõmuga tunnistada:
,,Seesinane mu poeg oli surnud ja on jälle elamaks saanud;
ja tema oli ärakadunud ja on le i tud!"

Sestsamast pojast on pärast üks wäga kuulus ja ustaw
Issanda sulane ja ristikoguduse õpetaja saanud. Tema suri
430. aastal pär. Krist. sündimist.

Waadake, lapsed, nõnda armastab, nõnda tunneb muret,
nõnda nutab ema süda! Aga hea ei ole mitte, kui ema
niisuguse silmameele saab sunnitud. Kui teie selle patu eest
tahate hoida, siis kuulge oma Jumala sõna ja tehke fellc
järele. Tema armastab teid weel enam kui isa ja ema;
sest nõnda ütleb Issand: ,,Kas nacne oma lapsukese ära-
unustab, et ta mitte ei peaks oma ihu poja peale halastama?
Ehk nemad kaa äraunustaksid, siiski ei taha mina sind mitte
üraunustada." Ies. 49, 15.

49.
Nekka 1inua8 ^raabiainaal ou Nuliaimneä 569.

uar. Xr. lüuä. lünäinuä. ^ema oli luurelt XovreiM
wolalt parituä, kelle päralt Nekka linna talitlus â kuulla
Xaaba teinpli teenidus oli. 8eal templi» lwiti musta ki>vi,
kell Raada nimi, â kellelt ^.raabialaleä kiiäa>vaä, et «lumal

paraäüli aMlt ^.aäamale kaala anuuä, lu'8
leäa Mlle oma noiäa wotnuä ĵa ^viimali8 in^Ii

I M Mlle ^bi-aamile läkitanuä olla, kui lee Nekka linna
lelle templi olla Mtauuä. 8elle pülia lcî vi Mure ränäÄlill
^i-aabialaleä koisse vanemalt a^alt laaäik, otle^u ristiiuime-
leä Xri8tule daua ^uure «leruulaiema linna riinäavvaä.
8eitle koräa kailiä rünciajaä lliirel laminul ^aada ümber,
leitle koräa anäliä nemaä liidile luuä ĵa wi8kaliä leitle
koräa kiwa Niina or^u. Aeeä komdeä on alleg tünapaevv

v̂auemaä luriä pea '̂a ei Mnuä kuue-
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as.8tale pojale muuä pärauäulek8 kui KFN, V?Ü8 kaameelit M
illi»» wnna pari8orM. Nlite Ka8^ata8 teäa tema ila ila '̂a
Mralt kolme a»8tat >votti8 il». v̂enä ^adu laaled te»la
6nele juure. 866 oli ük8 a^ar Kaupmee8, Ke8 kauda talli-
tu8te piiralt pahu piäi reilima â oma ka,8v?atiku enami8te
ÜFi nottis.

8es>aniili K»8̂ va8 tülile >vaimu^a poilz ae^a mööcla
llulal<8 U00I-6K8 IN6N6K8, Ke8 1<8iki6s meele päralt oli.
Kanekümue >viien<lainalt eluna8talt nel̂ akumnemalt laaäik
toimetas tema luure koole â truu^vule^a Uke rikka lele
Ul,ele Xatlitllia kauda tallituli. 8eelama lelk, et temale
lelle c elt deaä telia, lieiti8 temale adikanlakz, n^n6a et ta
korraga rikkale Kaupmeliek8 lai. 'lema kauda tallituste
p-iralt oli ta lage<la8te piäanä reilima M ^Mraä maaä tädi-

oli leal ĵuure» ^vooraiä inimeli â neuäe ^viililiä
Uidele pannutl. 8uurekg wae>vak8 oli temale, et

tema oma rakna asM â elukomdeä luFu-liaruäe riiu n̂,
l<aclellule ladi nii v̂aga Kuka8 oliä, ta Kakka8 Arele mM-
l kui(la ta lelle ^ea M i iiraparanäama. l a Ianku8

leltlilt ara M Iäk8 k^rde, Ku8 ta
8 Kooda8te8 ja Kole<lai8 kah

^8 elas. lema omaklell, kt 8 tema lal» ĵat te^emilt nil
«akkaliä temalt luuri aHu aimama. 8eal ükliku8
uuri8 tema ulu as^u. l a v̂anemate ulk, Noolele ^a Xris-

l Ipetuleä touliä tema >vaimu lilmaäe ette, aga ei
neilt tema lüäa ei ^oiuuä leppiäa. Oma ^ane-

mate ulu tun6i8 teina taie8te ĵVleäa olejat, Noolele opetu8
i tema meelelt 1ÜF ^vali M ri8tiulult ei piäauä tema lu^u,
l et ta tema pahalt ei oluuä aru laauuä. Lelle ulu

tema oma teokäimiste korral Xreeka rak^a juure»
^aliamaal tunäa laauuä M ei olnuä leal temalt

nainuä kui pal^aiä, kareäaiä ulu^vaiälemili, aza ei
nutte armasule ĵa alanäule ^vaimu.

8ellepäralt nssttis ta nauuk8 uut U8ku üles^Vtta, Ku8
kolme v̂ana ulu tünnidule keaä tükiä piäiä üke8-

olema, et lellega oma kukka lainuä raugalt ^alle
Mrema Mr̂ e peale aiclata. 8ee icku ^v3tti8 tema nin^e M

lwopi8 kinni '̂a pani kõik ta nere nii kaugeste
, et lansse to^e moocli Iioouä temale kakkalisl käima,

oli ta na^u meelelt ära â nä^i KZikluFuliä nä^e-



mili. In^Ii Laadrieli ta ütle8 enualt mitu koräa liimala
uä^owat, keäa ^umal tema ^uure olla läkitanud temale
kuulutama, et tema XVi^ekVr^ema pron^etik8 olla leatuä.
Ikka kinälamine ^uuräu8 tema lüäame8le ulk, et K M , mi8
tema keê v weri tema lilmaäe ette oli naletanuä, terwe
tali piäi olema. Xüll uus pron^vet ei olauuä ei lu^eäa
kirMtaäa, a^a tema oli ük8 tülile kõnega mee», keg
lieaäte teaäi8, mi8 inimele lüäant ili-atad '̂a liigutab. Oma
ua^emileä anäis ta eliotla a^a oma naelele tea6a ^a oma
uoore, tülile ^vaimu^a luAulale tali le, oma v̂ana lIdra
^adu vekrile â weel 11 tuttava inimelele, kes K3ik
Ko>va8te U8kuliä, et ^umal teäa liikitauuä. Lt >vaua,
auu8tatuä ^.abu Leki- teäa U8ku8, lee pani pea mitu muuä
immelt te6a U8kuma.

I^oi^e kau^emiue pauiä ta euele luSu^vVla lalina»
Notiammeäi >va8tu, lelt nemaä kartliä, et tema 3petule
liidi nenäe ulk ^a templi teeni8tu8 pjäiä kukka minema M
uemaä omalt teeni8tulelt ilmll. jääma, ssemaä püüäliä teäa
äratappa. .̂Fg. tema põgenes ^aatrebi liuna, k«8 XooreiM
lu^u^vVla ^vikamelieä elaliä ^a Ku8 ^uba luur liulk tema
Ipetule poolt) lioiäliä, M lai roomu^a vva8tu>v0etuä. Linnale
panäi tema auuk8 teine nimi: Neäiiua ai Nadi, lee on
»pi-onneti l inn;" nüüä Iiüütakle teäa lükiäelt Neäiiuak8.
3iin lai kaa tema ululi8te Muk8 elimene mosliee elik tem-
pel elutatuä. 8ee põgenemine, mi? Heälnrak8 uimetatakle,
lünäis 16. kuulil 622. aastal, M temalt â v̂â vaä Noliam-
meäi ululileä oma aa^taiä, na^u meie ueiä Xi'i8tul6 lünäi»
milslt arvame.

a lilitladalemat opetult ei ole >vilt ük8ki
enne kuulutanuä, kui lee oli, mi8 Nokammeä

Kuuluta8. ^^)k8 ainu8 ^umal on â Notiammeä on tema
proliwet," lee oli tema 3petule poni ĵa l i lu. Noole8 ^a
Xri8tu8 olla küll kaa «lumalalt tulnuä, a^a tema ile olla
neilt pal̂ u ülem. ^ i i lama liktladaleä oliä kaa leaäuleä,
mi8 ta oma ulklikuäele anäi8. ^olmlek8 on tentuä: jM-
Menaleä pelemileä ja palvveä, mVnel ajal paa8tumine, ala-
tileä v̂ae8te anniä M ränäamine Nekka linna, et leal Xaa-
dllt kummaräaäa. ,palwe," 3peta8 Noliammeä, ^>viid poole
teeä Rumala ^uure, paastumine tema maja uklelt laaäik M
wae8te anniä n9ta>vaä ukle lanti."



87

kellelt leelama Vpew8 jagu ei laanä, lee lai moo^a
lädi ulul^ lunuituä. MMK, " ütle8 Aloiiammeä, «on taewa
woti. Ük8 neretilk, wi8 ulu eelt lSäicle8 laad aranalatuö,
ük8 öü, mis lZaIeeri8 wiiäetakle, maklad enam kui kake-
kuune palumine ^ palumine." ?eale M e 3peta8 ta
weel, — ^ lürklaleä ulu^vaä leäa «.1168 tänapäev, — et ük8ki
lolt 'ei peale, mi8 temale looäuä on n̂. mi» otle^u tema otla
^te on kir>tatuä. Xeileie leatuä lurra, lee lured, k»8 ta
lotta lüneb ^ i minemata, keiieie elu leatuä, lee >v9id M -
368te ^vaenla8te piikiäe â mMkaäe ^a8tu ^oo8ta, neeä ei

tee temale miäa^i.
^iilu5U8te t3utu8te lüdi 1ük8 pron^etüe koräa oma

weikele nul^asa luuri a»M tena. None laa menega 1llll8
ta tulianäete ^va8tu l^äima â xvSiti8 Nekka linna ara.
lema ^Mti8 U0uull8 koilii maailma ralixvaiä oma ulu lipu
alla kokku ko^uäa. Vrikele â jâ a oli kõik ^raadiamaa
tema ^valitlule all â ran^a8 M i ä tema U8ku neitma. ?ea
Päralt leäa 632. aa8tal luri tema Keäiina linna.

Naamatu nimi, Ku8 li8le päralt tema lurma ta Vpetu8
lai üle8panäuä, on Xooran. 8ee on Kane8 MU8, teile lee8
on ulu Vpetu8, teile lee8 elu Sp6tu3. selt raamatult peanaö
m«8iemiä, lee on Noliammeäi ululiste nimi, luurt

5 0 . K u i d a W e n e r a h w a s r i s t i u s k u he i t i s .
Juba üheksamas aastasaas ( 8 0 0 - 8 9 9 . aastast saadik)

oli ristiusk Kiijewi linnas hakand tõusma. Aga km suur-
würst W l a d i i m i r walitsuse enese kätte oli saanud, tuttd
saadikud Mohammedi usuliste, Juutide ja ristiinimeste poolt
suurt würsti paluma, et tema nende usku pidt hettma. Kõige
mam oli tema meele pärast Kreeklaste usk. Nende saadikud
'täitasid temale pi l t i , mis miimist kõhtu päewa tähendas.
Seal peal oli näha, kuida oiged paradiisi, aga jumalakart-
matu inimesed igawese põrgu hukatuse sisse läksid. Km Wla-
diimir seda nägi, ütles tema ohates: ,,Teistel käsi kinb heaste,
aga teistel wüga pahaste." Preestrid kostsid: ,,Tahad sa
õigete seast olla, siis anna ennast ristida." Si is kutsus Wla-
diimir po i a a r i d (Wene rahma suurt sugu mehed) za lmna
wanemad enese juure ja ütles neile: ,,Usu käsud Bulgaaria
rahma Juutide, Sakslaste (keS katoliiki usku pakkusid) za
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Kreeklaste poolt on meile tulnud oma usku liitma. Kreek-
lased on mulle kaa oma usu käsu seletanud. Nemad on mulle
maailma loomisest jutustanud ja ma olen hea meelega pealt
kuulnud. Kaa on teist ilma olemas, ja kui keegi nende usku
heidab, siis ta tõuseb pärast surma jälle üles ja elab tule-
mas ilmas igaweste, aga kui ta teise usu wastu wotab, siis
peab ta tulewaS ilmas igaweste tules põlema. Mis nduu
teie mulle annate?"

Pojaarid ja linnawanemad wastasid: ,,Kuule, würst,
ükski ei laida oma usku, aga tahad sa selge asja aru kätte
saada, siis läkita mõistlikud mehed iga nende rahwaste maale
kuulama, kuida nemad seal oma Jumalat teeniwad."

See scma oli kõikide meele pärast ja Wladiimir läkitas
kümme mõistliku meest Bulgaarialaste (Mohammedi usuliste),
Sakslaste ja Kreeklaste juure. Kreeka maal wöeti käsud wäga
auusaste wastu. Konstantiinopoli linna ülem piiskop ehk pat-
r i a r h pidas nende silmade ees ühe wäga uhke kirikuteenistuse
ara, nõnda et Wene mehed suud silmad pärani ajasid kõik
seda ilu ja auu nähes. Mõlemad keisrid, kes seltsis walit-
sesid, saatsid neid rohke tingitustega jälle koju. Said nemad
toju tulnud, andsid nemad suure würstile ja tema seltsile
oma teekäigu käsust aru ja kutsid ülimaga Kreeka usku.

Siis ütlesid pojaarid Wladiimirile: ,,Kui Kreeka usk
sant oleks, ega siis sinu wana-ema Olga ei oleks seda wastu-
wötnud, sest tema oli üks wäga tark naesterahwas "

,,Kus meie siis peame endid laskma ristida?" küsis
würst. ,,Kus sa tahad!" kostsid pojaarid.

Siis läkitas Wladiimir saadikud Kreeka keisrite Basi-
liuse ja Konstantünuse juure ja kosis. nende läbi enesele
keisrite öe Anna naeseks ja lubas ennast ristida laska. Suure
rõõmuga saatsid keisrid oma öe ja Kreeka usu preestrid tema
seltsis Wenemaale ja Wladiimir laskis ennast, oma pojad ja
oma suured isandad ristida 988. aastal.

Pärast seda andis würst käsu ebajumalate altarid Kii-
jewi linnas häwitada ja nende kujusid kautada. Preestrid käisid
mööda linna ja kuulutasid armuöpetust. Aga sest et palju
linnarahwast ikka weel wiibisid uude usku heita, andis Wla-
diimir köwa käsu, et ksik Dnjepri jöe aare pidid kokku tulema,
ja seal said nemad ristitud.

Wanemad inimesed pidid rinnast saadik ehk taelani jõkke
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astuma ja isad ja emad oma wähemad lapsed käte peale
wctma; aga preestrid lugesid jöe kaldal seistes ristimise
fonad ja palwed ja toimetasid siis ristimise ära.

Pärast seda läkitas Wladiimir usuõpetajad muunde Wene
linnadesse ja käskis igal pool kirikuid ehitada. ' Suuremais
linnades sai seda wiisi ristiusk küll üleswoetud, aga maal
talurahwa seas lestasid pagana usk ja tema kombed meel
kaua aega edasi.

5 1 . R i s t i soad. 1096—1270. aastast saadik.
Ammu enne ühtteistkümnet aastasada oli ju wagal

ristiinimestel pruugiks Ieruusalema linna rännata neid paiku
waatama, kus Õnnistegija jalg oli kõndinud. Aga seda onne
pidid nemad mitmesuguse waewa ja teutufega maksma, sest
Mohammedi usku Saratseen lased, kelle käe Palästiina maa
oli, waewasid rändajaid iga wiisi.

Siis tuli üks maga, kiha peaga Prantslane, Peeter
nimi, kes Amiengi linnast päritud, paawst Urbani I I . juure
ja öördas temale kõiki ülekohtusid ja hirmsaid tegusid, miska
Saratseen lased ristiinimesi waewasid ja nns ta ise hiljaaegu
Ieruusalemas olles oli pidanud ärakatsuma. Ta mõistis seda
nii tuliste sõnadega jutustada, et paawsti süda haledaks läks
ja tema wiha ristirahwa nurjatuma waenlaste wastu põlema
süttis. Peeter toi temale kaa Ieruusalema ülema piiskopi poolt
palwekirja ja kinnitas pealegi, et Kristus ise temale unes
olla käsu annud püha maa teutust ristirahwale teada anda.

Urbanil oli marsi nou walmis püha maad ristiusu
waenlaste käest ärapeasta ja Peeter näitas temale paras
mees olewat, kes inimeste südamed jelle nouu wastu pidi
walmistama. Ta läkitas teda enese eele igal pool ristirah-
wale kuulutama, mis hirmsa teutuse all nüüd see maa olla,
kus Jeesus Kristus oli elanud ja ristisurma surnud. Peeter
istus palja jalu ja palja peaga eesli selga, pani nööri otsa
wööle, wdttis risti kätte ja ssitis seda wiisi külast külasse,
linnast linnasse, ühest maast teise ja kihutas igal pool tulise
kõnega rahwast wihale üleannetuma Saratseenlaste wastu.

Paawst Urban ise kutsus Piatsensa linna kiriku noukou
kokku, ja 30000 inimest kogusid sinna tema kutse peale. Kõi-
gil kukkus wesi silmi, kui nemad waga rändajate piinast ja



90

waewast kuulsid ja tuhanded lubasid soariistad wStta ja umb-
usu rahma wastu sõtta minna; aga lubamine jäi pea unus-
tuse pähä. Kaa Prantsuse maal Klermonti linnas sai 1095.
aastal niisamasugune nõukogu kokku kutsutud, aga siin läks
asi teist wiisi. Tulise meelega Prantslased ei nutnud sugugi,
maid tõmbasid rusikad selga, ja kui neid kutsuti Mohammedi
usuliste wastu sõtta minema, siis kisendasid kõik kui ühest
suust: ,,Iumal tahab seda!" Paawst püüdis seda waimuS-
tust oma nouu käsuks pruukida ja kiitis neile Ieruusalema
teekonna otsekohe kui taewa teekonna olewat, lubas neile
pattudeandeksandmist ja Jumala armu ja pealegi rohket maa-
pealist saaki. Tema sõnad olid wäga kuuljate meele pärast ja
nemad arwasid endid Jumala soamehed olewat.

Hulk rüütlid, kell paremat tööd ei olnud, olid silma-
pilk walmis teele minema. Paawst walitses neile ühe pealiku
ära, lellele ta oma käega punasest kalewist risti sla peale
kmnitas. Kõik, kes tema seltsis püha maale tahtsid minna,
märkisid endid sellsamal wiisil ära ja sealtap tuli neile nimi:
r i s t i s õ d i j a d ehk r i s t i s õ i t j a d . Lotringi maa waper
hertsog Gottfried von Buljong heitis neile ülemaks pealikuks.

1095. aastal pidi kõik ette walmistatud ja teise 1096.
aasta Augusti kuus teele mindud saama. Aga Peetrele läks
aeg oodates igawaks, ta wöttis nöuuks suure inimeste sal-
guga eele minna, arwata 80000 meest togusid aega mööda
tema juure. Tema söbr Walter von Haabenihts sai nende
pealikuks seatud, aga raske amm et oli temal küll, sest need
igalt poolt kokku jooksnud inimesed ei kuulnud kellegi sõna
ja tegid kurja nii palju kui iial said. Saksa maast ja Ungria
maast pidid nemad läbi minema Konstantiinopoli linna, mis
kogumise paigaks oli seatud.

Korratumad inimeste hulgad prassisid tee peal üsna
rööwli moodi: kus neile heaga toidust ei antud, seal wötsid
nemad seda mägise peksuga ja tapmisega. Saksamaal, kus
neid esiotsa arwati meelest ära olewat, anti neile heaga,
mis neile tarwis läks, aga Ungria rahmas ei olnud mitte
nii lahked nende wastu, maid togusid kokku ja loid neid
tuhande kaupa maha, nii et Peeter waewalt ühe osaga wii-
maks Konstantiinopoli linna jõudis.

Sakslased olid seda asja esite kui jampsi naernud, aga
aega mööda hakkas teiste liig-waimustuS kaa nende külge,
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ja suur hulk läks teele Konstantiinopoli poole. Enne mine-
mist olid nemad oma püha wiha meel Juutide wastu üles-
näidanud, sest et Juudid Kristuse olid ristiloönud, ja olid
neist suure hulga äratapnud. Kui nemad Konstantiinopoli
linna said, oli kaa Itaalia maalt üks salk hulgusid sinna
jõudnud.

Kreeka keiser Aleksius Komneenus tahtis nii ruttu kui
woimalik neist palumata külalistest lahti saada, ta andis
neile laewad, miska nemad üle wäina Weikese Aasia maale
läksid, kust neil weel palju maad Ieruusalemast saadik oli.

Nüüd hakkas jälle üks hullupööra rööwimine, riisumine
ja tapmine; esite nemad möllasid hirmsal kombel Moham-
medi usuliste wastu, pea kaa üks teise wastu, sest nende
wahele olid riidlemised tõusnud. Seda nähes tuli wägew
Nikeea linna sultan Sooliman õppind söameestega järsku
nende peale ja ldi neid peaaegu süütumaks maha. Waene
Peeter, kes ehmatades ennast tundis taewast ja kõigist püha-
dest mahajäetud olewat, põgenes 3000 mehega laewade peale
ja läks Konstantiinopoli linna tagasi.

Teisel aastal jõudis kaa Gottfried von Buljong oma
söawäega Konstantiinopoli linna. Temal oli 70000 meest
jalawäge ja 10000 raudriietega ratsameest. Tema oli ilma
keelamata Saksa ja Ungria maast läbi läinud, sest tema söa-
mehed ei teinud kellelegi wägiwalda ega ülekohut. Majalt
tulid weel teist wiis soawäge sinna kogmnise paika kokku.

Keisri Aleksiuse süda loi selle suure hulga pärast kartma,
ta wottis pealikud küll lahkeste wastu, et need temale pidid
sobruks jääma, aga ta landis kaa hoolt neid nii pea kui
woimalik üle mere Aasia maale saata.

Nikeea linna lagedikul sai kõik söawägi munsterdatud
ja üleloetud ja leiti seal 200000 meest jalawäge ja 100000
raudrüütlit olewat, naesed ja lapsed arwata, kes kaa olid
ligi tulnud. Selle wäe wastu ei saand Sooliman panna,
waid sai ärawoidetud. Tema kerged ratsamehed lohkusid raud-
meeste ja nende rauokestaga käetud hooste eest, lellest nende
nooled ja moogad asjata tagasi põrkasid. Aega mööda hari-
llesid nemad sellega ja ei hakanud mitte enam awalikult
wastu, waid tülitasid ja musitasid neid aga tee peal oma
alaliste pealetulemiste läbi.

RiSti-söawägi läks nüüd teele Ieruufalema poole. Mui-
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dugi on mõista, kui raske see teekond selle suure hulga in i -
mestele ja hoostele oli , kesk waenlaste seas, ilma moonata,
soojal maal. Kõik, mis neile tarwis läks, pidid nemad merise
wSitlemisega enestele nõudma. Ega siis ime olnud, et nende
teekond peale aasta kestas ja et nende aru nälja, haiguste
ja waenlaste noolte läbi ühtepuhku kahanes. 60000 meest
aga tulid wiimaks Ieruusalema linna alla. Teised olid muist
tee peal otsa saanud, muist ärawsidetud linnu hoidma jäetud.

Ieruusalem oli juba loomu poolest wäga kindel l inn
ja pealegi olid wahwad soamehed teda kaitsmas. Kaua aega
jahtisid selle pärast ristisõdijad tema müüride ümber ja ei
saanud temast jagu. Aga wiimaks läks see neile ommeti
korda, ,,Iumal tahab seda!" kisendades wotsid nemad tormiga
linna ära; Gottfried von Buljong oli esimene, kes müüri
otsa jõudis. Kõik föamehed, kes linna kaitsnud, said maha
löödud; aga sest ei olnud weel küll, kaa manad inimesed,
kes soariistu ei kännud, naesed ja lapsed said hullul kombel
tapetud, ühelegi ei antud armu. Ja see sündis nende arwa-
tes kõik Õnnistegija auuks.

Pärast seda hirmust weretööd kogusid ristisõdijad kokku
ja läksid tropis Jeesuse haua juure, heitsid seal silmili maha,
palusid Jumalat ja kütsid teda lauludega woidu eest. Selle
järele said kõik Juudid, kes weel elus olid, naeste ja lastega
oma koguduse kotta kokkuaetud ja kojaga tükis ärapolctatud.
Seda arwasid need sõgedad Jumala mecle päralife töö ole-
wat. Aga pea tõusis üles, et Jumalal head meclt ei olnud
nende tööst, sest nende waewa ja wöitlemise käsu ci pidanud
kauaks nende kätte jääma.

Gottfried von Buljong sai Ieruusalema kuningaks wali-
tud, aga tema põlgas selle auunime ära ja ei tahtnud seal
kuld-krooni kända, kus Issand oli kibuwitsa krooni kännud,
waid nimetas ennast aga püha haua kaitsjaks. Juba aasta
pärast (1101 . aastal) suri tema ära ja tema asemele tul i
ta wend Baldnin, kellel wenna alandliku meelt ei olnud,
sest ta wottis kuninga auunime wastu.

Raske oli olnud püha maad ärawdita, weel raskem oli
seda hoida. Katkud ja waenlaste moogad kahandasid söawäe
aru päew päewalt ja pea muud nöuu ei olnud kui ristirah-
wast teise ristisöale kutsuda. 1147. aastal läks Saksa maa
keiser Konrad I I I . oma soawäega Ieruusalema teele. Aga



muist söamehi läksid juba tee peale hukka, muist suriwad pühal
maal katku ja nälja kätte, ja käsu ei tulnud sest teisest risti-
soast mitte midagi. Kolmkümmend aastat pärast seda tuli
waper Egiptuse maa sultan Saaladin ja wottis Ieruusalema
linna ristirahwa käest ara, ja et pärast küll weel mitu korda
katfuti teda umbusuliste walitsuse alt peasta, ommeti see ei
tahtnud ilmaski korda minna. Linn on praegu alles Türk-
laste käe, ta on umbusuliste tallatawaks jäänud Jumala
tahtmise järele.

5 2 M e i e maa lvanad loud I

Wanaaegsist meie maa ja rahwa asjadest on wäga pisut
teada. Täielisemad teadused hakkawad wast sest ajast peale,
kui siin ristiusk sai üleswoetud, see on seiisme saa aasta eest.

Maa seisis otsegu tänapäew oma paigal Lääne mere
laencte keskel, oma mägede ja metsade marjul ja oma jõgede
ja järwede ilul, aga rahma seltsid, mis siin elasid, olid hari-
mata ja ebajumalate teenistus ja tema jõledad kombed olid
igal pool liikumas. Tallinna, Pärnu, Wiljandi, Tartu ja
Wöru maal pidasid nagu nüüdki weel Eestirahwas aset,
lõunapoolne Riia maa ja suur osa Kuura maad olid Lät-
laste ja Litawi seltsi rahwaste päralt, aga Riia ja Kuura
maa mereäärsed köhad olid Liiwirahwa elupaik, mis keele ja
kombete poolest Eestirahwa sugulane ja sell ajal waper ja
perekas rahwuke oli, ehk neist küll Lätlaste pealetungimisel
praegu cnam ei ole järcle jäänud kui mõned hinged, kes
Salatse rannas ja Angrurannas Kuuramaal üksikus taludes
elawad. Sõbrust nende rahwaste wahcl suurt ei olnud ja
Pealegi olid nemad kaa oma wägewama naabrite närida.
Mere poolt käisid Taanlased ja Rootslased Eestlastele kätte
Maksmas, mis liiati Saaremaa mehed neile kurja teinud, kes
ühtepuhku oma laewadcga nende randu olid laastamas. Lõuna
poolt oli neil alati Litawi rahwaga sodimist ja hommiku
poolt tungisid Wenclased peale ja püüdsid neid oma walit-
suse alla heita ja neist maksu wotta. Et meie maal seda
Moodi head elu ega kuldist aega ei wöind olla, seda mõistab
lga meelemotleja inimene.

1158. aastal juhtus üks Breemeni linna laew, mis
Kotlandi saare pidi kaupa wiima ja tormist sigelt teelt sai



94

äraaetud, Riia lahte ja laewamehed läksid Tüüna ehk Weina
joe suus mäele. Et tee kord oli üleswöetud, siis hakkasid
Sakslaste laewad sagedamine kaubaajamise pärast seal käima
ja Liiwirahwas jäid nendega pea tuttawaks. 1186. aastal
tuli jälle üks laewa täis inimesi sinna randa, kuhu pärast
Riia linn ehitati. See kord oli kaa üks mees nende hulgas,
kes kauba käsu pärast ei tulnud nagu teised, waid Õnnis-
tegija käsu pärast: ,,Minge ksige maailma ja kuulutage armu-
õpetust kõige loomale." See oli üks halli peaga munk Seege-
bergi kloostrist Holsteini maalt, M e i n h a r d nimi, kes oli
nouuks wötnud Liiwirahwa sekka asuda ja neile armuöpetust
kuulutada. See mees on meie maale ristiusu üleswotjaks ja
apostliks saanud. Polotski würst, kellele Tüünaäärsed Liiw-
lased sell ajal pidid maksu maksma, andis hea meelega mana
mehele luba nende seas missioni tdöd üleswotta. Tema ostis
enesele jöe äüres ühe tüki maad ja ehitas sinna peale kiriku
ja koolimaja, mis Liiwlased hakkasid Ükskülaks nimetama.
Tema seltsimees T i i r i k asus pisut hiljemine Treidna külasse
ja hakkas seal kaa armuöpetust kuulutama ja rähmast risti-
misele kutsuma. Suurt käsu nende töd esiotsa ei saatnud
mitte, mõned heitsid ristiusku, aga suurem hulk ei hoolinud
õpetusest ühtegi. Siis wast hakkasid Liiwlased neist enam
lugu pidama, kui nägid, kui lindel känts oli, mis Kotlandi
saare müürisepad Ükskülas Meinhardi käsu peale olid ehi-
tanud, ja kui osawalt tema seltsimehed sealt waenlased olid
pakku ajanud. Nemad tulid libeda keelega Meinhardit paluma,
et ta neile ühe saare peale niisamasuguse kindla kantsi pidi
laskma ehitada, ja lubasid selle eest ristiusu wastu wstta.
Meinhard oli sellega rahul, kantS sai ehitatud. Aga suurem
hulk ei teinud oma lubamist toeks ja neistki, kes endid olid
ristida lasknud, jooksid mitu Tüüna joe juure ja pesid seal
eneste arwates jälle ristimise eneste pealt ära. Meinhard,
kes neid nende petuse pärast noomis, sai aga hirwitada ja
ähwardada. Tiiriku pidid nemad kord loguni oma ebajuma-
latele ohwriks tapma, sest nemad ajasid wiljaäparduse, mis
oli sündinud, tema süüks. Ta peasis aga see läbi eluga, et
hobune, lellest paganad tähte nõudsid, kas mehe tapmine pidi
jumalate meele pärast olema, elu jalaga, s. o. pahema jalaga
üle mahapandud oda astus. Teine kord kippusid Eestlased
Tiiriku elu tallale, kui ta neile armuöpetust käis kuulutamas.
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Nemad kaebasid päewa warjutamise korral, Tiirik olla nõiduse
mäel päikese ärasöönud.

Wahe ajal oli Meinhard Rooma paatosti läbi Liiwi-
maa piiskopiks tõstetud. Karjane oli käe, aga kari oli alles
wäga weike ja wilets, pisut oli neid, kes südamest olid risti-
usku heitnud. Mõlemad mehed tüdisid wiimaks ära lou para-
nemist ootamast; nemad wötsid nöuuks käsuta tööd maha-
jätta ja laewaga jälle koju minna. Aga see ei passinud kaa
mitte Liiwlastele, sest nemad kartsid wist, et Meinhard pidi
ssawäega tagasi tulema neile nende petmist kätte tasuma ja
neid mägise usu ikke alla sundima. Nemad hakkasid petise
keelega Meinhardit noomima, miks ta oma karja tahta maha-
jätta kiskijate murda, ja lubasid ristimise wastu wotta, kui
tema aga neile pidi jääma. Lubamine oli nii armas kuulda,
et Meinhard neid jälle uskus ja laewa laskis tühjalt ära-
soita. Aga sai laew silmist ladunud, siis hakkasid lubajad
manameest koera kombel hirwitama ja lubamisest ei olnud
enam juttu. Meinhardil oli üsna kitsas käe, et temal eluloo-
tustki ei olnud. Salamahti läkitas tema Tiiriku Rooma linna
paawsti juure temale Liiwimaa piiskopi häda kaebama. Ja
paawst oli kaa malmis aitama.

Sell ajal oli ristiusu õpetus juba inimeste tühja õpe-
tustega wäga ärasegatud. See oli peaaegu unustuse pähä
jäänud, et Jumal aga neid tahab, kes teda meelega maimus
ja tões kummardawad, paawst leppis kaa niisugustega, kes
sündimuse ja hirmu pärast tema sõna kuulsid. Kui keegi heaga
ei tahtnud ristiusku heita, siis arwati seda hea töö olewat
teda kas mööga hirmuga ristikoguduse sisse sundida. Nii oli
suur Franki rahma keiser Kaarel juba 400 aasta eest Saksi
rahma mcwga teraga ristikoguduse lauta ajanud, nii olid
Pärastki meel mitu rahma seltsi mäe kaupa ristimise wastu-
wötnud, ja nii tahtis nüüd kaa paawst meie maa kangekael-
sed paganad Kristuse ikke alla saata. Et fee temale, lellel
enesel suuremat soawäge ei olnud, korda läks, tuli sest, et
parajaste risti sõdade aeg oli ja paawsti õpetus igal pool
sai ustud, et sodimine umbusuliste wastu üks hea töö olla,
mis läbi ssdija enesele pattudeandeksandmist woib teenida.
Paawstile polnud muud tarwis, kui tuulutada, et kaa kõik
need, kes Liiwimaale pidid minema paganate wastu sodima
ja neid ristiusu alla sundima, pattudeandeksandmise pidid
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saama, ja hulk mehi oli warsi malmis oma hinge käsuks
sõtta minema, liiati meie maale, mis ligem oli kui palaw
ja tardetaw Palästiina maa.

Nõnda oli siis uut moodi missioni töö ots üleswöetud,
kes heaga ei tahtnud tulla, pidid wäe kaupa sunnitud saama.
Aga Meinhard ei ole neid päiwi wist näha saanud, teda
koristati ju 1196. aastal ilmast ära. Tema keha hingab
Riia linna toomikirikus. Enne surma oli tema kõik Liiw-
lased, kes ristiusku olid, ja kaa muunde Liiwlaste wanemad
enese woodi ümber kogunud ja neilt kuulanud, kas nemad
pärast tema surma meel teise piiskopi pidid tahtma, ja kõik
olid ühest suust kostnud: Jah, tahame.

Järgmine piiskop, Pertold, teda Breemeni linnast läki-
tati, tu l i esite ilma söawäeta; aga kui ta aru sai, et Liiw-
lased aga kawaluse pärast tema tulemist olid nõudnud, läks
ta salamahti ära ja kogus söarahwast kokku, kellega ta jälle
tagasi tu l i . Riia linna köhal tõusis sõda, piiskop ise, kes
kaa oli sdtta läinud, sai lohkuja hobuse läbi põgeneja Liiw-
laste keskele wiioud, kes teda hirmsal wiisil äratapsid. Aga
Liiwlased said ärawoidetud, lasksid endid hulga kaupa ristida
ja palusid saadikute läbi, et neile uus piiskop pidi saadetama.

53. Meie maa wanad loud. I I .
Kolmas Liiwimaa piiskop o l i A l b e r t B u k s h ö w d e n ,

kes Breemcni Unnast päritud oli ja 1198. aastal ammetisse
hakkas, mis tema 30 aastat on pidanud. Sell ajal walitses
Rooma linnas paawst Innotsens I I I . , üks kõrge maimuga,
hakkaja mees, kes hea meelega Alberti palwet kuulda wottis
ja temale abi lubas. Ta nimetas Liiwimaad ja Eestimaad
neitsi Maarja lesepolwe päranduseks (sealtap meie maale
nimi tuleb: Maarja maa) ja töutas ema maa eest niisamuti
hoolt kända kui poja maa, s. o. Palästiina maa, eest. Ta
kuulutas, et igaüks, kes Liiwimaale läheb paganate wastu
sodima ja maad neitsi Maarja jauks ärawoitma, niisamuti
kui ristisõdijad peab paawsti õnnistamise ja pattudeandeks-
andmise palgaks saama. Selle toutuse peale tulid igalt poolt
inimesed hulga laupa, kes soawapruse läbi enestele taewariigi
tahtsid ärateenida. Terase maimuga piiskop sai pea aru, et
niisugustest rändajatest, kes kewadel tulid ja sügisel pärast
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soa lõpetust jälle koju läksid, rõõmsad, et nemad enestele pat-
tudeandeksandnüfe olid ärateeninud, suurt käsu ei olnud loota.
Sest said nemad äraläinud, siis taganesid paganad, keda
nende mook ristimisele oli sundinud, jälle ristiusust ära ja
endine waew ja woitlemine pidid uueste hakkama. Ta asutas
selle pärast paawsti loaga 1202. aastal ühe rüütlite seltsi ehk
ordo, kellele ta K r i s t u s e soawäe w e n d a d e nime pani
ja kes enamiste m ö ö g a w e n d e k s said hüütud, sest et
nende walge mantlite peale üks punane rist ja mook olid
märgiks õmmeldud. Nende kõhus oli paganate wastu sodida,
neid ristiusule sundida ja neid ristiusu juure hoida. Selle
eest said nemad peale paawsti pattudeandeksandmise kaa ühe
osa ärawöidetud maad omale. Nende rüütlite abiga sai Albert
pea Liiwlastest ja Lätlastest jagu. Nemad wötsid ristiusu
wastu ja ei julend enam temast taganeda. Nüüd oli aga
weel suurem hulk Eestlasi ristiusku pööramata ja piiskopi
mure oli kaa neid pea neitsi Maarja auuks ristimisele sun-
dida. Iga aasta läksid möogawennad ja nende seltsis Liiw-
lased ja Lätlased Eestlaste wastu sodima. O l i ühe maakonna
rahwas ärawöidetud ja palus rahu, siis soowiti neile rahu
selle kaubaga, et nemad endid pidid laskma ristida ja rist i-
usu õpetuse wastuwotma. S i is preestrid, keda soa mägi oli
kaafa wötnud, ristisid kõik rahwa ära, õpetasid neid mõne
palwele ja kandsid hoolt, et tiritute ehitamine sai käsile woe-
tud. Aga sagedaste sündis, et pärast soawäe äraminemist
uued ristiinimesed oma toutused äraunustasid, preestrid, kes
nende juure jäänud neid õpetama, äraajasid ehk toguni ära-
tapsid ja jälle oma endisid pagana kõmbid hakkasid pidama.
Niisugune petus ja taganemine nõudsid teisel aastal kswa
karistust, ja nõnda ssdimine ei tahtnud otsa saada. Peale
selle käisid kaa wälimised waenlased, Wenelased ja Litawi
rahwas, moogawendi ja nende kaitsealusid tülitamas ja takis-
tasid ja wiiwitasid seda wiisi nende usu wäljalautamise tööd.
Piiskop Albert pidi wiimaks sellega rahul olema, et Taani
maa kuningas Waldemar N. temale appi tu l i . See läks
Tallinna lahes Toompää köhal paraja söawäega mäele ja
woitis 1219. aastal merises lahingis selle maakonna rahwa
ära ja asutas sinna kohta, kus enne juba üks känts oli
seisnud, Tallinna linna, sest tema nöu oli wöioetud maad
omale pidada. See ei olnud küll mitte Alberti meele pärast,

Malm, Laulud ja Loud. I I I . 7
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sest paawst oli ju kõik selle maa Riia linna piiskopile luba-
nud, aga tema ei wöind parata. Taani sugu preestrid käisid
mööda Harju, Iä rwa ja Wiru maad, ristisid rähmast, asutasid
kirikuid ja ei hoolinud Alberti ja tema preestrite kaebdusest,
et need maakonnad õiguse poolest nende päralt pidada olema.

Tü l i asi ei löpenud enne otsa kui 1347. aastal, kus
selleaegne Taani maa kunningas need maakonnad linnadega
tükis raha eest Saksa rüütl i ordole äramüüs. Piiskop Albert
suri 1229. aastal. Tema elu ajal olid kõik meie maa rahwa
seltsid ristiusku heitnud, see on: kõik inimesed olid ristitud
ja pidasid wäljast poolt ristiusu wiisi; aga südametest pagana
pimedus ei olnud naljaltki kadunud. Selle poolest parenesid
loud wast siis, kui meie maal oige usk sai üleswsetud. Piis-
kop Albert ise oli üks tark, kõrge maimuga mees, lellel tõsine
mure oli ristiusu wäljalautamise pärast, et ta seda küll selle
aja pööratse wiisi järele toimetas. Tema on kaa Riia linna
asutaja, 1201. aastal sai selle linna alus pandud.

54. Püssirohi.
Meie esiwanematel ei olnud muid sõnnistu kui odad,

ammud ehk wibupüssid, nooled, kiwisüstamise masinad, nuiad
terawa otstega ja suured mysgad. Oma ihukaitsmiseks kan-
dis söamees wask-kübarat peas, raud-riiet seljas ja laia kilpi
käes, mis sagedaste aga pajuwitstest oli punutud. Lahingis
woitles mees mehega ja suur hulk haawatuid ja surnukehasid
oli pärast lahingit soa wälja peal maas. Nüüd on sodimise
lugu palju teisemaks läinud.

Nüüd soditakse enamiste eemalt tule riistadega. See
tuleb sest, et püssirohtu hakati pruukima. Enne 1300. aas-
tat oli püssirohi Eiroopa maal weel üsna tundmata. Püssi-
rohu tegemise üleswutmine olla seda wiisi sündinud: Armuta
1313. aastal ehk pisut hiljemine tampis Saksamaal üks
munk, Pertold Schwarts nimi, ühes möösris walget salpee-
tr i t , tollast weewlit ja musta sütt peeneks. Kes teab, mis ta
selle seaga tahtis teha. Kui ta tampimisega walmis oli, pani
ta ühe raske kiwi möösri peale ja hakkas ligidal tuld üles-
tegema. Üks tule säde kukkus kogemata möösri sisse, ja, oh
seda ehmatust! — kiwi sai möösri pealt kergitatud ja loi
suure praginaga toa laest läbi. Sest ajast saadik hakati püssi-
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rohtu ei mitte üksi kiwi lõhkumise jauks, waid kaa sna tar>
wis pruukima. Suured tükid said walatud ja nende läbi
esite kiwid, siis raudkuulid waenlaste ja nende kantside peale
paisatud, ja need lohkusid wiimaks kaa kõige tugewama müüri
ara, nõnda et müüride peale enam lootust ei olnud. Pea
hakati kaa püssa tegema. Aga need olid esiotsa meel wäga
puudulised. Kaks meest kulusid ühe püssi jauks ära, teine
pani tule torule tellingi alla, kus peal ta seisis, teine sihtis
ja pani londiga tuld peale, sest winna ei olnud püssil weel
olemas. Aega mööda läksid püssid ikka täielisemaks ja nüüd
on neid olemas, miska ühe miinuti ajal mitu korda wöib
lasta, sest et püssi täitmine enam suuremat aega ei wötta.

Hooned, kus püssirohtu tehakse, hüütakse püssirohu mes-
kiteks ehk wabrikuteks. Need seisawad ikka üksikus paigas ja
on teistest majadest eemal, et, kui õnnetus peaks juhtuma,
teised majad ei saaks ära-häwitatud.

55. Nnamatu trükkinüuo.
on i^al kooli laplel oma ^eike raamatu avarau-

äuz, t68tamenti raamat, püdlilouä, Kateki8mu8, — ^a Iap3
6i tea^i lelt luuremat luAu piäaäa. ?ea laawaä raamatuä
kätega ara^voiutatuä, elik lkkewaä lokki, lü'8 vvarli il»
painele: «'laat, 08ta uu8l" laat nuriled küll natukele
M tapled, nümak8 tood ommeti^uue raamatu, e^a raamatu
llinä luur ali ole. ^.rnata 500 aa8ta eelt oli WZu paî ju
teilem. Xe8 lell aM taktis raamatu 08ta, lee piäi rika8
ineeg olema, naeleina iuimele ^uä ei kannuä kõbuni ülie
klinla laaäik lÜ8 mitme raamatn kiuäa mak8ta. ?iidli
raamat ukli makli» 500 elik 600 KSde rubla, Müä lll.
lkäa laaä 1 rudla M nMe kopika eelt.

500 l̂ a8ta eelt raamatu trükkimine ei olnuä >veel üles-
>v9etucl, KIik raamatuä piäiä lule^a kirjutatuä laama M

>void ile arvvata, kui pahu ae^a ^a ^ae^va lee kulu-
. Nun^aä oliä koi^e olanamaä raamatu ümderkir^utaMä
teeniliä enesele leeZa kul^a raka. 1420. aa8ta li^i lee

, et trükkimile^a peale kakati. Nlimeue dakatu8 oli
>vaene küll. ^er^veä üke lekekül^e kir^aä laiä

ülie lauakele peale lei^atuä, mu8tak8 telituä ŝ.
nakkpaderi enk likt paberi peale trükitud. 8eäa >viili

7*



lee lekekülg lüuäis ilma luurema v̂ae v̂ata niitu koräa
äratrükkiäa, aga leep lee wiga oli, iga uu8 leliekülg tar^i-
tas uut lauakelt M uut leikamile ^vaena. 8uurema raa»
watu peale läkliä liis mitu laäa lauakelt, mi8 ükli lelle
raamatu Muk8 oliä. Xui liis trükkida meister mitu raama-
tut oli trükki pannuä, oli tema kälikamdril, kus ta oma
lauakeli noiäis, ^ i l t euam puuküüui kui trüki koja näAu.
I,aulit8 Xoster, Hollandi maa mees, ou nonäa mitu raamatut
trükkiuuä M üks paar kümmekouäe aa8taiä laks
mööäa, enue^u päris trükkimine lai üle8>v36tuä.
8akälane moi8niku loult, «lokkiin von 6utteul)erA, Naintli
linnalt, oli elimeno, Ke8 oi^e trükkimile p3tiM kätte lai.
'leina enam ei lei^anä terwet kir̂ ja lauakele peale, ^vaiä
üklikuä vook8tavviä pulgakeste otla, neill leaäi» tema
pakurpiäi louaäeks ülite, künni leliekülF tai8 oli, li<lu«
neiä lÜ8 K3̂ va8te kinni M t rükk i leuekühe ^valmi8 nii
mitu koräa, kuiäa lee tarwi8 oli, lÜ8 ^?0tti8
sülle lanti M leaäi8 neilt teile lenekül̂ e kokku
üntepuliku nonäa, künni terne raamat ^valmi8 oli.
^ärZ oli nüüä käe, neeä lama6 kir^a pul^akeleä lünäiliä i^a
raamatu Muks pruukida, ^ a (lutteuder^ oli v̂aene mees
M mi8 ta ilma ranata wois teka? 8eI1e päralt tema pi6i
oma nouu ülie rikka menele teaäa anäma, Ke8 oma rabada
noik8 aiäata leäa hoonele laata. 3ee oli üks Naintli linna
kullalepp, ?ault nimi. (^uttenber^ M I^ault '̂a v̂ eel üks
kolma» terale waimu^a mees, Meeter senölier, kellele teileä
oma lalaasM oliä teaäa annuä, >votliä nüüä kätte M liak-
kaliä uuel miilil raamatuiä trükkima, l̂öö Iak8 neile ^3uä-
laLte eäali, liiati liis kui 8(?1iolter puu pulgakeste alemele,
mis v̂üssa '̂ämeäll,ä oliä, kirja pulgakeli tinalt oli >valanuä
ĵa paremat trüki musta oli nalmistanuä. I^ault laitis
trükituä piidli raamatu koorem xvankri peal mööcla linnu
M müüs neiä arvata 60 rudla eelt. Loik inimeleä paniä
leäa nalba ninäa imeks, aga munkaäel oli pada meel, nea
ranateenistus taktis uenäe käelt kaäuäa. Nenäe kius lee
oligi, et pea kõla lädi kõige maailma soklis, ?ault olla
noiä >̂a olla raamatuä kur^a >vaimu adiga ^valmistanuä,
punal('ä kirMä raamatu elimele leke peal olla inimele
vverega kirjutatuä. 8ee kiuste jutt, mis rumal ranwa^
eliotla küll uskus, ei laanuä raamatu trükkimilt euam ära-
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keelata. Ni8 elite kolme meke lalaäu8 oli, lai ae^a mööäa
kuullaks ^a pea oli i^al luuremal linnal oma trükikoäa,
kult Kirjatarku8, mi8 enne a^a neikele kul^a ^auk8 oli,
luure nul^a kktte lai muretletuä. Kaamatutrükkimile ü1e8-
nytmine lünäi8 1442. aa8tal.

6uttenderF ile 3̂,i oina palgalt ilma, tema 1ak8
tüli8le M piäi tLMlllt lanliuma, lloili trükkiinils rÜ8taä

kätte. (^uttendei-F luri 1468. aa8tal.
mööäa on trükkimilo ali ikl<a täi6lil6mak8 laa-

nuä, meil on nüüä vahu narsmaä liir^a pre8liä, kui nanai
oliä. ?r68limine viäi lÜ8 aina käte avaral lünäima,

i pahu >vakvva ^a Kuluta8 pahu ae^a; nüüä on lelle
malinaä, mi8 M0ne8 Kona8 ü8na auruda aetage.

On kii^a leaäM oma tööZa nalmi8, lÜ8 paunakle kirMä
malina li8le M malin ile käima. Müä pole enam
niuuä naerva, kui pane a^a ülitepuliku uueä paderi leneä
peale, külap malin ile teed kii^aä mu8tak8 M trükid neiä
lümapÜAul üra, teine poolt tuled nalmi8 ledt näha. Mnäa
noid tunni a^a^a mitu tuliat lekte trükkiäa.

8eep lee on, mik8 raamatuä nüüä nii oäanak8 on
läinuä, et kaa naelemaä iuimeleä neiä laanaä v8ta.
I^iidli raamatuä M te8tameuti raamatuä on liiati oäana
ninna al l ; pahu enam kui pookimile kulu ei laa^i nenäe
"elt makletuä. Nt luFu nonäa on, lee ei ole mitte uue
Ve8notmile lädi tulnuä, lee on ennemine ük8 ü8na nana
üi68notmiue â meie ouni8teF^a ile on päri8 ülevõtja,
kui ta ütled: ^^ne uue kä,lu lVna annan mina teile, et
teie ük8 teilt veate armastama." 8elle lona puralt on ri8ti-
inimeleä piidliko^uäuli alutanuä, ueeä korjanaä arma8tule
anäiä â maklanaä nenäe naral muilt puna kirjaäe kiuäa
omalt käelt, et oltja teilt ninna M^u dolpla8te ĵouad ara-
mak8ta. Lluleid kulud kõigile ära, rika8tele M naegtele.
Nk8 lii8 ulklikuä ristiinimeleä pea koolt kanäma, et kaa
nenäe naelemaä nennaä lelt eluleinalt ilma ei M ? ?eak8

a^a oi^e nalZ lelle järele olema.

Ameerika maa leidmine.
I. pool.

Kes maade õpetust ehk geograhwiat pisut tunneb, see teab,
et maa peal 5 suurt maajagu on : Eiroopa, Aasia, Ahwrika
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maa, neid nimetatakse ühtekokku manaks maailmaks, ja Amee-
rika ja Austraalia maa, mis uueks maailmaks hüütakse. Wana
ja uue nimi tuleb sest, et 3 esimest maa jagu ju wanast
ajast saadik tuttawad olid, aga Ameerika maa oli 1492.
aastast saadik hoopis tundmata, ja Austraalia saarestik sai
weel hiljemine leitud. Kuida nende leidmine nii hiljaks
jäi? Waadake, seda ei sünnigi imeks panna. Sest suured,
laialdased mered on nende ja wana maailma wahel ja
ennegu laewasoitmine parema järje peale oli saanud, ei
wsinud keegi üle suure Atlantia ja Lõuna mere sinna minna.
Küll oli laewaföit ju kõige wanemal ajal üleswoetud, mitu
sada aastat enne Kristuse sündimist olid Wöniikia rahwas,
kelle pealinn Tiirus oli, juba osawad meremehed ja käisid
oma laewadega kaugel maal. Aga siiski jäi laewa-söitmise
tarkus kaua aega puuduliseks. Wanaaegsed meremehed ei
usaldanud palju sügamast merest läbi käia, waid käisid ena-
miste ikka pitki randa, muidu oleks tee nende käest ära-
kadunud. Neil ei olnud weel kompassit ega muid tarwi-
lisi riistu, kelle läbi mere sõitja kaa siis, kui taewas pilwis
on, woib aru saada, kus köhal ta on ja kus poole ta laewa
jooksu peab seadma. Kui neljateistkünmema aastasaa sees
üks Itaalia maa mees Flawio Gioja kompassi oli üles
wotnud, siis meresõidu asjad pöörasid warsi parema poole.
Magneeti orast wöis meremees ju iga tahes äratunda, kuhu
põhja pool heidab, see oli temale muidugi suureks käsuks.
Ksige kuulsamad meresoitmise poolest olid sell ajal Genua
ja Weneetsia linnad Itaalia maal ja weike Portugaalia kuning-
riik. Portugaalia maa meremehed otsisid liiati mere teed
India maale. See maa, mis wanal ajal pool tundmata oli,
sai päris kulla maaks liidetud, kus kulda, kallid kiwa ja muid
kallid asju hulga kaupa pidi leida olema. Aga tee maa
kaudu oli wäga waewaline ja ohtlik, suured liiwa- körwed
olid ees ja harimata rahwa seltsid keelasid läbi minemast.
Selle pärast püüdsid inimesed mere kaudu India maale
saada ja esimene nöu oli Ahwrika maa ümber minna ja
seda wiisi India maale jõuda. See nsu ei tahtnud kaua
aega korda minna, laewamehed ei saand ega saand Ahwrika
maa alumist soppa kätte. Senni kui teised endid Ahwrika
maa kallal waewasid, tuli ühe mehele teine nöu, mis küll ei
wiinud India maale, aga mis läbi wiimaks Ameerika maa



sai ülesleitud. See mees oli Kristohwer Kolumbus ehk
Koolon, kes 1447. aastal Genua linnas oli sündinud ja
juba poisist peast mere peal õppinud. Ta läks pärast Portu-
gaalia maale elama ja heitis ühe kuulsa laewa kapteini wai-
meheks. Selle kapteini käe oli raamat, kuhu sisse tema isa,
kes kaa palju maid oli laewaga käinud waatamas, kõik oli
ülespannud, mis ta tee peal oli tunnud ja tähele pannud.
Seda raamatut hakkas Kolumbus suure hoolega lugema ja
sest et temal terane waim sees oli, sigisid temale lugedes
kõiksugused mõtted, künni wiimaks tark nou käe oli. Ta
arwas nõnda: Maailmal on kera nägu, siis mina pean ju
kui ma ühtepuhku ohtu poole lähen, wiimaks ikka hommiku
poole wälja tulema ja India maa kaldale jõudma; see oleks
siis kõige lühem tee sinna maale olewat. Need mõtted olid
oiged küll, muud kui selle poolest tema eksis, et tema Eiroopa
ja India wahe nii weikese arwas olewat ja et tema Amee-
rika maast weel midagi ei teadnud, mis põigiti ees seisis
ja India tee kinni pani. Aga kui Kolumbus oma mottid
mõnele hakkas ülesrääkima, siis ksik wangutasid pead ja pa-
nid seda tühjaks jutuks. Kolumbus ise jäi kindlaks, ta
paremat ei püüdnud, kui et ta mahti saaks oma nöuu korda
saata, aga seks olid laewad tarwis ja raha kaa, kust tema
seda pidi wötma? Ta palus kõige esmalt Genua linna
wanemate käest abi, aga need saatsid teda tühjalt minema.
Siis läks tema Portugaalia maa kuninga palwele. Seal
said inimesed ennemine tema nouust aru, aga nemad tahtsid
teda kawalusega petta ja läkitasid ilma tema teadmata ühe
kapteini kähe laewaga teed otsima, mis Kolumbus neile oli
juhatanud. See mees tuli mõne päewa pärast tagasi ja kiitis,
tema olla paari päiwi ühtepuhku ohtu poole sõitnud, ega
olla India maast õhku näinud, Kolumbuse mõtted olla tühjad
puhas. Teist korda saadeti Kolumbus minema. Paha meelega
läks ta Hispaania maale. Selle maa üle walitsesid sell korral
Ferdinand ja tema abikaasa Isabella, neile andis Kolumbus
oma nöuu teada ja palus nende käest laewu ja raha.
Aga terwed 8 aastat pidi tema ootama ja ühtepuhku paluma,
ennegu tema palwet kuulda wöeti. Küll mehel wois lindel
meel südames olla, et ta nii pitka ootamisega ära ei wäsi-
nud, ega oma lootust ära ei heitnud, et küll kõik Hispaania
maa targad mehed tema mõtet naeruks panid ja äralaitsid.



Kolm weikest laewa said temale antud ja 90 laewameest,
ja tema hakkas pitka tee wastu «valmistama. 3. Leikuse
kuu päewal 1492. aastal pistsid laewad Paatose sadamast
minema. Kanaaria saartest saadik oli teatud tee, aga neist
mööda ei olnud keegi meel saanud. Kui siis saarestik silmist
oli kadunud ja mehed muud ei näinud enam kui mässawat
merd eneste all ja taewast eneste pea köhal, hakkas hirm
nende südamesse tulema. Mitu päewa läksid nõnda mööda,
päiwist said nädalad, ja ikka paljas meri ja taewas silmade
ees, maad ei olnud kustkilt poolt näha. Laewamehed nurise-
wad: ,,Kas sa meid mägise tahad surma kätte wiia?"
Kolumbus meelitas ja kinnitas neid, et nemad jälle pisut
julgust wötsid, aga see ei kestanud kauaks ajaks. Kui jälle
mõned päewad olid mööda läinud, ilma et nemad maad
näha said, wöttis hirm wöimust ja nurin oli jälle lahti.
Weel ükskord sai Kolumbuse tark ja julge meel neist wöitu
ja meestele tuli jälle lootust südamesse, kui nemad laewadega
ühte paika jõudsid, kus kõik mere pind haljaid taimid täis
oli. Nemad arwasid, see tähendada, et maa ligi on. Aga
wale! Suure waewaga peasid laewad taimetest läbi, aga
olid nemad läbi saanud, jälle ei olnud muud näha kui pal-
jast merd ja taewast, jälle mere põhi oli sügaw nagu
ennegi. Nüüd oli meele äraheitmine käe, nurisemine läks
mässamiseks, mehed tükkisid kui hullud Kolumbuse kallale ja
lubasid teda meresse wifata, kui ta mitte silmapilk ei pida-
nud ümberpöörama koju poole tagasi. Nende wiha ja
ahastus olid nii suured, et nemad oige wist oma lubamise
oleksid toeks teinud, kui ei oleks neid mure keelanud: Aga
kes wiib meid siis koju tagasi? Selle pärast nemad leppisid
wiimaks temaga, kui tema palus, et temale weel kolm päewa
aega saaks antud. Kui sell ajal maa ei olnud kätte tulnud,
siis ta lindlaste lubas ümberpööratu ja koju soita. Küll
mehe süda wois kipitada seda lubades. Nüüd, kui lootus,
mis pärast ta mitu aastat oli raskeste woidelnud ja waewa
näinud, warsi pidi toeks saama, nüüd pidid tema seltsimeeste
argdus ja kangekaelus kõik ehk hoopis tühjaks tegema.
Kellele tohtis tema weel oma silmi näidata, kui ta tagasi tuli
ilma midagi leidmata? Mis ta kuningale pidi ütlema, et
ta tema raha üsna muidu oli äraraisanud? Wist wahtis
Kolumbus neil päiwil oma silmad peast, kas ta kustkilt poolt



pidi maad nägema, aga päew laks looja ja maa ei paistnud
mitte silmi. Kui teisel hommikul loodiga mere põhja katsuti,
ei olnud see enam nii sügaw kui enne, päewa ajal wiisid
laened ühe puu oksa, punased marjad kulles, laewadest mööda,
maa linnud hakkasid hulgani tulema ja istusid peele puude
ja purje puude otsa. See tähendas, et maa ei wöinud enam
laugel vlla, aga päewa otsa ei paistnud midagi silmi. Pärast
päewa loojaminemist nähti korraga laewa nina köhal tule
paistet. Nüüd tõusis roömu kisa: Maa paistab! Maa
paistab! Mehed heitsid Kolumbuse jalgade ette maha ja
palusid andeks, et nemad tema wastu nii rumalad olid olnud.
Öö otsa ei tulnud und nende silmi, kõik kiitsid Jumalat ja
hõiskasid. Kui teisel hommikul päike tõusis, see oli 12.
Rooja kuu päewal 1492. aastal, üks reedine päew, nägid
laewamehed eneste ees ühe kena, halja saare. Ameerika
maa oli leitud.

57 Ameerika maa leidmine.
I I . pool.

Kolumbus käskis paadid laewadest meresse lasta ja
läks hulga laewameestega mäele. Tema kargas esimeseks
paadist wälja maa peale, teised puhas taga järele. Kui
nemad mitme aja pärast jälle lindla maa põhja tundsid eneste
jalgade all olewat, heitsid kõik polwili maha ja tänasid Ju-
malat. Saare rahmas, punase nahaga, hoopis alasti inime-
sed, olid kokku tulnud kalda peale, ja waatasid imeks pannes,
mis walge nahaga, pitka habemega loomad need pidid olema,
kes merest nende kaldale olid tulnud. Nende sarnatsid nemad
ilmaski enne ei olnud näinud, nemad arwasid neid Jumala
sou olewat. Nemad ei saanud sugugi aru, mis see pidi
olema, kui Kolumbus leitud maad Hispaania kuninga nimel
Hispaania riigi omaduseks nimetas ja kui ta Jumala auuks
ühe suure risti laskis ülesseada. Nemad olid woora meeste
wastu wäga lahked ja ei mõistnud koguni, miks need nii
maiad olid kuldehete järele, mis nemad oma ihu peal
kandsid, nende meelest need olid tühjad tannid. Kolumbus
sai nende jutust aru, et saare nimi Guanahaani ol i , tema
nimetas seda Õnnistegija auuks San Salwadooriks, see on
Õnnistegija saareks. Mõlemad nimed on tänapäew weel
pruugitawad ja see saar on Bahaama saarte hulgast kõige
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suurem, Lääne India maal. Kange kulla himu oli laewa-
meeste südamesse läinud, nemad kuulasid saarlaste käest, kust
nemad oina kuldehted olid saanud ja need näitasid käega
lõuna poole. Kõik astusid jälle laewade peale juhatatud
kulla maad otsima. Nemad said Kuuba saare juure, sealt
edasi minnes leidsid nemad Haiti ehk San Domingo saare,
aga päris kulla maa ei tahtnud kätte tulla, ikka saarlased
juhatasid lõuna poole. Kaugemale ei saand Kolumbus see
kord minna, üks laew oli wastu kaljusid tõugates puruks
läinud, teisega oli alam laewa-pealik ilma loata äraläinud,
üks ainus laew oli järel ja sellega pidi Kolumbus ruttu
koju sõitma, et mitte wahest alam pealik tema ette ei jõuaks
ja esimesi leidmise sõnumid Hispaania maale ei wiiks. Enne
äraminemist sai Haiti saare peale üks weike kindlus ehitatud
ja 38 meest pandi sisse seda hoidma. Kolumbus, kui ta
neid sai manitsenud, et nemad saarlastega pidid õigust tegema,
läks teiste meestega teele. See kord oli neil teekäik wäga
waewaline, aga õnnelt said nemad wiimaks 15. Paastu kuu
päewal 1493. aastal Paatose sadamas mäele.

Kuningas ja tema praua wötsid Kolumbufe suure auuga
wastu ja tõstsid teda kõige leitud maade ülemaks walitsejaks.
Uue maa leidmise kõla jooksis läbi kõige Hispaania maa, nüüd
igaüks tahtis kaasa minna ja omale kulda ja rikkust korjata.
Kui Kolumbus teist korda teele läks, siis ei olnud temal
puudust ei laewadest ega inimestest. Haiti saare peal olid
mahajäänud Hispaanialased Kolumbufe manitsuse unustanud
ja olid oma kulla ahnuse pärast saarlasi hakanud waewama.
Sest olid segadused tõusnud, mis Kolumbus üsna waewalt
sai õiendada; aga see sama hirmus ahnus tegigi pärast weel
temale palju tül i ja waewa ja jäi üsna saarlaste hukatuseks.
Weel kaks korda käis Kolumbus pärast seda uut maad
waatamas. Kolmas föit sündis 1496. aastal. Tema seltsi-
mehed olid wahe ajal jälle kurja teinud, ta pidi neid kowaste
nuhtlema ja läkitas muist Hispaania maale tagasi. Need
hakkasid wiha täis teda teutama ja wale kaebdusi tema peale
tõstma. Wiimaks läkitas kuningas ühe ülema pealiku asja
järele kuulama. See oli üks koer mees, ilma valju küsimata
käskis tema Kolumbuse warsi rauda panna ja saatis teda
wahi all lacwaga Hispaania maale, nagu oleks ta suur kurja-
tegija olnud. Küll tõusis nüüd üles, et kõik kaebdufed wale-



likud olid, ta sai lahti lastud, aga õigust ei tehtud temale
mitte. 1502. aastal läks Kolumbus neljat korda üle mere
ja pidi seal palju waewa kannatama. kõige enam oma nurja-
tuma seltsimeeste läbi. Tema oli meel Iamaika saare leid-
nud, oli kaa Louna-Ameerika ülemaa randa saanud, Orinoko
jöe suu köhal. Tema arwates pidi uus maa India maa
olema, sealtap fee tuleb, et see Ameerika maa jagu ikka weel
India nime kannab, et temal küll päris ehk Hommiku-India
maaga tegemist ühtegi ei ole. >

1504. aastal läks Kolumbus Hispaania maale tagasi. Ta
lootis, et kuningas ikka weel oma lubamise pidi toeks tegema
ja ülema maawalitseja ammeti tema kätte andma, aga see
lootus oli tühine. Tema käis küll kowaste peale ja palus
wäsimata ja kuningas lubas ikka temale õigust teha, aga
wiiwitas ühtepuhku meelega asja, künni Kolumbus 20. Lehe
kuu päewal 1506. aastal ärasuri, ilma et ta oma teenitud
ja lubatud palga oli kätte saanud. Teda maeti pärast Kuuba
saare peale maha. Ega tema esimene ole olnud, ega olegi
wiimseks jäänud, kes hea teu eest paha palga on saanud,
see on maailma wiis ja maailma tänu. Seda tähendades
oli tema ise käskinud ahelad, miska ta oli seutud, kui teda
Hispaania maale toodi, enese körwa hauda panna. Õiguse
poolest oleks maa jagu, mis tema oli leidnud, pidand mäles-
tuseks tema nime kandma, aga kaa sestki auust jäi tema ilma.
Üks Itaalia mees, Ameerikus Wespuutsius, käis paari aastaid
pärast maa leidmist seda waatamas ja pani kõik, mis ta
seal oli näha saanud, raamatusse üles. Tema raamat sai
igal pool loetud ja tema nimi uue maale pandud, et see Amee-
rika maa pidi olema.

1498. aastal sai üks Portugaalia maa laewa pealik
Wasko de Gaama Ahwrika maa lõuna poolsest sörwast mööda
ja leidis siis põhja poole tallates päris India maa tee. Aega
mööda said inimesed aru, et maa, mis Kolumbus oli leid-
nud, India maaga ja üleüldsi Aasia maaga ühes tükis ei
olnud, waid et see üsna uus, enne hoopis tundmata, maa
jagu oli, mis Eiroopa ja Aasia maa wahe kohta heidab.

58. Martin Luteruse noore ea aastad.
1483. aastal 10. Talwe (Nowembri) kuu päewal, pisut

aega enne Ameerika maa leidmist, on Martin Luterus Eis-



lebeni linnas Saksa maal ilmale sündinud ja sai warsi teisel
päewal, see oli wana Mardi päew, ristitatud. Tema isa
Hans Luterus, üks waene, jumalakartlik mäekaewandaja, oli
Mööra külast päritud, ema nimi oli Margareeta. Luterus
ise räägib sest nõnda: ,,Minu wanemad olid esiotsa waesed,
mu isa oli waene mäekaewandaja ja mu ema pidi puid ahju
kütiks ise oma seljas koju kandma, neil oli wäga raske pidu.
Ma olen talupoja laps, mu isa, isa isa ja kõik esiwanemad
on liht talu seltsi olnud. Eislebeni linnas ma olen sündinud
ja seal Peetre kirikus ristitatud. M u wanemad tulid sinna
Eisenahi linnast elama. Eisenahis on peaaegu kõik minu
isa suguselts aset, üks perekas, wana suguselts auusaid ini-
mesi, kelle käsi seal kaunis heaste on käinud." Jumal õnnis-
tas Luteruse isa tööd, ta heitis oma käe peale ja korjas
pisut wara, et ta oma poega wöis auusaste kaswatada.
Esite õpetasid wanemad ise teda kõdu hirmu ja armu waral.
Tema räägib sest ise: ,,Mu wanemad pidasid mind towa
walitsuse all, nsnda et ma üsna araks olin läinud. Hoopis
tühja asja pärast peksis ema mind ükskord witsaga meriseks,
aga ega see kurja pärast olnud, nemad soowisid mulle head."
O l i Luterus suuremaks saanud, sai ta kooli pandud, kus
tema lugemist, kirjutamist, Jumala 10 käsku, ristiusu õpetust,
Issameie palwet ja weel laulmist pidi õppima ja tema sai
sellega wäga heaste korda, sest temal oli hea pea. Isa on
teda esiotsa ise süles kooli kännud. Koolis ei olnud lapsel
paremat polwe kui kõdu; koolmeister oli wali mees, ühel
päewal sai poiss enne lõunat 15 korda tema käest lüüa. Kui
Luterus neljateistkümne aastaseks oli saanud, pani isa teda
Magdeburgi linna kooli, seal tema pidi, nagu sell ajal kõik
waesema rahwa koolilapsed tegid, uste ees laulmise waral
omale peatoidust korjama. Mis suureks tahab saada, hakkab
madalalt peale, lapsed, keda liig hellaste peetakse, saamad
eluks ajaks rikutud. Teisel aastal läkitasid wanemad oma
poja Eisenahi linna kooli peale, seal pidi tema esiotsa nii-
samuti laulmisega enesele peatoidust nõudma. Aga üks waga
naesterahwas, Kotta nimi, kes kirikus poisi kena laulu healt
ja tema südameliku palumist oli tähele pannud, wöttis teda
kui lapse assemele oma majasse ja muretses tema ülespida-
mise eest. Luterus õppis tubliste ja jõudis sellega pea
muunde koolipoiste ette. O l i temal pr i i aega, siis ta treiis,



ehk laulis, ehk mängis kaa wiiolit. Elu otsani on tema
muusika armastajaks jäänud. Said temale Eisenahi linnas
4 kooli aastat täis, saatsid wanemad teda Erwurti linna
suure kooli peale, ja kandsid nüüd ise tema ülespidamise eest
hoolt. Seal tema jälle õppis mehe moodi. Tema alustas
õppimist igal hommikul palwega ja kiitis pärast ikka: ,,Hoolas
palumine maksab nii palju kui pool õppimist." Ilmaski ta
ei jäänud muidu õpetusest maha, mis ta öiete ei mõistnud,
seda ta läks õpetajate käest täiemalt küsima, ja seda wiisi sai
ta õppimisega nii joudsaste edasi, et teised tema tarkust imeks
panid. Ükskord oli tema suure-kooli raamatu-toas raama-
tuid läbi waatamas, seal juhtus esimest korda terme ladina
keeli piibliraamat tema silmade ette. Ta oli siit saadik
ikka arwanud, et piibliraamatus muud ei ole ülewal kui aga
tükid, mis pühapäiwil kirikus loetakse, nüüd sai ta aru, et
seal sees palju muid tukka meel oli ja luges sell korral
südameliku rõõmuga waga Hänna ja Samueli lugu. Oh
kuida ta siis igatses, et Jumal temale ükskord niisugust kallist
raamatut pidi soowima. Jumal soowis temale seda küll ja
soowis kaa tema läbi oma kallist elusöna kõigile, kes seda
armastawad ja püüawad.

1505. aasta hakul oli Martin Luterus enesele magistri
auu nime teeninud ja pidi nüüd isa tahtmist mööda hakkama
ahwokatiks õppima. Küll tema süda seisis selle wastu, ta
oleks ennemine õpetajaks õppinud, aga mis teha — isa keelas
seda, sest katoliiki usu preestrite ehk õpetajate ja liiati mun-
kade nimi oli sell ajal haisema läinud sandi elu pärast, mis
suurem hulk nende seast elas. Aga süda ei annud Luterusele
rahu, ta wöttis nouuks koju minna isa palwele, kas ehk isa
temale pidi luba andma Jumala sõna õppimist üleswötta.
Ennegu ta teele läks, tahtis ta meel oma sobra Aleksiust
waatama minna. Ta astus hommiku wara sõbra tuppa ja
leidis teda rööwlitest tapetud maas olewat. Suur ehmatus
langes tema peale, ta ruttas toast wälja oue. Kui ta paro-
jaste oli jooksmas, löi pitkne suure waluga tema ligidal
maa põhja, ta minestas ära ja kukkus maha. See kähe-
kordne surma käsk oli tema südame nõnda rõhunud, et ta
jala pealt töutas kloostrisse minna ja mungaks saada, kas
ta ehk seda wiisi saaks Jumala wiha oma patusüü üle lepi-
tada. 1505. aastal heina kuus läks tema kaa toeste Augus-



tinufe kloostrisse, mis Erwurti linnas ol i , ja heitis mun-
gaks. Oma söbru ta jättis kirja läbi Jumalaga ja andis
kaa wanematele teada, mis nouu tema Jumala tahtmise
järele oli wotnud. Isa oli selle üle wäga pahane, ta laitis
seda nöuu kuradi petuseks ja löi pojast üsna lahti. Aga
wiimaks andis ta ennast ommeti lepitada ja ütles: ,,Andku
Jumal, et see sulle heaks tuleb."

59. Luterus Wormsi linnas.
Kloostris, kuhu Luterus oli läinud, tulid temale wäga

rasked päewad. Patu hirm, mis ta peale oli langenud, ei
tahtnud lahkuda, waid kaswas ikka suuremaks. Temale
liideti paastumist ja muud ihu waewamist, et ta sellega oma
patu süüd pidi äratasuma. Ta paastus päewade kaupa ja
peksis oma ihu piitsaga meriseks ja tegi kõik paawsti usu
tembud ära, aga rahu tema sest ei saand südamesse. Tema
sõbrad jäid kartma, et ta wiimaks weel pidi meelest nõdraks
jääma, nii haledaste karjus ta ühtepuhku oma pattu ja oma
hinge. Aga aega mööda sai Jumala sõna, mis ta ju suure
kooli peal oli armastanud, tema ahastuse üle wöimust, ta
hakkas tundma, et patune inimene oma tbö ja waewaga ei
saa ühtainust patuwölga äratasuda, ja et Jumal Kristuse
were pärast patud üsna muidu tahab andeks anda neile, kes
Kristuse sisse usuwad. See tundmine, mis temale üsna uus
ol i , saatis temale kallist rahu südamesse ja nüüd ta wottis
kätte ja hakkas Jumala ssna läbi uurima, et ta toe põhja
weel selgemine pidi kätte saama. Uurides pani ta imeks,
mis suur wahe Kristuse ja apostlite ja paawsti ja piiskopite
õpetuste wahel oli, aga ta ei usaldanud sest weel sõna lallsuda,
ta kartis ikka, wahest eksitab mind minu waene mõistmine.

Sakseni maa kuurwürst Priidik, keda liianimega ,,tar-
gaks" hüütakse, asutas sell ajal Wittenbergi linna suure
kooli ja tarwitas tema jauks õpetajaid. Kloostri ülem Stau-
pits, kes Luterufe tarkust ja tundmist kalliks pidas, tellis
kuurwürstile Luteruse õpetajaks. Luterus sai siis suure kooli
peale kutsutud ja jäi pea kaa linna kiriku õpetajaks.' Küll
suure kooli õppijad ja kogudus panid imeks, mis uusi asju
nemad nüüd kuulda said, sest Luterus kuulutas neile armu-
opetust püha kirja järele, mis siit saadik üsna waka all oli
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olnud. 1510. aastal läkitasid ülemad teda ühe asja pärast
Rooma linna paawsti juure. Temal o.li wäga hea meel,
et ta seda püha linna pidi näha saama ja sealt selgemat
usu tundmist wöis nõuda. Aga mida ligemale tema Rooma
linna juure t u l i , seda suuremaks tõusis ehmatus. Wagadust
tema palju ei leidnud preestrite ja munkade seast, aga küll
hirmust lihameelt, häbemata eluwiisisid ja Jumala teutamist
ja Rooma linnas olid loud selle poolest kõige hullemad, seal
igaüks arwas jumalakartuse õpetuse kauplemise käsu olewat,
paawst ise oli esimene. Luteruse süda oli hoopis walu täis,
kui ta koju läks, aga ta ei lausunud weel sõna, waid mõtles
wist: Kes ma olen, ct ma paawsti ja piiskopite wastu peaksin
panema? Ta hakkas siis jälle tööle ja püüdis ustawalt oma
kuuljaid Jumala sõna läbi toe tundmisele juhatada, lootes,
et Jumal ju omal ajal oma waese koguduse peale saaks
halastada ja teda wale worgust peasta. Aga palju aega ei
antud temale wait olla. 1517. aastal tungis paawsti male
ja tema teenrite häbemata petus ni i ligidale, et Luterus
oma koguduses juba hakkas kahju tundma, mis see petus
hingedele tegi. Nüüd tema enam ei tohtind wait seista, waid
3 1 . Rooja kuu päewal Isi ta linna kiriku ukse külge kuulsa
paberilehe kinni, kus peal tema 95 õpetusega toe ja walc
wahet seletas. See oli oige usu üleswotmise hakatus.

Need 95 õpetust said pea trüki läbi kõik üle maa wälja
lautatud ja igal pool loetud. Kõik magad Siimeoni hinged,
kes onnistust püüdsid ja usu rikki leinasid, olid roomu täis,
et üks mees oli julend awalikult oma healt tõsta katoliiki
usu wigade pärast; aga paawsti sabarakid turtsusid wiha
täis ja oleksid hea meelega Luteruse niisamuti tuhaks põle-
tanud, kuida paawsti selts 1415. aastal Hussi oli ärapöle-
tanud, selle pärast et ta Jumala tõtt ülemaks kiitis kui ini-
meste walet. Aga ajad olid teisemaks saanud ja kuurwürst
Priidik seisis lindlaste Luteruse poolt, sellepärast waenlased
ei saanud temast muidu jagu, kui pidid kirjade läbi teda
tcutama ja äraneedma. Luterus ei seisnud kaa wai t , ta
hakkas mehe moodi wastu ja seletas mitme raamatu läbi,
kuida paawstid ja piiskopid armuopetuse oma auuahnuse ja
kasupüüdmife pärast olid äraseganud ja walet toe pähä dpe-
tanud. Esiotsa paawst Leo X. ei hoolinud sest kärast palju,
ta mõtles: ,,Las' mungad peale isekeskis pureleda, ega nemad



ommeti minu külge ei puudu." Aga aega mööda tutid temale
teised mõtted, t a . hakkas kartma ja Saksamaa keisrit oma
palwetega tüitama, et see Luterusele ja tema õpetusele pidi
wäekaupa otsa tegema.

Noor keiser Kaarel V. kutsus 1521. aastal kõik Saksa-
maa kuurwürstid, hertsogid ja krahwid Wormsi linna kokku
riigiasjade pärast nöuu pidama. Paawsti saadikud käisid
mägise keisri peale, et tema nüüd kaa häbemata Wittenbergi
munga peale pidi kohut msistma ja teda nende kätte andma.
Seda keiser ei tahtnud mitte, oga tema lubas ise asja läbi
kuulata ja saatis käsuga Wittenbergi linna kirja, et Luterus
pidi Wormsi linna riigi ülemate ette tulema oma õpetuse
pärast aru andma ja toutas ühtlasi oma keiserliku sõnaga,
et ükski Luteruse külge ei pidand puutuma tulles ja jälle koju
minnes. Kuurwürst Priidik ja teised sõbrad ehmatasid seda
kutsumist kuuldes ja palusid Luterust, et tema ei pidand mitte
minema, Hussile olla keiser Siigismund sedasama toutanud,
ja siiski olla tema eluga pidand julguse maksma, et ta keisri
sõna peale oli lootnud. Aga Luterus kostis: ,,Kui keiser
kutsub, siis ma pean minema ja kui ma kaa puru haige
oleksin, ma laseksin ennast sinna kända." Wittenbergi linna
wanemad linkisid temale wankri ja sellega läks tema teele,
neli sobra ja keisri käsk olid teda saatmas. Köit köhad ja
paigad, kust ta läbi tul i , olid inimesi täis, kes julget meest
tahtsid näha ja teretada, kes Jumala nimel oli julend paawsti
wastu hakata. Erwurti linnas palusid sõbrad jälle, et ta ei
pidanud ennast meelega surma kätte andma ja tuletasid
temale Hussi lou meele. Agu tema wastas: Kui Witten-
bergist Wormsist saadik kaa nii suur tuli oleks ülestehtud,
mis taewast saadik ulataks, ma läheksin siiski Issanda nimel
sinna." Wormsi linnast tuli tee peal sobra t ir i tema kätte:
,Mrge tulge, teie waenlasid on siin hirmus palju kous."
Luterus tirjutas wastu: ,,Kui Wormsi linnas nii palju kuradid
kous oleks, kui katuskiwa on majakatuste peal, ma tuleksin ikka."

16. Jüri kuu päewal sai tema Wormsi linna. Suur
hulk inimesi olid linna ees teda ootamas, et tema waewalt
linna wärawast sisse peasis. Kui teisel päewal kell 4 pärast
lõunat riigi käsk tuli teda keisri ette saatma, olid uulitsad
murdu täis inimesi, et nemad kahekesi koguni läbi ei saanud.
Takka uksest ja mööda õuesid ja rohuaedu peasid nemad
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wiimaks maja juure, kus keiser ja riigiülemad louS olid
nouu pidamas. Saali ukse köhal seisid mitu pealikut. Uks
neist, Georg Frundsberg, üks kuulus soamees, loi käega
Luteruse öla peale ja ütles: ,,Mungake, mungale, sull on
täna üks tee ees, kelle sarnast ei mina ega muu soapealik
kõige hirmsama lahingi korral ei ole käinud. On tõde sinu
poolt ja oled sa oma südames selle peale julge, siis mine
peale Jumala nimel, tema ei jäta sind maha." Need sõnad
olid Luterusele kalliks kinnituseks, ja seda temale oli wäga
tarwis, sest hirm kippus tema peale, et ta nüüd keisri ja
riigiülemate ette pidi astuma ja aru tegema.

Saali uksed loid lahti, — rohkem kui 5000 inimest
olid saalis, eestoas ja aknate all kous, köit waatasid üksisilmi
Luteruse peale. Saali otsas istus keiser Kaarel V. keiser-
likus riidis auujärje peal ja tema tormas kuurwürstid, hert-
sogid, krahwid. Kes Luteruse ligidal olid, manitsesid teda
madala healega, et ta pidi julge olema, ega pidanud neid
kartma, kcs ihu üksi woiwad ärahukata.

Riigiasjade ülem toimetaja astus nüüd tema juure,
näitas sõrmega laua peale, kus hulk raamatuid oli, ja küsis
kas need tema kirjutatud olla. Kui Luterus neid oli waa-
danud ja kostnud: ,,Iah, on," küsis ta weel, kas tema tahta
köik oma õpetuse, mis tema katoliiki usu wastu olla õpe-
tanud, siin awalikult maleks tunnistada ja temast lahti lüüa.

Luterus oli arwanud, et teda tema õpetuse põhja järele
pidi küsitama, nüüd polnud sest juttu, muud kui: tunnista
köik maleks. See segas silmapilguks tema meelt, ta palus
mõtlemise aega homseks.

Riigiasjade toimetaja ütles uhkeste, mõtlemiseks olla
tcmal tee peal aega küll olnud, aga keiser lubas Luterusele
palutud aja.

Kui jälle oma elukorterisse oli saanud, tundis ta küll,
et fee tühi asi ei ole riigiülemate ees seista ja neile aru
anda, ta läks srlle pärast kõige ülema Issanda palwele, et
temale ülemalt saaks julgust antud. Jumal kuulis tema
palwet, teisel päewal oli köik kartus kadunud. See kord pidi
tema eestoas 2 tundi ootama kellu kuueni, küünlad põlesid juba,
kui ta saali astus. Tema südames põles kaa himu oma
usku awalikult üles tunnistada. Ta hakkas Saksa keeli peale ja
palus kõige esmalt andeks, kui tema ei pidand oma sõnu

M a I m, Laulud ja Loud M. 9
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nõnda seada oskama, kuidas kõhus on suure keisri ^ würs-
tide ees rääkida, tema olla liht munk, ei olla ilmaski suurt
sugu inimestega palju kokku saanud ega tunda nende wiifisid.
Siis tema rääkis alandlikult oma õpetusest ja oma raama-
tutest. Kui temale öeldi, keiser, kes Hispaania maalt päritud
oli, ei osata nii palju Saksa keelt, et ta tema kõnest wöiks
aru saada, hakkas tema, et küll higi temale mööda palet
maha jooksis, uueste peale ja rääkis ladina keeli need samad
sõnad. Siis ütles üks piiskop toredaste: Mis tema muidu
põigata ja rääkida kõiksugustest asjadest, tema kõhus olla aga
selgeste ja otsekohe öelda, kas tema oma õpetuse tahab
maleks tunnistada, woi ei taha. ,,Hca küll," kostis Luterus,
,,kui suur keisriherra ja würstid mu käest selget, lühikest
wastust nöuawad, siis ma tahan kaa niisuguse wastuse anda:
Kui mulle püha kirja ehk muu selge tunnistuste läbi ei saa
toeks tehtud, et ma olen eksinud, siis ma ei wöi ega tahagi
oma Spetust maleks tunnistada ega temast taganeda, sest
hea ei ole ega sünnigi midagi teha, kus südametunnistus
wastu seisab. Siin ma seisan; ma ei woi parata; Jumal
aidaku mind! Aamen."

See selge tunnistus oli suurema hulga würstide ja
kuuljate meele pärast, keiser ise ütles: ,,Munk on kartmata
ja julge meelega rääkinud." Sakseni maa kuurvürstil oli
liiati hea meel, ta kiitis oma õpetaja wastu: ,,OH, küll on
Martin Luterus täna kenaste keisri ja riigiülemate ees
kõnelenud."

Braunsweigi hertsog Eerik, kes oiete paawsti sobr oli,
läkitas Luterusele hõbe kännuga õlut kinnituseks. Luterus
tänas ja ütles: ,,Otsegu hertsog Eerik täna minu peale on
mõelnud, nõnda mõelgu Jumal tema peale tema surma
tunnil." See sõna on hertsog Eerikut rõõmustanud, kui ta
surma moodi peal maas oli. Mitu würsti ja muud ini-
mest käisid Luterust tema korteris waatamas. Aga paawsti
saadikud püüdsid Luteruse hinge ja meelitasid keisrit, et ta
oma sõna ei pidand pidama, Luterus olla waleprohwet ja
niisuguse kohta ei maksta lubamine ühtegi. Aga keiser Kaarel
ei olnud Siigismundi sarnane. Triieri linna piiskop ja
kuurwürst latsus hea sõnaga Luterufe meelt pöörata, et ta
oma õpetuse pidi tühjaks tunnistama, aga Luterus wastas
temale Kamalieli sõnaga: ,,Kui see sinane nou ja see sinane
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töö on inimestest, siis läheb see tühja, kui see on Jumalast,
siis teie ei woi seda mitte tühjaks teha." Aeg on pärast
toeks teinud, et Luteruse töö Jumalast oli.

Luteruse wiimsed elupiiewad ja surm.
Nmbes arwatud 35 aastat olid sest päewast mööda

läinud, mill Luterus Wormsi linnas keisri ja würstide ette
hea tunnistuse oli tunnistanud. Palju muret, waewa ja
meelehaigust oli tema pitka ajaga tunda saanud, aga tema
oli kaa ühtlasi üratunnud, et Jumal tema poolt oli, sest
kõigis paigus, Saksamaal ja muis maakondades, hakkas selge
Jumala sõna seeme, mis tema oli külmanud, kenaste ja jöud-
saste tõusma, liiati 1534. aastast saadik, kui ta terme piibli-
raamatu oli Saksa keeli ümberpannud ja wälja annud. Aga
igapäewane töö ja mure olid aega mööda Luteruse ihujsuu
lõpetanud, ta hakkas põdema ja sai küll aru, et surma
tunnike ligi oli. 1546. aasta hakul sai tema Eislebeni
linna kutsutud. Seal, tema sündimise maal, oli Mansweldi
krahwide wahele, kes selle maa walitsejad olid, päranduse
pärast tüli tõusnud, ja sest et nemad muul wiisil teine teisega
korda ei saanud, wötsid nemad nöuuks oma riiuasja ustama
meeste läbi lasta seletada, ja üks neist pidi Luterus olema.
Luterus oli juba haigesegane, kui teda kutsuti, aga ta ütles:
,,Ma tahan heal meelel hauda minna, kui ma weel enne
surma seda roonm peaksin tunda saama, et minu armsad
krahwiherrad teine teisega on leppinud ja rahu teinud."
Küll kaebas tema kaa enne teeleminemist: ,,Mina wana ja
nüüd pealegi pool pime mullatükk lootsin ikka, et mulle nüüd
saaks rahu soowitud; aga mull on nii palju kirjutamist, rää-
kimist, tööd ja tegemist, kui ei oleks ma oma eluajal enne
ilmaski weel midagi teinud, ega kirjutanud, ega rääkinud."

Kui Luterus 17. Nääri kuu päewal pärast jutlust kogu-
dust Jumalaga jättis, ütles tema: ,,Kui teie kuulda saate,
et ma olen haigeks saanud, ärge paluge Jumalat elu pitken-
damise pärast, waid ennemine sndsa surmatunnikese pärast."

Talwe külmaga läks Luterus 23. Nääri kuu päewal
Niitenbergist teele, tema kolm poega: Johannes (Hans),
Martin, Paul ja üks mana teener olid kaasas. Teisel
päewal sai ta Halle linna ja jäi oma wana sobra, ülema
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linna õpetaja, Joonase juure öömajale. Ukiline sula ilm oli
Saale jöe wee tõstnud, 4 päewa tema pidi Halle linna wii-
bima, ennegu tema üsna elu kaupa paadiga üle joe sai.
Sell korral sm tema kaa külmetada ja kange rinnanuhtlus
tükkis kallale. Wäsind ja haige jõudis tema Eislebcni linna,
kus krahwid ja'linna rahmas teda auusaste wastu wötsid.
Nüüd hakkas pitkaldane seletamine. 14. Küünla kuu päewal
kirjutas Luterus oma abikaasale: ,,Iumal on armu annud,
krahwid on nüüd peaaegu hoopis teine teisega leppinud,
mind on Jumal kaa tinnitanud, et ma haigusest pisut sain
hingata, sell nädalal tahan ma jälle koju poole pöörata." Aga
pea pärast seda sai abikaasa teised kojuminemise sönumed, mis
teda wäga kurwastasid.

16. Küünla kuu päewast saadik ei tunnud Luterus suure-
mat walu, ta oli lahke ja jutukas sobrade seltsis, nõnda kuida
ta wiis ikka oli, aga teisel päewal tulid endine walu ja sü-
dame pakitus raskemine kui enne tagasi. Krahwid ja muud
sobrad palusid teda, et ta see kord ei pidand suure tuppa,
kus seletajad kous olid, ligi tulema. Ta jäi siis oma tuppa,
puhu ta heitis woodi peale, puhu tõusis ta üles ja köndis
mööda tuba madala healega palmid lugedes. Joonase ja teise
sobra wastu ta ütles: ,,Mis teie arwate, ma olen Eis
Icbenis ristitatud, ehk ma ikka kaa scia pean jääma?" Et
ta küll wäga noor oli, tuli ta ommeti meel lauda teiste seltsis
õhtust sööma ja rääkis sööma wahel palju surmast ja tulemast
elust. Pea läks ta oma tuppa tagasi, heitis akna kohw
maha ja palus suure healega Jumalat. Siis ta ütles:
,,Iälle süda on pakil ja walu täis, nagu ennegi!" aga ta
keelas siiski linna arstisid kutsumast. Krahw Albrehtile, kes
ise tuli tema termist järele kuulama, kostis tema: ,,Pole
wiga, auulil herra, juba saab paremaks."

Kellu 9 heitis ta woodi peale ja ütles: ,,Kui ma aga
poole tunnikest saaksin magada, küll siis minu loud jääksid
paremaks." Ta jäi kaa magama kellu kümneni; kui ta unest
ülesärgates Joonast ja muid oma woodi juures nägi, ütlcs ta:
Maata, kas teie weel siin istute, eks teie heida magama?"
Nemad wastasid: ,,Ei mitte, auus herra, meie jääme teid
walwama ja passima."

Nüüd ta tõusis maast üles ja köndis mööda tuba,
maiust ta ei lausunud ühtegi. Kui ta jälle maha heitis,
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ütles ta: ,,Smu kätte panen ma tallele oma waimu, sa
oled mind lunastanud, oh Iehoowa, sa toe Jumal." Siis,
kui ta heaste oli kinnikaetud, andis ta kõigile kätt, soowis
neile head ööd ja ütles: ,,Ioonas, ja teie köik, paluge Juma-
lat armuöpetuse pärast, et fee wöiks häästi joosta, sest Tr i i -
denti linna piiskopi selts ja tige paawst kannawad tulist wiha
tema wasw."

Kellu 1 ärkas Luterus unest: ,,OH Issand, Jumal,
küll ma olen walu täis. Wist ma ikka seia linna, kus ma
olen sündinud ja ristitatud, kaa jään." Joonas.kostis: ,,Auu-
lik isa, külap taewane Issa aitab Kristuse läbi, keda teie
olete kuulutanud." Siis tõusis Luterus jälle woodist üles,
köndis ilma aitamata mööda tuba edasi tagasi ja palus:
,,Sinu kätte panen ma tallele oma waimu, sa oled mind
lunastanud, oh Iehoowa, sa toe Jumal." Kui ta jälle sai
maha heitnud, kaebas ta mitu korda, rinnad olla temal
wäga kinni, aga süda olla alles terwe. Senni kui maja
peremehe ja arstide järele saadeti, sai haige sooja linadega
oorutud ja tema padjad soendatud. Pea tulid krahw Albreht
ja tema abikaasa ja toid haigele kinnitawat rohtu. Aga hai-
gus wottis ühtepuhku wöimust, Luterus ütles: ,,Armas
Jumal, ma olen walu ja ahastust täis, ma pean siit lahkuma,
Eislebenisse ma ikka jään."

Siis ta palus südame põhjast: ,,OH, mu taewane
Issa, mu Jumal, Issanda Jeesuse Kristuse Issa, sa rõõ-
mustamise Jumal, m atänan sind, et mulle oma poega Jeesust
Kristust oled ilmutanud, kelle sisse ma usun, keda ma olen
kuulutanud, keda jumalakartmatu rahmas tagakiusawad ja teuta-
wad. Ma palun sind, Jeesus Kristus, kanna hoolt mu hinge
eest! Oh taewane Issa, et ma küll sest sinatfest ihust pean
lahkuma ja sest sinatsest elust saan ärakistud, siiski tean mina,
et ma pean sinu juure igaweste jääma, ja et ükski ei saa
mind sinu käest kiskuda." Weel ütles tema: ,,N'onda on Ju-
mal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja
on annud, et ükski, kes tema sisse usub, ei pea hukka saama,
waid et igawene elu temal peab olema," — ja: ,Meie Jumal
on ärapeastja ja Iehoowa Issand saadab surmast wälja."

Mitu korda pakuti temale rohtu, aga tema ütles: ,,Ma
lähen siit ära ja heidan oma hingel" ja kolm korda ta palus:
,,Issa, sinu kätte ma annan oma waimu."
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Siis ta jäi mait; teda raputati, ooruti, hüüti nime
pärast, aga ta pani silmad kinni ja ei kostnud midagi. Siis
ütles Joonas walju healega: ,,AuuIik isa, kas teie tahate
Jeesuse peale ja õpetuse peale, mis teie olete kuulutanud,
lindlaste lootes surra?" Surija kostis nii, et kõik seda
kuulsid: ,,Iah!"

Nüsid ta pööras ennast parema külje peale ja magas
weerand tunni nii heaste, et juba hakati paranemist lootma.
Aga pea pärast seda kahwatas ta silmanägu ikka enam,
jalad ja otsaesine hakkasid külmaks saama ja kui teda rapu-
tati ja hüüti: Martin Luterus!" siis ta enam ei lausunud
ssna. Käed ristis hingas ta meel üks kord pitkalt ja heitis
waikselt Issandas oma hinge. See oli 18. Küünla kuu
päewal 1546. aastal kellu 2 ja 3 wahel hommikut. Ta
oli 62 aastat 3 kuud ja 8 päewa manaks elanud.

Kõik Luteruse tuttawad ja sobrad ja kõik, kes tema läbi
toe teele olid saanud, olid täis kurwastust tema surma sõnu-
mid kuuldes. Kuurwürsti käsu peale wiidi tema surnu teha
Wittenbergi linna ja maeti kinkusse maha. Haua peale
kinnitati waskplaat pealekirjaga, mis alles tänapäew on
lugeda: ,,Siin hingab Martin Luteruse, Jumala sõna õpe-
taja, keha, kes 18. Küünla kuu päewal 1546. aastal oma
pärislinnas, Eislebenis, 62 aastat, 3 kuud 8 päewa wana
on surnud. Meie wiimne ots olgu nõnda kui selle oige
wiimne ots."

Uks aasta pärast tema matmist seisis haua juures keiser
Kaarel V. Ta oli Wittenbergi linna kuurwürsti käest mooga
teraga ärawötnud. Luterus ei pidanud seda wiletsust enam
nägema, Jumal oli oige õnnetuse eest ärakoristanud. Keiser
seisis ja waatas sügamas mõttes haua peale. Üks tema saat-
jatest ütles temale, et ta selle kurja ufusegaja keha pidi
laskma wälja wötta ja tuhaks põletada, aga keiser wastas:
,,Iätke teda rahule, ta seisab oma kohtumöistja ees, ma ei
sodi surnute wastu, waid elawate wastu."

Oige usu üleswötmme Liiwi ja Eestimaal
Sell ajal, kui Luterus Saksamaal usupuhastamise tööd

kätte wöttis, olid Liiwi ja Eestimaa Saksa rüütli ordo walit-
suse all, mis Preissi maal aset oli. Möögawennad olid ju
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1236. aastal selle wägewa ordoga pidand ühte lööma, sest et
nemad üksipäinis ei saanud kõikide oma waenlaste wastu seista.

Ristiusu poolest olid loud meie maal wäga wiletsad,
ülemad ja alamad olid sellesama hukatuse sees. Rüütlid ja
preestrid olid Jumala föna poolest taieste pimedad ja elasid
wäga korratumat elu. Lätlased ja Eestlased ei hoolinud risti-
usust, kellcle keegi neid ei öpetand, midagi; waewalt oskas
üks tuhande scast Issameie palwet lugeda. Wanad pagana
aja kombed olid salaja igal pool weel liikumas. Rahu aeg,
mis wapra ordomeistri Plettenbergi woidud meie maale olid
saatnud, ei toonud paremat käsu ühtegi, kui et nüüd üks
prassimine ja lakkumine hakkas nii häästi sakste kui talu-
poegade seas. Aina suurema linnade, Riia, Tallinna ja Tartu
kodanikud pidasid weel oma wanemate auusast ja kasinast elu
wiisist sou pärast kinni. Riia linna kodanikud ei raatsinud
oma lapsi munkade õpetuse alla anda, kelle käe kõik linna
koolid olid, sest munkade eluwiisid olid wäga kölwatumad.
Nemad saatsid neid ennemine Saksamaale kooli, iseäranis
Treptowi linna, kus sell ajal Üks wäga kuulus kccl oli.
Selle kooli õpetajad Andreas Knööpken ja Johann Buugen-
haagen olid mõlemad Luteruse sobrad ja kuulutasid oma Zppi-
jatele selget Jumala sõna õpetust. Oma laste läbi said siis
wanemad ju waratselt Luteruse tööga tuttawaks. Kui Knööpken
ja Buugenhaagen 1521. aastal paawsti sobrade wiha eest
Treptowi linnast pidid põgenema, läks Knööpken mitme õppi-
jaga Riia linna elama. Seal õpetas ta lapsi Jumala sõnale
ja seletas kaa wanema rahwale Pauluse raamatut Rooma
rahwale ja alustas seda wiisi tasahiljukeste oige usu üleswot-
mist. Hulk tähtsamaid kodanikusi hakkasid tema poole hoidma
ja tema ja selge armuopetuse söbru sigis weel rohkemine juure,
kui ta 1522. aastal suure rahma hulga kuuldes mitme kato-
liiki usu preestriga usuasjade pärast waidles ja neid Jumala
sõnaga ärawoitis. Sellsamal aastal sai Wolmari linnas üks
maapäew peetud, kuhu kaa linnade saadikud olid tulnud. Seal
heitsid siis Riia, Tallinna ja Tartu saadikud ühte nouuSse,
et need linnad tahta selget armuZpetust kõigest wäest kaitsta
ja ÜleSpidada.

Kui ülem piiskop Riias Kaspar Linde neid wigadusi,
mis üle kaewati, ei tahtnud parandada, siis wötsid raekohus
ja kodanikude wanemad aSja ise oma kätte. I lma piiskopist
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hoolimata seadsid nemad Knööpkeni Peetre kiriku õpetajaks ja
Jaagupi kiriku peale sai teine oige usu armastaja Silwester
Tegetmeier walitud, ja mõlemad hakkasid nüüd selget armu-
opetust kuulutama ja kogudufe asju selge Jumala sõna järele
seadma. Tegetmeier oli tulisema maimuga mees kui Knööpken,
oma wägewa kõnega äritas tema kord alamat rähmast nii suure
wihale katoliiki usu wastu, et need kirikute sisse tungisid ja
seal altarid, pildid, pühade kujud äralshkusid ja muud häwi-
tuse tdbd tegid.

Katoliiki preestrid, et liuna rahwale hirmu teha, jätsid
suurel reedel 1523. aastal kõik korraga linna maha ja ähwar-
dasid linnale hukatust. Aga kui nemad tundsid, et keegi selle
üle ei ehmatanud ja kui neile puudus kätte tuli, siis pugesid
nemad jälle üks haawal salamahti linna tagasi. Nae kõhus
andis neile käsu omast wale ĵumalateenistusest taganeda ja
5iget usku wastuwMa, muidu pidada nemad linnast äraminema.
Muist läksid kaa, aga suurem hulk jäi linna ja püüdis iga
wiisi Jumala sõna õpetust takistada.

Kui Luterus oige usu üleswStmisest Riialinnas oli teada
saanud, siis kirjutas tema 1523. aasta lõpul ,,ärawalitsetud,
armsa söbradele ja usklikudele Riia, Tallinna ja Tartu maal"
ühe kinnituse kirja, ja teisel aastal ta läkitas weel ühe kirja
Riia linna. Kaa pärast on Luterus weel mitu korda meie
maale kirjutanud ja on kaa mõne õpetaja seia läkitanud, kui
teda selle pärast paluti.

Saaremaal läks oige usu üleswotmine ilma tülita korda,
sest et sealne piiskop Johann Kniewel seda asja ei keelanud.
Tartu linnas oli piiskop Johann Blankenfeld ewangeliumi
weriwaenlane ja püüdis seda igal kombel ärakeelata. Aga see
ei läinud temale mitte korda, waid kaa seal sai wiimaks
pärast rasket wöitlemist oige usk üleswoetud.

Peaaegu sellsamal ajal kui Niias hakati kaa Tallinnas
selget Jumala sõna õpetust kuulutama. Esimesed kuulutajad
olid Johann Lange, Hermann Marsow ja Sakarias Hasse,
nende juure kogusio pea suur hulk linna kodanikusi, keda
liiati preestrite ja munkade kölwatu elu oli pahandanud. Aga
oige joonele sai asi wast siis, kui aastal 1524 ordo meister
Plettenberg raekohtule ühe kirja läkitas, kus sees ta paawsti
söbrade kaebduse pärast nõudis, et linna õpetajad saaksid kee-
latud katoliiki usu wastu waidlemast ja et munkadele ei peaks



121

liiga tehtama. See kiri pahandas kõik linna rahwast, alamad
inimesed wötsid kätte ja rööwisid katoliiki usu kloostrid ja kiri-
kud paljaks ja lõid kõik pildid ja kujud pihuks ja puruks;
aga raekohus, mis seda ülekohtu tööd kangeste noomis, wöttis
nouuks katoliiki jumalateenistust hoopis ärakeelata ja kõik
teenistust puhta Jumala sõna järele seada. Nönda sündis
kaa. Mungad said linnast äraaetud, koolid said asutatud ja
igal pool kirikutes selge armuopctus kuulutatud. Aga Tallinna
piiskop istus toompääl ja oU wihane, aga ei tohtinud wastu
panna, sest kõik linna rahmas oli ühes nöuus oige usu üles-
wotmise pärast.

Maal oige usu üleswotmine ei läinud mitte nii järsku
korda kui linnades, seal sai mõnes köhas weel tükk aega
wastu pandud, aga wäga kauaks fee kaa ei kestanud.

Arwata 1560. aastal oli kõik meie maa katoliiki usust
ära lahkund ja selge armuSpetuse poole heitnud. Aga kaua
acga weel oli maal häist õpetajatest puudu, sest waewalt oli
neid linnade jauks leida. See wiga ja alalised soad, mis
nüüd tõusid, panid weel mitmeks ajaks käsu kinni, mis muidu
selgest Jumala sõna õpetusest oleks pidand tulema.

Õige usu üleswotmisega tuli meie maale kaa uus walit-
suse kord. 200 aastat olid nüüd Eesti-, Liiwi- ja Kuuramaa
üheskous Saksa rüütli ordo walitsuse all olnud. See ordo
ise oli üks katoliiki usu asutus, mis enam ei woind seisma
jääda, kui tema liikmed kawliiki usust lahkusid. Ordo lagu-
nes ühest ära, Preissimaa sai ilmalikuks würsti riigiks, kelle
hertsogiks wiimne ordo ülem walitseja sai tõstetud, ja ordo
jagu meie maal ei woinud kaa kauaks wägewa naabri riikide
wastu panna, mis ordo maad tahtsid omale wotta. 1561.
aastal andis Eestimaa ennast meelcga Rootsi kuninga Eeriku
XIV. alla, Liiwimaa jäi Pohlamaa kuninga Siigismund
Augusti kätte ja Kuuramaast sai üks ilmalik würstiriik hert-
sog Gotthard Kettleri all, kes wiimne ordo meister oli
olnud. Kõige parema polwe oli enesele Eestimaa ärawalit-
senud; ta walitsejad, Rootsi kuningad, olid Luteruse usku
ja kandsid nii palju, kui aeg andis, Jumala sima õpetuse
rest hoolt. Liiwimaale tulid Pohlakate walitsuse all kibedad
päewad. Küll oli kuningas Siigismund toutanud diget usku
segamata jätta, aga järgmine kuningas ci hoolinud sest tou-
tufest ühtegi, maid hakkas õiget usku tagakiusama ja neid
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waewama, kes paawsti alla ei tahtnud endid anda. See
waewamine ei lopenud enne otsa, kui Liiwimaa Rootsi kunin-
gate walitsuse alla oli saanud (1629. aastal).

Õige usu üleswotmise käsu wiibis kaua maarahwale
tulemata. Küll pani ju 1553. aaatal üks Tartu linna õpe-
taja Franz Witte Luteruse weikese katekismuse Eesti keele
ümber; aga see esimene Eesti keele ramat, mis taieste on
kadunud, jäi kauaks ajaks ainsaks Eesti keele raamatuks, sest
pitkaldased soa tülid ja nende seltsis katk ja nälg niitsid
rahwast tuhande kaupa maha ja keelasid kõik mure maimu
harimise eest ära. Seitsmeteistkümnenda aastasaa hakul tuli-
wad wast jälle paremad ajad. Õpetaja Hindrek Staal hakkas
Eestikeele raamatuid kirjutama, tema andis ühe jutluse raa-
matu ja lauluraamatu wälja, mis keele poolest küll weel
wäga waesed olid. Aga piibliraamat oli ikka alles ümber-
panemata, et Rootsi kuningas küll seda tdöd püüdis edendada.
1686. aastal sai siis Uue seaduse raamat Tartu murdes
esimest korda wäljaantud ja 1715. aastal kaa Tallinna mur-
des. Terme piibliraamat ilmus wast 1739. aastal. Jüri
õpetaja Anton tor Helle oli mana seaduse raamatu ümber-
pannud, uue seaduse raamatu ümberpanija on tundmata.
Nüüd wast, kus Jumala sõna rahwa enese käe oli, wöis
oige usu üleswotmine meil hakata wilja kandma ja ta on
seda kaa kännud.

G3. Kaks Pilti kslmekümne aastasest soast.
1618—1648. aastast saadik möllas Saksamaal söda,

mis kolmekümne aastaseks hüütakse, paawsti-ja Luteruse-usu-
liste wahel ja täitis köit Saksamaa waremete ja wiletsusega.
Kui Luteruse usuliste würstide ja rahwaste kasinam M d ju
hakkas otsa lovpema, tuli Rootsimaa suur kuningas Gustaw
Aadolf oma usuwendadele appi ja peastis neid oma elu
kuluga hukatuse käest. Temast, kes kaa meie maa üle on
walitsenud ja kes kaa 1629. aastal Liiwimaa Rootsi riigi
alla saatis, tahame siin mõnda jutustada.

1. Leer Nürnbergi linna all.
Gustaw Aadolf oli Baierimaa sisse tükkinud ja ahastas

selle maa kuurwürsti, kes üks tige ewangeliumi waenlane
oli, kangeSte. Kuurwürst palus Austria riigi soa pealiku
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Wallensteini käest abi, aga Wallenstein, kes kuurwürstile
südamest seda ahastust ja alandamist soowis, wiiwitas kaua
aega abi. Wiimaks kui kuurwürst oli lubanud taieste Wallen-
steini käsu alla heita, kutsus seesama teda Eegeri linna ja
sealt nemad läksid Nürnbergi linna poole, et Rootsi kuninga
käest selle linna ärawötta. Aga kuningas sai nende nouust
aru, jdudis oma soa wäega nende ette ja loi neid oodates
Nürnbergi alla kindla leeri üles. Pea tuli kaa Wallenstein
järele ja asus Rootslaste ligi kowa kantside taha. Mõle-
mad wastased istusid nüüd oma kantside marjul, mahtisid
teine teist ja kumbki ootas, et nälg ja toiduse nappus teist
pidid sundima lindlast leerist wäljatulema; aga see lootus
oli tühine. Üksteistkümmend nädalat läksid mööda, aga
kumbki ei tahtnud taganeda. Kõik ümberkaudne maa oli söa-
meestest paljaks riisutud ja ära häwitatud, ja maa rahma
häda oli otsata suur. Wallensteini leeris olid peale suure
soawäe arwata 15000 tallipoissi ja toapoissi ja teine see
worS naesi, kellele Wallenstein oli luba annud oma meeste
juure tulla, ja 30000 hoost, mis enamiste kraami wedami-
seks pruugiti; Wallensteinile enesele kulusid tema kraami
weuks 500 hoost ära. Ja kõik see suur hulk inimesi ja
elajaid elasid üksipäinis rddwimise waral. Kaa Gustaw
Aadolfi leeris ei walitsend enam endine wali kord ja kõhus.
Tema jumalakartlikud Rootsimehed, kellega ta Saksamaale
tulnud, olid aega mööda enamiste lahingites tapetud ja
tema oli Saksamaal omale söamehi pidand palkama, kelle
südamed pitkaldases soa käras jumalakartusest olid hoopis
ärawöordund. Kuninga waljus ei aidanud suure hulga juu-
res, liiati see pärast et alamad pealikud isegi ei püüdnud
hoolega korda ja kohut soameeste seas ülespidada. Kuninga
maga süda walutas kuuldes, kui hullul kombel tema soa-
meheo maa rahma wastu möllasid. Ta kutsus pealikud
kokku, sõitles neid kangeste ja hüüdis wiimakö: ,,Mull on
sant teiega olles, mu süda on tüdinud niisuguse pööratse
rähmaga seltsimast!" Aga tema silm ei ulatanud igale poole,
ja pahad wiisid olid juba liig sügawaste juurdunud. Siis
wottis wiimaks kuningas nöuukS selle tühja wahtimisele, mis
nii palju kahju sünnitas, otsa teha, 24. Leituse kuu päe-
wal 15 32. aastal wiis ta oma soawäe leerist wälja waen-
lase kantside wastu. Aga kõige mehisem waprus ei jõudnud
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neist jagu saada, ja ohtu pidi tema oma meestega, kellest
palju suuretükkide kuulidest haawatud ehk tapetud olid, M c
oma lceri tagasi minema. Weel kaks nädalat ootas tema
omas leeris, aga kui Wallenstcin asemelt ei liikunud, siis
läks ta 8. Septembril pasuna mängiga waenlase kantside alt
mööda Baierimaa poole. Wallenstein ei julend mitte tema
kullale tulla.

Nüüd jättis kaa Wallenstein oma leeri maha ja süütas
selle pSlema. Aga tema ei läind mitte Rootsi kuningat
taga ajama, waid pööras põhja poole Saksenimaale, sest ta
tahtis soa koorma nende rahwaste käeta laduda, kes Luterufe
usku olid. Kõik ta teekond sai tule panemise ja were ära-
walamifega äramärgitud. Nuttu pööras kuningas ümber
oma usuwendi appi, ja jõudis 11. Nowembril Naumburgi
linna. Linna rahmas wötsid teda hõisates kui oma peastja
ingli wastu, mõned andsid tema jalgele suud. Kuninga
süda loi kartma rahma liiga auupakkumist tundes, ta ütles
oma õpetaja Fabriitsiuse wastu: ,,Meie käsi käib nüüd
häästi, aga ma kardan,' et Jumal mind selle rahwa jõleduse
pärast weel nuhtleb. Eks ole nii, kui tahaksid need inimesed
mind oma ebajumalaks teha! Kui pea woiks Jumal, kes
suurelisi alandab, neile ja mulle näidata, et mina muud ei
ole kui üks nsdr ja surelik inimene?"

2. Lahing Liitseni linna all 16. Nowembril 1632.

Sest et just kange külm oli ja kuningas Naumburgi
linna juure oli lasknud kantsa ülcsteha, lootis Wallenstein,
et tema enne tulewat kewadet sõda ei tahta üleswötta, ja
läkitas oma kindrali krahw Pappenheimi Neini joe poole; tee
peal pidi ta enne weel Rootslased Halle linnast ja Moorits-
burgist wälja ajama. Warsi läks Gustaw Aadolf oma soa-
wäega teele Weissenfelsi linna poole ja jõudis 15. Nowem-
bril ohtu Lütseni linna juure, kus Wallenstein oma ŝ awäega
oli aset pidamas. Mõlemad walmistasid lahingi wastu;
Wallenstein saatis ruttu käsu Pappenheimi järele, kes weel
Mooritsburgi oli ümberpiiramas, et ta pidi tagasi tulema.

Kuningas jäi köit see külma öö oma tölda ja pidas
oma pealikutega lahingi pärast nöuu. Hommiku jõudis, paks
udu kattis kõik maa ja mõlemad söawäed seisid neid asju
oodates, mis pidid tulema, teine teise wastas. Rootslased
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Jumalast," ja teise kuningast enesest tehtud waimuliku luulu.
Sai kell 11 löönud ja päike udu üle mmmust saanud, astus
kuningas pärast lühikest palwet hobuse selga ja wottis
parema söawäe tiiwa juhtimist enese hooleks, senni kui
pahem tiib Weimari hertsogi Bernhardi all oli. Kuningas
hüüdis: ,,Nüüd hakakem peale! Jumal aidaku! Jeesus,
Icesus, anna mulle täna woidelda sinu nime auuks!"
Raudriiet temal ei olnud seljas, ta oli öelnud: ,,Iumal on
mu raudriie!" — Ta wiis oma söawäe waenlaste wastu,
kes kantside taha ja tee kraamide sisse olid asunud ja Roots-
lased hirmsa suuretükkide ja püsside tulega wastuwotsio.
Siiski läksid Rootslased julgeste edasi üle kraamide ja sun-
disid waenlased taganema. Aga nüüd tuli Pappenheim oma
ratsawäega Halle linna poolt ja uucste tõusis sealsamas
sodimine. Rootslaste jalawägi hakkas kõikuma ja läks üle
kraamide tagasi. Kuningas tõttas ratsawäega neid appi, ja
oli tüki maad omaste eele sõitnud, sest ta tahtis waadata,
kust ta kõige paremine waenlaste kallale wöiks minna; pisut
seltsimehi olid aga teda saatmas, nende seas Lauenburgi
hertsog Prants. Kuningas oma tölbi silmadega oli ennast
liiga waenlaste ligi annud, üks kuul läks tema käewarrest
läbi, nii et ta peaaegu minestas. Kui ta ümber pööras, et
soa kärast peaseda, tungis teine kuul tema seljast läbi.
Ohates: ,,Mu Jumal, mu Jumal!" kukkus ta hobuse sel-
jast maha, aga jalg jäi jalusti sisse kinni ja hobune, mis
kaa kuuli rinda saanud, wedas teda tüki maad edasi. Üks
ainus noor teener oli tema juure jäänud ja püüdis teda
maast ülestösta, aga temagi sai waenlastcst mahalastud.
Need tapsid kuninga hoopis ara, riisusid teda paljaks ja jätsid
tema surnu keha hooste tallata, nii et ta taieste näutu-
maks sai. Kuninga merine hobune, mis tühjalt tagasi tuli,
toi soawäele tema surma sõnume. See täitis kõikide süda-
med tulise wiha ja kättemaksmise himuga; Weimari hertsog
seadis söawäe ruttu korrale ja tormas üle kraamide jälle
waenlaste peale ja pillas neid laiale. Nemad ei saanud
enam wastupanna; kindral Pikkoloomini astus üleüldsi merine
ju wiiendama hobuse selga, sest neli olid enne tema alla
tapetud, ja kindral Pappmheim, kcs wapraste oli woidelnud,
sai surma haawa. Põgenemine ja segadus wotsid woimust.
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,,Meie oleme ärawöidetud, Pappenheim on surnud, Rootsla-
sed tükiwad tallale l" see kisa kuulus igal pool. Wallenstein,
kell jooksja jalus oli ja kes selle pärast tooliga sai kantud,
käskis söawäe taganemisele kutsuda. Paks udu, öd, mis
peale tulemas, ja suur wäsimus keelasid Rootslased neid
tagaajamast; nemad jäid öö otsa soa wälja peale ja Austria
keisri suured tükid sattusid nende kätte. Wallenstein läks
oma söawäe riismetega Pöömimaale talwe korterisse, et
temal küll enne oli nou olnud talweks Saksenimaale jääda.
Sest oli selgeste näha, et woit oli Rootslaste kätte jäänud.
Wallenstein kiitis küll, wdit olla kaaluma jäänud ja keiser
käskis kirikutes tänuteenistust pidada otsegu woidu eest.

Teisel päewal otsisid Rootslased sZa wälja pcalt oma
armsa kuninga keha ja leidsid teda wiimaks kaa teiste surnu
kehade alt täis merd, hoostest äratallatud, üheteistkümne haa-
maga. Kuninga praua Maarja Eleonora nms oma abikaasa
keha suure leinamisega Stokholmi linna, seal ta sai maha-
maetud. Kuninga werine nahk kuub, mis tema surma päe-
wal kännud, sai Wiinilinna keisri kätte saadetud, kes, kui ta
seda näha sai, nuttis. See nutt auustab nii häästi tema
surnut waenlast kui teda ennast. Fcrdinandi südames oli
auusat meelt küll, et <ta kaa oma waenlase mehist waprust
mõistis suureks pidada.

3. Suure Wene maa keisri Peetre teekäimised.
Jüri kuus 1697. aastal läks tsaar Peeter ammu peetud

nöuu järele teele. Ta tahtis teiste Eiroopa maa riikide asju
ja seadmisi oma silmaga näha ja neist õppida, kuida ta oma
riigi asjad pidi korra peale saatma. Oleks tcma oma päris
nime all teele läinud, siis oleksid igal pool wastuwotmise
peud ja tülid tema õppimise aja liiga kulutanud, selle pärast
wSttis ta nouuks ennast wöora nime taha ärapeita ja heitis
saadikute seltsi, keda tema Eiroopa maa würstide juure läki-
tas kindral Leforti (Lefoori) juhatuse all, kui üks, liht ülem
pealik. Nemad läksid Riia linna kaudu Köönigsbergi linna,
kus Brandenburgi kuurwürst Priidik I I I . auusa wastuwSt-
mife eest hoolt landis. Kui kuurwürst neid esimest korda
jutule wöttis, seisis tsaar teiste saadikute hulgas; aga kuur-
würsti teenrid liitsid pärast, nemad olla ju siis Peetre ära-
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tunnud tema kõrgest, sirgest kaswust ja ta wälkuwaist silmist.
Suure hoolega käis Peeter seal hantwürkide ja kunftnikude
töötubasid waatamas ja iseäranis pani tema perlekiwi treii-
mist tähele. Ködnigsbergist läks ta Pommeri maast, Berl i in i ,
Magdeburgi, Hannooweri ja Kleewe linnadest läbi Amster-
dami linna.

Ta pani seal sadamas kaupmeeste, laewameeste ja sol-
datite kihinat imeks, kõik, mis ta näha sai, kunstnikude ja
hantwärkide tööd, meskid, tammid, masinad olid tema mee-
lest kui ime, aga kõige tähtsamad olid temale laewad. Hom-
mikust õhtust saadik käis ta kõik teraselt waatamas ja läbi
tatsumas. Et õppimise aeg ei saaks tühja teretamistega ära
raisatud, loi ta saadikute seltsist hoopis lahti ja läks Saar-
dami külasse, kus laewu ehitati. Aga palja waatamiscga ei
olnud ta rahul, ta tahtis ise tööd kaa kätte õppida, pani
punase kamsoni selga ja walged linased püksid jalga ja pakkus
ennast ühe laewaehituse meistrile töömeheks. Ta sai siis Mihai-
lowi nime all puuseppade kirja ülespandud, üks ainus tema
seltsimeestest jäi tema juure. Et leegi ei pidand aru saama,
kes ta olt, elas ta otse kui üks liht puusepp ja muud wahet
ei olnud tema ja muunde töömeeste wahel kui see, et ükski
neist töö hoole ja õppimise himu poolest tema wastu ei jõud-
nud. Oma kirwega tul i ta hommiku wara kõige esimene tööle
ja jättis ohtu kõige wiimne töö seisma. Ta elas ühes wei-
keses majas sadama ligi, mis ikka weel wöorastele, kes Saar-
damisse tulewad, näidatakse. Kaa raudseppade ja lontmaakrite
tööd käis ta waatamas ja Hollandi maa tuuleweski wärki
püüdis ta põhjani tunda saada. Talwel elas ta Amsterdami
linnas ja õppis kõrgemat rehkendamist, loodud asjade tund-
mist ja kaa pisut arstimise tarkust. Kui laew, mis ta ise
oli aidanud ehitada, walmis sai, kinkis linna walitsus selle
temale, sest pitka peale ei olnud marjule jäänud, kes tema
oiete oli. Tema läkitas laewa mitme meremehe, pealiku ja
kunstnikuga, keda ta oma teenistusesse oli wötnud, Arhan-
geli linna.

Hollandi maalt läks Peeter Inglismaale. Kaa seal asus
tema ühe laewaehituse tööpaiga ligi elama ja püüdis töö-
meestega juttu ajades weel juure õppida. Londonis käis ta
jälle kõiki tähtsaid töösid waatamas, õppis taewa tähtede tund-
mist ja uitis mööda rohuaedu, trahterid, kirikuid, waatcma-
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sugu mehe, puhu liht laewamehe rudis. Inglis maa kuningas
tahtis temale röomu teha ja käskis tema nähes mere peal
silmakirjaks ühe merelahingi ärapidada. See näitus oli nii
wäga Peetre meele pärast, et ta rõõmuga hüüdis: ,,Iah
toeste, kui ma Wenemaa tsaar ei oleks, siis oleksin hea mee-
lega Inglismaa meremäe pealik!" Teda Jumalaga jättes km-
kis kuningas temale ühe sSalaewa, kus 24 suurttütki" peal
olid, ja selle laewaga läks Peeter üle mere jälle Hollandi
maale. Seal palkas tema meel suure hulga laewa mehi, ars-
tisid, suuretüki mehi ja kunstnikusi ja saatis neid Wenemaale
oma rähmast õpetama. Tema ise läks üle Dreesdeni linna
Wiini linna, kus ta Austria riigi söawäe asjadega lootis
tuttawats saawat, ja pidi juba koa Weneetsia ja Rooma
linna minema, kui kottu käsk tuli, et Streelitsid, Wenc sda-
mehed, olla mässamas. See sõnum sundis teda oma teekäi-
mift poolele jätma ja rutuga koju tagasi minema.

6 4 . Põh ja maa sõda. (1700-1721 -a.)

Tsaar ehk keiser Peeter I., kes Wmemaast üht wägewat,
haritud riiki püüdis teha nagu teised Eiroopamaa riigid, tah-
tis kaa meremäe asutada, ja seks läksid temale Ingrimaa,
Eestimaa ja Liiwimaa, mis Lääne mere ääres ja Rootsi
kuninga walitsuse all olid, wäga tarwis. Walge meri, mis
üksipäinis Wcnemaa järel oli, ei tolmanud merewäe asuta-
miseks, sest et ta mitu kuud jää wangis on. Peeter oli selle
pärast Saksamaalt koju tulles Sakseni maa kuurwürsti Au-
gustiga, kes ühtlasi kaa Pohla maa kuningas oli, kokku rääki-
nud, kuida nemad need maakonnad tahtsid Rootslaste käest
ärawotta, ja Taani maa kuningas Priidik IV. heitis kaa
nende nouusse. Kolmekesi tahtsid nemad Rootsi maa noore
kuninga Kaarle X I I . kallale kippuda ja lootsid, et nemad
temaga holpsaste pidid korda saama. Aga Peetrele üksi läks
see nöu õnneks, tema kähe nduumehele tuli sest püsti kahju.

Kõik kolm pidid korraga Rootslaste peale minema.
Kuningas August läkitas oma soawäe Riia linna alla, ja
lootis, et linn ja tcrwe Liiwimaa hea meelega tema alla
heidawad, sest et seal palju nurisemist cli Rootsi walitsusi'
wastu. Taani kuningas jälle tükkis Kaarle öe mehe, Hols-



129

teini hertsogi maasse ja tahtis selle omale wötta, aga Wene
söawägi läks Ingrimaale ja hakkas Narma linna ümber pii-
rama. Aga Kaarel XI I . , et ta küll alles üsna noor oli, ei
kohkund nende kolme pealetulemisel. Nagu wälk tuli ta oma
soawäega Kopenhageni linna alla ja ähwardas linna süütu-
maks ära häwitada, kui Taani kuningas ei pidand tema 5e
mehele rahu andma. Traawendalis sai rahulepitus Taanlaste
ja Rootslaste wahel tehtud ja kolmeft nouumehest oli üks
juba kadunud. Augusti nöu läks kaa tühjaks. Kui tema söa-
wägi 1700. aastal Riia linna juure tuli, ei tahtnud ei linn
ega maa sest kuuldagi, et nemad Rootsi malitsuse alt pidid
lahti lööma, ja soawägi läks häbiga jälle koju. Nüüd ruttas
Kaarel oma asja Wenelastega seletama. Ta läks weikese hulga
söameestega Pärnu linna ja tõttas sealt Rakweresse, kuhu
tema soawägi pidi kokku tulema. Aga enam kui 15000
meest ei korjand sinna ja nendega pidi tema 40000 Wene-
lase wastu minema. Temale anti nöu järgi oodata, aga tuisu
peaga Kaarel ei hoolinud sest nöuust, waid läks oma weikese
wäega otsekohe Narma poole Venelaste wastu, woitis neid
ära, pillas neid laiali, wöttis nende pealikud mangi ja nende
suuredtükid ja soa moona ära 21. Nowembril 1700. aastal.
Siis ruttas ta Pohlamaale kuningat Augustit käristama.
Ta woitis teda mitu korda ära ja ajas teda ühest köhast
teise ja kui August rahu palus, siis ei wotnud tema seda
palwet koguni kuulda, waid ütles, et keegi niisuguste mees-
tega ei wöi leppida, kes auusat meelt rumaluseks ja käiva-
lust suureks tarkuseks panemad. Aga et temale küll kõik nii
häüsti korda läks, et ta Augusti koguni kuninga ammetist
lahti mõistis ja teise mehe tema asemele kuningaks seadis,
ommeti rohus see sõda raskeste Rootsi maa peale. See ei
olegi perekas maa ja pidi ommeti kõik oma tugewad mehed
soa tarwis Saksamaale kuninga juure läkitama; sinna nemad
surid lahingites ehk läksid kaa nälja läbi hukka ja kõdu jäid
põllud harimata. Aga mis niisugune raudpea, kui Kaarel oli,
sest hoolis? Ta tungis nüüd Sakseni maasse ja ahastas
Augustit nii kaua, kui ta Altranstätjs 1706. aastal ennast
hoopis kuninga Kaarle tahtmise alla pidi alandama. Keiser
Peeter oli sell ajal Ingrimaa ja Narma linna Rootslaste
käest ärawotnud ja hakkas lootuse peale enesele Neewa jöe
äüre pealinna ehitama, mis ta Peeterburiks hüüdis, et ta

Malm. Laulud ja L°ud I I I . ^
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küll. ei teadnud, kas see maa tema kätte pidi jääma. Sest
nüüd mõtles Kaarel kaa temaga asja lõpetada. Kindral Löö-
wenhaupt, kes siit saadik Liiwi maad oli kaitsnud, sai käsu
kuninga juure Beresiina jöe ääre tulla, et sealt kõik söawägi
üheskous Moskwa linna peale pidi minema. Aga kas kunin-
gas ise oma käsu oli unustanud, ehk kas temale teine tuju
oli tulnud, ta wiitis aega senna ja tänna minnes za kui
Lööwenhaupt suure waewaga seatud paika oli jõudnud, ei
leidnud ta seal kuningat, maid suur Wene wägi kukkus tema
peale ja tegi tema weikese söawäele palju kahju. Kaarel X I I .
oli sell ajal Ukraina maakonda läinud, kuhu wana kasakate
hetman Maseppa teda oli kutsunud. Tema lootis, et kõik kasa-
kad pidid tema poole heitma, ja et ta nende abiga holpsastc
keisri Peetre üle pidi woimust saama. Aga paljad 7000
meest Maseppa all loid Wenelastest lahti ja tulid Rootslaste
juure. Nendega läks Kaarel Poltaawa linna peale ja jahtis
seal nii kaua ühe tühja tantsi kallal, kui suur Wene söawägi
teda igalt poolt oli ümber piiranud. Kaarel ise oli raskeste
haawatud, üks kindral pidi tema asemel ssawäe juhtimise oma
kätte wotma. Rootslased sodisid mehise waprusega, aga neid
oli mähe ja neil oli kõigist asjust puudust, kaa püssi rohust
ja kuulidest, see pärast said nemad ärawöidetud. See sündis
Heina kuus 1709. aastal. Kaarel psgenes weikese hulga saat-
jatega üle Dnjepri joe Türgimaale Benderi linna ja jäi
sinna 5 aastat elama. Kindral Ldöwenhaupt ja järele jää'
nud söawägi said Venelastest wangi woetud.

Kaarle nöu oli Türgi maa sultanit Peetre wastu soale
äritada, ja jee läks temale kaa korda. Sõda hakkas, Peeter
sai kõige oma wäega Pruuti joe juures Türklastest ümber
piiratud ja oleks kaa nende kätte sattunud, kui keisri praua
Katariina käivalus teda rohke raha anni läbi ei oleks peast-
nud. 1711. aastal sai Wenelaste ja Türklaste wahel rahu-
lepitus tehtud.

Kaarel oli tulist wiha täis ja tüitas sultanit nii palju,
et see teda wiimaks wäekaupa oma maast wälja ajas. Ta
ruttas nüüd Rootsimaa.le tagasi, kust ta 16 aastat oli ära-
olnud. Suurt kütust oli ta enesele oma soatarkuse ja wapru-
sega teeninud, aga ta meeletu kängus ja oma kiusu ajamine
tegid kõik käsu jälle tühjaks, mis ta oma wapruse läbi oleks
woinud enesele saata. Senni kui ta Venderi linnas jõude
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istus ja sultanit ja iseennast kiusas, wottis keiser Peeter
1710. aastal Tallinna linna ja maa ja 1711. aastal Riia
linna ja maa Rootslaste käest ära ja Preissi kuningas sai
suurema jau maid enesele, mis Rootslastel weel kolmekümne
aastasest soast saadik Saksamaal olid.

Tagasi tulles leidis kuningas Kaarel oma riigi kangeste
kärbitud ja oma pärismaa taieste ärakurnatud olewat. 1718.
aastal sai ta Norra maal maha lastud, kui ta Friidrihs-
hammi linna oli ümber piiramas. Aga keiser Peetrele oli
tema nou häästi korda läinud, Ingrimaa, Eestimaa, Liiwi-
maa olid tema päralt ja jäid kaa tema kätte, kui 1721. aas-
tal Niistäti linnas rahulepitus sai tehtud.

1812. aa8tal.

Napooleon Voonaparte, Ke8 korlika laare peal 1769.
aastal moi8niku loult oli lüuäinuä, oli oma luurte >vaimu
annete lädi ?rantlule maal, Ku8 nalitlule ol^aä lell korral
tüie8te la8li liiinuä, ^ouänuä kuningate tüd^a ^r^e peale

Kei8ri niine all. lõppemata loäaäe lüdi ĵa ütleinata
oli tema poole Nroopa maaä enele alla lunäiuuä,

muilt rii^iä oinale >votnuä â muilt oma lona kuulma pan-
imä. ^.ina Kak8 tälitlamat riiki ei oluuä eväiä v̂eel mitte
tema ikke alla aimuä, teine oli In^li8inaa, kelle kallale
Î apooleon ei vvoinä kippnäa, lelt et meri avadel M luur
mere v̂g.Fi ees oli, teine V^eueiuaa, mis liit laaäik enualt
Î apooieoui ette ei olnuä alanäanuä. 8eäa tema auu aknu»
ei tantnuä enam lalliäa. 3üü oli pea leituä M l3dru8 lai
keiler ^.leklanäei' elimelele ü1k8t>e1äuä.

1812. aasta bakul nakkas naZu luur ran^vaste rünäa-
mine >Venemaa râ ja poole. Otlata loa^väe liul^aä, ?rant8-
1ale6) Itaaliaialeä, Ilispaauialaleä, 3ak8laleä, täitliä KVik
teeä, ini8 8aklaiuaalt läbi venemaale ^viixvaä, â nenäe
juure8 oliä luureä tükiä, loa moon >̂a lunreä veiste karjaä
loamee8tei6 toiäuleks. 500000 meelt, nenäe leas 80000
ratlameelt, 13000 luure tükiZa lükliä 12. ^aani kuu Me-
vval iile ^eue rg^a, â ^apooleouil oli kinäel lootus ^ene
keisrit ueuäe 1ii,di pea enele alla luuäitla. ^Vene >vil^i oli
luur küll â kõikide lüäameä oliä tä,8 tülilt nina ülemeelle
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ilamaa kk>vitaM ^va8tu, a^a waenlane oli
kui et olok8 loota olnuä teäa 1akin î8 üranoita.
kinäraliä >votliä lii8 nouuk8 pitkamili tema eelt ta^aneäa
â teäa eue8te järele >Veue mag. lüäame8le meelitaäa, Ku8

toiäule puuäu8 M "Uene tal>v temale ^Aliä tüli teka. ^.Za
ei olnuä leiie^g. rg,ku1, ^vaiä nouäi8
kkUaie Icippuäa. 8e11e päralt piöiä

taktmilt paar koräa ?ig.iitlul6 laawile wa8tu loäa toltma,
teine kord Loroäinoo linua Mure8, Ku8 otitu 70000 lurnut
ĵa käänatut loa vmha katliä. ^.^a liis ueinaä läkliä Mile
ta^ali â tiä^vitaliä kõik maa, kult uemaä I3.di tuliä, iira,
et Mp^oiWu nenäe Mrele tulle» ei Manä iniäa^i muuä
leiäma kui tuka kumukuä. 2. Niklile kuu väe>val ^auclliä
^apooleani loa näeä niimak8 Nolk^va linna alla. Xui ta
üke künka otlalt naua tlaariäe linna ta ukke kirikute^a
enele ee8 uiiZi c>1e>vat, Küü6i8 ta roomlane: ^Nnnae, leal
lee kuulu» liim ongi!" â loläatite roomu Koi8kainine ci
taktnuä otla loveta, ^^a linna ligle minnes >vaikne8 roomu
tuiu pea ära. N tulnuä kee^i linna '«vanem nenäe ^va8tu
neiä alanälikult teretama ^a linnale armu paluma. Xoik
uulitlaü oliä tük ĵaä ĵa ^vaikleä, liin â leal näita8 ennalt
mõni >va1̂ e pea^a >vana mee8 ekk kaa mclui kuljus, aga
neeä kaäuliä pea ^älle liimilt.

Mpooleon ekmatas, — ta kakkaz kur^a aimama. lema
alu8 ^Vene Kei8rite toreäa8le kremli lv8li elama Ha takti8 leal
ooäata, mi8 lelt imelikult loult piäi laama. ^Aa kelk ööle
touliä kolmel kokal linnas korraga tulelee^iä tae>va poole.
Ük8 mâ a teile iarele nakkas Mema, â kolmanclamal
päeval oli kremli lol8 î on6a tule leekiäelt ümder piiratud,
et Mpooleon Ü8ua wae>va1t v̂al̂ a peali8.

ü^olkwa linna kuborneer No8toptlkin oli ?rant8ia8tei6
lelle launa >valmi8tauuä. l a oli linna rakvva lunäinuä
linnalt ^«lMminema â oli 2000 kurHateFMt >van îkoouetelt
lakti lalknuä ĵa neile kalu annuä, kui ?rant8laleä piäiä
tulema, liuna põlema pauna. Neeä ülekateläinuä iuimeleä
te^iä leäa kaa luure raamuda. Luu8 Me^va pole8 linn,
^vaenalt Kümne8 ola linna Mi järele, k^ik muuä oli lozliäe
ja kirikute^a tükis tuka Kunnikuk8 Mäuuä.

lilapooleoni onne paike oli ^eerema8. "Ueel ta looti8,
et 'Aene keiler piäi raku paluma, a^a ta ootas ilma
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8ii8 pakku8 tn, ile ratiu lepitult, aga leäa ei >v3etuä
^iimak8 polnuä muuä nouu kui koM poole pöörata. 8ee
lunäiz ^Viiull kuu liakul. 8eäa ^euelaleä oliä ooäanuä.
Kalakate parneä oliä taganejat ^vaenlalt laatma8, nagu
erilaleä tükkiliä nemaä igalt poolt tema. kallale â ei annuä
temale ranu ei ööl ega päeval, ^g. kui ^ i ina kuu lõpul
ilmaä >vü̂ a külmllkä laiä, lii» oli p5Zeu^8.te >viletlu8 otlata
luur. 'lunNuäe kaupy. luriä iuimeleä 9̂, Iioduleä külm», M
näha, kätte. Xui teilel ke^aäel lumi ki-alulg.8, leiti 243000
inimele lui-nukelia6, Ke8 nonäa, oliä otla laauuä. La ia l t
luurelt löa^vaelt pealiä vme^alt 50000 inimelt venemaalt
^viUM. ^3, peaaegu oli ime, et uii^i pal̂ u elugg. pealik.
8elt LereliinN ôe ääre8 tuli krantlule lokwkele KVî e rg.8-
kem llllH8tu8. Mpoolecm oli lalknuä lilla üle M tel̂ »,,
kult loa^ü^i oma luuretükkiäe^a M i ule minem». ^ a
Vv enelaleä tuliä takka neuäe peale M aka8taljä ueiä nii
kanF68te, et KVik korraga lilla peale tormaliä, et a^a
ruttu üle laaäa. 8eal toulig lii8 uks kõle tungimine M
ronumine, luur nulk laia üratallatuä M ^äiä luuretükkiäe
rata8te alla, >vee! enam laiä lillalt malia ^3kke aetuä, Ku8
nemaä Kulgali8te ara uppuliä ^a ^enela8te luure tüki
kuuliä loiä üdtepukku inimeste nuuniku lisle, mi8 lilla
peale oli kogunuä. ^liastatuä inime8te kila ĵa ägamine
tluti8 kõik onu.

>̂ga kõige lelle xviletlule lünnitaM, ^apooleon, oli
lalamakti oma loavvae mana .̂ Ktnuä M ruttas üke talupoja
laaui peal tukat nelja ?rautlule maale tagali. "la takti8
ruttu uue loaväe koguäa ronutuä ranxva8tele kirmuks, et
ueiiäe meele ei piäanuä tulema ta iket eneste kaelte pealt

Napooleoni ots ja lahing Waaterloo all.
Napooleoni äpardus Wenemaal täitis kõik rahmad, mis

tema ikke all olid ohanud, uue lootusega. Kui Wene soa
wäed Napooleoni taga ajades Saksa maa sisse tungisid, siis
loi Preissi maa kuningas Prantsuse keisrist lahti ja läks
Wenelaste seltsis tema wastu. Pea tegi kaa Austria r i igi
keiser niisamuti. Napooleon oli ennast mahe ajal M e soale
walmistanud ja astus nendega, kes weel tema poole hoidsid,
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oma waenlaste wastu, kes tulise wihaga tema peale tulid.
Werine sodimine tõusis, mitmes lahingis said Prantslased
ärawöidetud, sest wöit, mis siit saadik teda ühtepuhku oli
saatnud, hakkas Napooleoni lippudest äralahkuma. Wiina kuus
1813. aastal sündis suur rahwaste lahing Leiptsigi linna
juures, kus Wenelased, Preislased, Austria mehed ja Roots-
lased Napooleoni wastu wöitlesid ja teda nii taieste ära
wöitfid, et ta ruttu pidi Prantsuse maale põgenema. Wöit-
jad soawäed läksid tema järele Prantsuse maale, ja et ta
küll weel neile mõnda tüli tegi, ommeti sai wiimaks ta
pealinn, Pariis, ärawöetud, tema ise sai auujärje pealt
äralükatud ja Elba saare peale elama saadetud, mis Itaalia
maa ligi on (1814 a.). Prantsuse maa kuningaks sai
endisest kuninglikust soust Ludwig XVI I I . tõstetud. Aga senni
kui riikide saadikud Wiini linnas kous olid ja Eiroopa maa
asju, mis Napooleon üsna sasisse oli ajanud, püüdsid õien-
dada, oli Napooleoni rahutuma maimule jõude aeg lgawaks
läinud. Ta jättis falajalt Elba saare maha ja läks laewaga
Prantsuse maale tagasi, kus ksik tema endised soamehed teda
röömu hõiskamisega wastu wotsid ja tema juure togusid.
Kuningas põgenes eest ära ja Napooleon astus uueste auu-
järje peale, mis seekord küll kauemine kui arwata sada päewa
ei pidanud tema kätte jääma.

Eiroopa maa riikide walitsejatel oli nüüd jälle mure, kuida
nemad rahu rikkujast pidid lahti saama. Neli Preislaste sda
mäe hulka kuulsa kindrali Blühheri all seisid pea Hollandi
maal ja sinna läkitas kaa Inglismaa oma soawäe, kelle
kindraliks Wellington oli. Napooleon tuli suure, wägewa soa
wäega nende wastu. Kõige esite läks ta 4. Jaanikuu päewal
1815. aastal Preislaste peale, kes Ligni (Linji) alewi juu-
res seisid. Sõda hakkas, 5 tundi ühte järge paukusid 200
suurt tükki, ja ssdijad olid nii ligidal teine teise juures, et
tapmine wäga hirmsaks läks. Preislased wöitlesid küll wap-
raste, aga käsu sest palju ei tulnud. Asjata oodeti Inglased
appi tulewat, asjata püüdis kaa lindral Büülow neljandama
Preislaste soawäe hulgaga oigel ajal Blühheri juure jõuda.
Weel lahing oli seismas ja wöit ei tahtnud kummagi poole
kaaluda, siis läksid Prantslased salaja öö pimeduses Preislas-
test mööda ja tulid takka nende tallale. Ligni alew sai nende
käest ärawsetud ja nemad pakku aetud.



Blühher ise oli sell päewal üsna surma suus olnud.
Kui waenlase ratsawägi peale tul i , sai tema hobune püssi
kuulist haawatud. ,,Nostits, nüüd ma olen hukas!" hüüdis
walge peaga kindral oma saatja ohwitseri wastu, ja sell silma
pilgul kukkus hobune maha ja mattis Blühheri enese alla
ara. Nostits jäi kindrali korwa seisma, malmis temaga
surema. Ratsamehed sõitsid neist tuhat nelja mööda, esite
Preislased ja pärast neid taga ajades Prantslased. Preis-
lased pöörasid jälle ümber ja ajasid Prantslaste ratsamehi
taga ikka manast kindralist mööda, aga ei kumbki ei pannud
teda tähele. Wiimaks tulid mõned Preislased sinna paika,
need aitasid teda hobuse alt wälja ja tema astus marsi
jälle hobuse selga. Jumala käsi oli tema elu ime wiisil
hoidnud.

Napooleon, kelle arwates Preislased süütumaks olid
ärawoidetud, andis ühe kindralile ülemeelse käsu neid Reini
jskke ajada ja läks ise Inglasi tagaotsima.

5. Jaani kuu päewa õhtul olid laiale pillatud Preis-
lased juba jälle Waawri küla juures kogunud. Aga Welling-
ton oma Inglastega oli omale Brüsseli linna ligidal ühe
wäga hea köha leidnud. Tema ees mäe harja peal olid kaks
mõisa, mis ta oli lasknud kantsideks ümbermuuta ja selja
taga oli temal kõrge mets marjuks. Tema läkitas Blühhe-
rile kirja: tema tahta homme Napooleoni wastu lahingi
üleswotta, kui Blühher lubada kähe ssawäe hulgaga temale
appi tulla. Blühher magas juba, kui kirja toodi. Teda
äratati üles. ,,Ei mitte aga kähe hulgaga, maid terme ssa-
mäega ma tulen," ütles tema ja uinus jälle magama. Kui
ta hommiku wara oli ülestõusnud ja ruttu hobuse selga
tahtis ronida, keelas arst teda, sest ta tahtis enne tema liik-
mid, mis kukkumisest olid wiga saanud, rohuga möida. Aga
manamees ütles: ,,Olgu peale! mis see woidmine maksab?
Kas ma täna wöitud wöi wöidmata siit ilmast pean minema,
see on wist üks puhas!" Wihma sadas kui oa warrest,
seda kiitis tema hea märgi olewat. ,,Tnnäe, meie abiline
Katsbahi lahingist!" ütles ta soldatite wastu, ,,seda moodi
jääb palju kuninga püssi rohtu kulutamata!" Tema rosmus
nägu ja päike, mis jälle hakkas paistma, rodmustasid solda-
tite südamid, ja tema sõna: ,,Edasi, lapsed!" kostis kõigile
körwu kui muusika heal.
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Napooleon, kes oli kartnud, et Inglased tema eest pidid
pakku pugema, oli röömu täis, kui ta neid wara 6. Jaani
kuu päewal enese ees nägi seiswat. ,,OH teie Inglased,
nüüd ma teid ommeti kord kätte saan!" hüüdis tema ja
seadis oma soawäe korrale. Aga maa põhi oli wihmast nii
tümaks laind, et edasi saamine wäga raske oli, selle pärast
wois lahing wast lõuna ajal hakata. Mölemailt poolt tapeldi
suure waprusega. Prantslased tükkisid suure jouuga peale,
Inglased seisid lindlaste nende wastu. Napooleonil oli roh-
kem soamehi, selle peale tema lootis. Kolm, neli korda olid
pealetungijad wäehulgad Inglastest, kes nagu müür seisid,
tagasi löödud, aga ikka uued läkitas Napooleon mäe wastu,
kus Inglaste kantsid seisid. Need olid juba wöitlemisest
taieste ära wäsinud, ja Wellington ütles raske murega:
,,OH et öö jõuaks, ehk et Preislased tuleksid l" Siis hakkasid
kell pool wiis korraga Prantslaste selja takka ja nende kör-
walt suured tükid müristama ja liigutatud südamega hüüdis
Wellington: ,,Iumal olgu tänatud, mana Blühher on
tulemas!"

Blühher oli küll iga wiisi tõtanud edasi saama, aga
juba hommiku wara oli üks linnas sündinud tulekahju neid
takistanud ja ringi minema sundinud. Kaa oliwad rohked
wihmasaud kõik kraamid ja jõed weega täitnud, et jala ja
ratsa wägi aga wäga suure waewaga neist üle said. Soldatid
pidasid püssirohu tasku hammaste wahel, tõstsid oma püssid
kõrgesse ja läksid nõnda jõgedest läbi, kus wesi mõnikord
wähema meestele kaelast saadik ulatas. Suure tükkide weda-
misega oli liiati ütlemata waew. Blühher hüüdis murega:
,,Edasi, lapsed!" Soldatid läksid waewaga peaaegu rammu-
tumaks ja kaebasid, et nemad mitte edasi ei saada, et see
wöimatu asi olla. Siis ütles Blühher neile liigutatud süda-
mest, aga wägewaste: ,,Lapsed, meie peame edasi saama!
Öeldakse küll: ei lähe korda, aga peab korda minema; ma
olen seda oma wenna Wellingtonile lubanud, kas kuulete?
Ega teie taha, et mina oma lubamise pean täitmata jätma."
Ja nõnda nemad siis püüdsid edasi. Sai kell 4 löönud, siis
olid juba esimesed Preislaste rügementid waenlast nägemas.
Metsast wälja tulles hulkasid nende read mäest alla minema
ja üle nende peade paiskasid suured tükid oma kuulisid
waenlaste leeri.
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Napooleon, kes esiotsa metsast tulijad wäe hulgad oli
enese kindrali Grushi polgud arwanud olewat, sai pea oma
eksitusest aru. Ruttu läkitas tema oma kuuendama soawäe
jau, mis siit saadik meel tööta oli seisnud, Preislaste waStu.
Nüüd hakkas Prantslaste taga ja nende parema tiiwa peal
kibe wsitlemine. 30000 Preislase peale paukusid siin 2
tundi ilma waheta tapjad suured tükid ja püssid, aga nemad
ei taganenud ei sammugi. Siis enne päewa looja minemist
jõudis Preislaste kindral Tsiiten oma ratsawäe ja jala-
wäega soa wäljale ja wöttis Prantslaste käest Papelotte küla
ara, nii et nüüd enam Preislaste ja Inglaste wahel ühtegi
waenlase wäge ei olnud. Napooleon katsus miimist korda
oma onne. 12 wana kaardiwäe polku kindral Neii all
tormasid ette Inglaste kantside wastu ilma nende suure tüki
kuulidest hoolimata ja jõudsid mäe harjast saadik, kus mees
mehe wastu pidi wöitlema. Sell kardetawal silmapilgul
tõttas Tsiiten appi ja saatis kahestkümnest neljast suurest tükist
nende ridade sisse surma ja hukatust. Nende kord läks
sasisse; 4 polku läksid hunnikuna tagasi ja sattusid kindral
Büülowi suure tükkide tule alla. Nemad saamad igalt poolt
ümber piiratud; neile öeldakse: „Andke endid wangi!" aga
nende seast hüütakse wastu: ,,Kaardiwägi sureb, aga ei
anna ennast wangi!" Ja nemad surid kaa; hunnikus üks
teise naal weel seistes oli surm neid tabanud.

Lahingi Znn oli Inglaste ja Preislaste kätte kaalunud.
Suures loogas astus kõik nende soa wägi, 100000 meest,
hurraa hõisates üle soa wälja seda waenlastest puhtaks püh-
kima. Prantslaste peale langes hirm. ,,Peastku ennast,
kes woib!" hüüti, ja nagu lamba kari heitsid kõik jooksu.

Juba hakkas pimedaks saama, kui mõlemad soawäe pea-
likud, Wellington ja Blühher, Belaljangsi künka peal kokku
said ja teine teisele kätt andes wöidu pärast Vnne soowisid.
Blühher andis käsu põgenejat waenlast elu hinge poolest taga
ajada. Kindral Gneisenau wottis selle töö oma hooleks ja
ütles: Meie oleme näidanud, kuida tuleb waenlast ärawoita,
nüüd näidakem kaa, kuida teda tuleb tagaajava." Kuu paistis
heledaste. Hirmuga jätsid põgenejad oma suured tükid Preis-
laste kätte. Kus nemad natukese tahtsid puhata, seal Preis-
laste soasarwede heal ajas neid jälle üles jooksma. Napoo-
leon ise peasis üsna waewalt nende käest. Ta kargas oma
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tollast wälja hobuse selga kübarat, mooka, auutähti tõlda
maha jättes. Teisel päewal laskis Blühher oma soamees-
tele järgmise kirja ette lugeda: ,,Teie tublimad kui soldatid,
wötke minu tänu wastu! Nii kaua kui sündinud asju mäles-
tatakse, jääb kaa teie waprus kõikide meele. Suuri asju
olete teie teinud. Kolme päewa ajal olete kaks lahingit
pidanud, teine läks käest ära, aga teie mehine meel ei kadu-
nud ära. Kõik suured soapealikud on öelnud, et soawüega,
mis hiljaaegu on saanud ärawöidetud, ei sünni mitte warsi
uueste sõtta minna. Teie olete näidanud, et see ütlemine
tühine on ja et wapraid söamehi küll wöib ära woita, aga
nende waprust ei woi keegi südamest kautada."

Inglased on selle lahingile Waaterloo nime pannud,
sest et Waaterloo köhal Wellingtoni söa korter oli, kust ta
lahingit juhtis; Preislased nimetawad seda lahingiks Belal-
jangsi juures.

Napooleon pidi walitsuse wöimuse jälle käest äraandma
ja põgenes Inglis maale, kus ta lootis head wastuwotmist
leidwat. Aga Inglased wötsid teda kinni ja wiisid teda
laewaga Heleena saare, mis kesk Atlantia okeaani on, ja
jätsid teda sinna wahi alla, et ta mitte enam teist korda ei
pidanud tulema Eiroopa maa rahu rikkuma. Sinna ta suri
23. Jür i kuu päewal 1821. aastal.



Laulud.

67. Palwe söa korral
(W. Kentmann.)

Jumal, ma palun sind!
Tükid on paukumas, hukatus jõuab,
Pea ehk surm minu hinge kaa nõuab.
Wägede Issand, ma palun sind.
Jumal, oh saada mind!

Jumal, oh saada mind!
Annad sa surma, ehk teed, et ma woidan,
Issa, su tahtmise alla ma heidan!
Heaks tuleb kõik, kuida saadad mind!
Jumal, ma tunnen sind.

Jumal, ma tunnen sind!
Wälja peal närtsiwad õied ja lehed,
Lahingis langemad wöitlejad mehed.
Jumal, su tegudest tunnen sind!
Õnnista armust mind!

Õnnista armust mind!
Ennast su hooleks ma olen nüüd pannud,
Elu wöid sina kaa wötta, kes annud.
önnista eluks ja surmaks mind!
Jumal, ma tänan sind.

Jumal, ma tänan sind!
Isamaad, usku, kõik kallimat wara
Hoian ma, keelan sest waenlase ära.
Woites ehk surres ma tänan sind!
Päri, oh Jumal, mind!

Päri, mu Jumal, mind!
Pean ma surema, katab mind wari,
Jookseb ehk haawadest täna mu weri,
Sus, minu Issa, siis päri mind!
Jumal, ma palun sind!
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68. Wene keisri-laul.
Jumal sind warjaku,

Wägewam keiser!
Tõusku su nime au,
Wajugu waenu nou
Sinu eest, keiser!
Jumal sind warjaku!

69. Igatsus.
(Dr. F. R. Fählmann.)

Suur on. Jumal, su ramm, suurem su helde meel!
Pilkse marude hirm käristab patusid,

Aga Jumala heldust
Küdab taewas ja mets ja nurm.

Nööm on põlanud mind. Üksi ma nutaksin,
Kui ei mälestus meel, lootus ei tõstaks mind. —

Taewas naeratab lootust,
Aga mälestust mets ja nurm.

Tere, mõnigi paik, armas ja kallis mull'.
Kus ma mõnigi kord õnnega wiibisin,

Kuulin ööpitlu laulu,
Kala mängimist waatasin!

^ Tule tagasi weel — tagasi tule weel,
Onnis, õnnelik aeg, kõige su rõõmuga!

Silmapilkude ette
Elu aja ma annaksin!

Lootus, Jumala täht, sina, sa kutsud mind,
Kuhu mõni ju läks röonmga hõisates:

,,Tere! näen ma sind jälle,
Tere, onnistud isa-maa!"

70. Rahul.
Mis mina kuulan rikkusest.

Kui rahul minu meel?
Kui Jumal annab terwise,
Mis ma siis tahan weel?
Ma hommikul ja õhtul kaa
Siis teda liidan lauluga.

Eks mõnel ole wara küll
Ei puudu ühtegi,
Ja siiski on tall nuker meel
Ja nurin alati.
Ta püüab ikka rohkemat,
Ja mured teda waewawad.

Ehk olgu ilm kaa häda-org,
Ta ilus ommeti,
Ja õnnest, rõõmust temal kaa
Ei ole puudustki.
Kaa ussike ja linnuke
On rõõmsad iga kewade.

Siis meie rõõmuks ehitab
End mägi, mets ja maa.
Ja linnukesed täivamad
Kõik köhad lauluga.
Töö juures laulab löuke
Ja ööpitk siis, kui hingame.
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Ja kui siis tõustes päikene
Kõik ilma walgustab,
Kui lilled oits'wad igal pool
Ja wili kähistab,
Siis mõtlen: I l u , mis ma näind.
On Jumal minu õnneks teind.

Ja siis ma kiidan Jumalat
Ja tõstan julgest' pead,
Ma mõtlen: Küll ta helde on
Ja soowib meile head.
See pärast tahan rõõmuga
Ma teda ikka tänada.

. Waese mehe laul.
Ma olen üsna waene mees

Ja ilma seltsita,
Weel üks kord aga tahaksin
Ma roömu maitseda.

Kui manemad mull elasid,
Häid päiwi olen näind;
Siis jäi mil jauks miletsus,
Kui nemad mulda läind.

Küll ritkail õitseb rohuaed.
Neil wili kaswanud;
Mu osa aher tee, mis waew
On köwaks tallanud.

Ja siiski röomsa rahwa seas
Käin hea meelega;
Ma pole kade, — kõigile
Head onne foowin ma.

Oh Jumal, üsna rõõmuta
Ma pole toeste.
Su taewast tilgub onnistus
Ju iga loomale.

Su koda lahti kõigile.
Su sõna kuulen ma.
Ja orila ja laulu heal
Mu korwa kostwad kaa.

Weel paistwad päike, tähed, kuu
Kaa mulle lahkeste.
Su körwad lahti igapäew
Kaa minu palwele.

Kord kutsud pulma kotta neid,
Kes koormat kännud teal.
Siis pulma riidis minagi
Su lauda istun seal.

73. Inimese elu käik.
Lapsena ohkasin ma: Oh et ju oleksin mees!

Weeres mu meelest siis aeg, nälkjad kui weaksib ees.
Mehena ohkan ma nüüd: Nooruse onn, kus sa jäid?

Aastad mull lendasid just, nagu a'aks tuulispask neid.
Pea küll seisangi ma pimeda wärawa suus;

Jumal siis äratab mind, noorus ja elu on uus.

73. Mäluks laul.
62, laul, laple oa laul

lÜ8
ININI168,

mis
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luulel, läklin
Oliä , ;
lulen kevvaäel, tulen lie^vaäel,

On tüki neiz."
Xuula laple meelt, kuula laole meelt,

Nli8 lee wrkult, kuuluta,!
Oskad linnu ke^it, 08kg.d linnu

Null ' leleta.
OK INU koäumg,!»., oli mu

8g,3,ktm une tiixva P63,1
lennata, lulw lennata

Na üllskoi-ä neel!
ma lankulin, kui ma ladkulin,
3nnk täis mull' ilm;

ta^aii, tulin ta^ali,
Xoik tülii, kulm.

luled Müluke, lca8>vad ^arall^,
lüäant kee^i lcaa,

Xui ta tümaka liuna, kui ta tük^ali8
L i tiiita laa.

^kski päii.lul<6 ei too linule
Xaäunä onne ta^ali;

laulad ta, Küla8 laulad ta
Xui ennegi:

luulel, läklin lü^ilel,

lulen kevvaäel, tulen kenaäel,
On tülii neis."

74. Teekäija öö-lanl.
Kes sa taewast ilmunud

Waewa, walu wähendama,
Kähe wörra wiletsaid
Kähe wörra rõõmustama.
Oh ma tülist tüdind ara.
Tühi maew, room tühine!
Kallis rahu.
Tõtta, tule minule!
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75. Ema
Kui ema sull weel elamas,

Siis täna Jumalat see elte;
Ei kõigile sin ilma peal
See onn ei ole jäetud kätte.

Kui ema sull weel elamas.
Siis hellast' hoolt ta ette kanna,
Et tema oma halli pead
Kord rahus puhkama wöiks panna.

Sest päewast, kui sa sündisid.
On tema su eest muret kännud.
On hommikul sind äratand.
Ja õhtul jälle sängi pannud.

Ta toi sind walus ilmale,
Kui olid haige, walwas tema.
Kui muud sind ärapölgasid,
Ei jätnud maha sind su ema.

Kes raamatule õpetas?
Kes õpetas sind kõnelema?
Kes surus kokku palwele
Su käed? Eks ikka sinu ema?

Ta hoidis sind ja juhatas
Sind lapse polwes õigusele;
Kui teelt sa pole eksinud,
Siis see eest täna ema jälle!

Kui ema enam pole full.
Ja sa ei wöi tall' head teha,
Wii lilli tema hauale.
Kus sees sn hingamas ta keha.

Ta haud full' olgu püha maa,
Et pea ikka meeles teda!
Ja tule teda waatama,
Kui elu waew full' teinud häda.

76. Walu käsu.
Kui Jumal kõik full' annaks,

Mis iial tahad sa;
Sult midagi ei wotaks,
Sind jätaks koormata;
Oh katsu, inimene,
Kuis fa siis sureksid?
Sull oleks ilm nii armas,
Et hukka läheksid.

Üks teise järel' kaub,
Mis armas sinule;
Nüüd lähed hauast läbi
Heal meelel taewasse.
Sind ühtegi ei pea,
Täis lootust on su meel.
Kui teadsid, — pole wiga,
Et seda kuuled weel.

77. Lootus
Et ähwardagu kuigi talw

Küll lumega ja jääga
Meid matta, — külap kewade
Ju miimaks wöidab wäega.

Ja katku udu paksuste
Küll ära päewa silma.
Ta paistab läbi ommeti
Ja rõõmustab kõik ilma.

Et puhu, tuul, ja mässa peal'!
Ei mina hirmust tea;
Küll salamahti, ootmata
Ju leht-kuu jõuab pea.

Maa haljendades korraga
Siis nagu unest ärkab,
Ja naeratab sinise taewasse,
Room rohuga üles tärkab.

Maa ennast õitesse ehitab.
Ja hallikad kohisewad,
Kui röömu pärast nuiaksid,
Et kewadet jälle näewad.

Mu süda, ära ehmata,
Kui külmast köit on jäätand,
Üks suur ja kallis kewade
Maailmale weel seatud.

Ja näitku ilm kui põrgu haud,
Eks Issa kõrge käega
Kõik pööra? Usu: Kewade
Ju wiimaks woidab wäega!
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78. Koju tahaksin.

Koju tahaksin ma jälle;
Kõdu oleks jälle ma,
Paistab ommeti mull kõdu
Päike teise iluga.

Kõdu elab arm ja heldus,
Kõdu onn ja room mull ees.
Ja mi wäga, oh, nii wäga,
Kaebab ihaldus mu sees.

(Fr. Nussow.)
Oh mis ihaldus mind waewab?

Mis ma ohkan lõpmata?
Mis mu südame teeb raskeks
Selle sala-murega?

Waatan siin ma haljast wälja,
Seal ju laewa lipud teel;
Mõtlen tagasi ma koju,
Jääb nii kurwaks minu meel.

Issa, armas Isfa, taewas!
Lase seda sündida.
Et ma ükskord weel saaks näha
Oma tallist isamaad.

79.
Na kõnnin naha lsntinetla
kuulen leal linäukä lauljat,

v̂anaä â nooreä laul̂ vaä mu
Xnik ^veik^ä laulikuä inetla

OK laula, lokata, ööpitk,
Ni kL6^i linä le^aina nakka,
Kui ina^ulalt, k08tg.b lu laulu neal,

lilleä k u u l ^ a ä , ok»t6 peal
linnuä on Kuulat68 >vg,kkk>..

pean minc-ma eäali,
Nina ööpitku laulu neal laatma»;
N u lüäa lööd iMmlaks ^a alati
Ku i inüöäa maanteeä lään käali,

ööpitku laulu n^al laatma8.

80. Leitud.
Ma käisin metsas

Wast wiimati;
Ei mina otsind
Sealt midagi.

Ma leidsin lille
Seal öitsewat,
Ei mina näinud
Nii ilusat.

Kui pidin murdma,
Siis ohkas ta:
Miks mina pean
Nüüd närtsima?

Siis wotsin wälja
Ta juurtega
Ja wiisin koju.
Kus elan ma,
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J a istutasin
Ta peenra peal'.
Nüüd ikka wosub
Ja õitseb seal.

. Lahkumisest.
See nõnda seatud Jumalast,

Et lahkuma kaa armsamast
Sa pead, jah, pead.

Et lahkumisest ühtegi
Ei ole raskem, ommeti

Sa tead, jah, tead.

Waat', lillekesed wälja peal
Need öitsewad nii kenast' seal,

Kuid oota, jah, oota!
Mis hommikul on õitsenud,

On ohtu juba närtsinud,
Sest waata, jah, waata!

On suil üks armas fobcr kaa.
Si is teda talliks pidama

Oh rutta, jah. rutta!
Küll pärast pisut aega näed.

Et temastli sa ilma jääd;
Si is nuta, jah nuta!

Muud kui,ct ikka mälestad:
Kui inimesed M w w a d .
Teist kokkusaamist loc.dawad,

Jah, loodaiyad, jah loodawad!

83.
Leidis nõmmelt poisike

Kibuwitsa lille.
Ol i noor ja kaunike,
Tu l i joostes poisike,
Nahtis kummarkille.
Puna-puna-lilleke,
Kibuwitsa lille.

Kibuwitsa lil l.
Ütles poiss: Ma murran sind,

Kibuwitsa lille!
Ütles l i l l : Ma nöölan sind,
Kui ei jäta rahul mind.
Ajad nutu p i l l i !
Puna-puna-lilleke,
Kibuwitsa lille.

Murdis siiski poisike
Kibuwitsa lille;
Pani wastu lilleke,
Nöölas poissi wahwaste,
Ei sa and temast üle.
Puna-puna-lilleke,
Kibuwitsa lille.

83. Wana-eit.
<Fr. Hasselblatt.)

Oh wana-eit, mis magad sa? ! Miks walge oled näust sa?
Suur walge on ju wäljas!
Kas jätad meid kaa kuulmata?
Me' oleme ju näljas!

Malm, Laulud ja Laud. >N,

Käed risti oled pannud
Ja oled ikka liil'mata,
Et meie küll ju hüüdnud?

10



Oh armas wana-eideke.
Miks sa nii wakka oled?
Waat', juba kustund tulete.
Mis paja alla panid!

Kui tuld ei pane ahju sa,
Siis tuleb külm meil' kätte.
Els täna sa ei halasta
Me' waeste peale mitte?

Mis on su käed nii külmad kaa?
Oh maata meie peale!
Küll tahame neid soojenda',
Oh ole lahke jälle!

Oh tõuse, tõuse magamast
Ja Ieesukesest räägi.
Kuis tema rähmast õpetas
Ja neile head tegi.

Et meie siis kaa õpime,
Kuis magad wöime olla.
Ja kui siis ükskord sureme,
Kaa saame taewa tulla!

Oh eit, mis surm on ommeti?
Eks ütle meile seda?
Kui tema tuleb"wiimati,
Et tunneme siis teda. —

Päew tõusis, läks küll looja kaa,
Ei wana-eit ei kuulnud.
Kõik hüüdmine on asjata.
Ju wana-elt on — surnud.

84.

ma laulu laliutalin,
ii l i l i loomalin,

Miia lsuaslä. Mmiliu,
Oiäu aM8ta krutin?

N t miuä Kätki8 KÜ
iä^a >vidutaäe8,

3uiFuta8 miucl laulu

ukuä kätki ümder,

Uinu ^adiü widu
X0lut8.ua t̂ i
86nui kui
89.I9. poläu i

lideäa
laulu noka otla8;

katule
mekei oma

Î ooäuä lu^u 1u8ti1in6:

linnul loklat6l68.
tai teileä l i i l ia

mull'

ma

i mwä kar^a

'a8 palunaäa,
lorunilli laante laänaä.
^6näe lauluM668tk lugu
H.rg,ta8 minä kogemata,
^28 l66M6t iäanema,
Ni8 nii kaua paua pallur
l̂ a8te-6tl>. magauuä.
8Ü8 ma ^varmalt
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Oma laulu

ms'

85. Wäe jooksja.
Trumm müriseb, rinnas astume:

Kui laugel meel paik ja kui pitk on tee!
Oh oleks kõik möödas, ju surnud mees!
Ma kardan, süda meel lõhkeb mu sees.

Teist armsamat sõbra mull polnud kuj see,
Kes praegu surmale wiiakse;
Ja mind sai kästud, et pidin kaa
Ta saatjate hulgast olema.

Nüüd wümselt päewa walgust ta
Saab näha; sest juba nartsuga
Ta silmad katawad: Jeesus Krist
Sul i ' andku igawest hingamist!

Tuld üheksatest andsime.
Neil kaheksal kuulid lõid körwale,
Et haledus käed oli lödwaks teind, —
M u kuul on ta südamest läbi läind.

86. Siiriamees ja kaameel.
Üks teemees wedas miimati

Suu korwas ühte kaameeli.
Loom järsku hakkas peruks saaMa
Ja hirmsal wiisil hullustama.
Nii turjal kombel möllas tema.
Et teine pidi põgenema.
Ja ruttu joostes jõuab mees.
Kus mana kaewu koobas ees.
Et kaameeli ju ligi nägi.
Ei hoolind tema, mis ta tegi,
Waid puges kaewu hirmuga,
Ja pidi põhja kukkuma.
Kui waarpuu oksast poleks ta
Saand õnneks kinni halata.
See kaswas kimi praus warjus.

Mees rasket häda ohtu karjus;
Sest pea köhal waritses
Wast kaameel teda noorsates.
See teda kinni püüda tahtis.
Kui hirmul alla poole wahtis,
Ta kaewu põhjas madu nägi,
Mis suu ju laial lahti tegi,
Et mehe ära neelata,
Kui tem', pidi kukkuma.
Mees kähe hirmu wahel rippus.
Waat', kolmas hirm weel peale

kippus:
Kus pöösa juured käisid sees.
Seal kimi praus, nägi mees
Nüüd kähe hiire tallitust,

10*
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Neist teine walge, teine must,
Need korrastiku mõlemad
Puu juurte ümber mängiwad.
Neid hammastega närisiwad,
Pealt mulda ara kaapisiwad.
Muld jooksis maha sorinal,
Ja madu aga wahib all,
Kas poösas oma koormaga
J u peaks alla tulema.
Nüüd mehel hirmus ahastus.
Ta peale tükib wiirastus
Just igalt poolt, — mis ta wöis

teha?
Ei olnud abi, armu näha.
Kui ringi waatas, nägi ta
Si is ühe oksa kõlkuma,
Täis marju oligi see sama.
Neid hakkas maga himustama.
See himuga ei hoolind ta
Ei kaameelist, ei maust kaa,
Ei kuulnud hiirte krabinat,
Waid mahtis marja kobarat.
Las' peale kaameel noorsata
Ja madu keelt kaa nilbata.
Las' hiired peale krabistada,
Mees marju aga püüdis saada.
Neid ühe teise järele
Sm tema ära ahneste,

Ja magus toit siis tegi seda.
Et tema unustas kõik häda.

Kes on see jõle, küsid sa,
Kes hirmu nii mõis unusta'?
See jõle, pea, oled sa!
Ma seletan, et mõista kaa.
Waat', madu kaewu põhjas, see
On surm, kes walwab järgeste;
Ja tige kaameel ülemal
On waew ja rist, mis sinu peal.
Ja nende wahel pead sa
Kesk paigas maa pcal kerklema.
Ja hiired, kes mast tähekesi
Su elu örne juurekeü
S i in püüdwad läbi raiuda,
Sind surma roaks paisata.
On öö ja päew. Si is närib must
S u kallal õhtust hommikust,
Ja hommikust siis õhtuni
On walge tallal samati.
Et hirm sind tahab kinni w5tta,
Saab liharööm sind siiski petta.
Et elu ohtu unustad
Ja surma meelest kautad.
Ja öo ja päewa petis töö
Jääb kaa kui silme wahelö;
Kuid üksi seda mõtled sa.
Et marju woiksid nosida.

87. Wanamees ja surm.
Üks mana rauk, kes oma elu aja orjand.

Ja üsna otsas oli suure hädaga.
Seo oli külmal päewal metsas hagu korjand
Ja pidi, koorem seljas, koju minema.

Ei jalad teda kända taha.
Sest wiskas maha

Ta koorma, ja siis nukra meelega
See peale maha lastes hakkas ohkama:

,,OH mina waene sma eluga!
,,Mull pole midagi, sa püha Jumal taewas!
,,Ia pean naeft ja lapsi toitma ommeti,
, , Ia kui ma poleks küll weel waewas,
,,Kaa rendi, pearaha maksma pealegi.
,.OH tule, surm, mind wötma!" ütles wiimati,
..Siis wacw on otsas!" Surm on ikka aja taga

Ja ootab aga.
Ta tuli kaa
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Ja küsis: ,,Mis siis mu käest tahud sa?"
Mees kohkus ja ei saanud peaaegu kosta,
Ni i surma kõle nägu teda hirmutas.

,,OH ära pane pahaks," kogeldas,
,,Ma palun, aita mulle koormat selga tõsta."

Sest õppigem:
Et olgu peale
Sul i ' elu wastane ja jäle,
Surm sulle siiski wastasem.

88 Warsa mõtted
Mees külmas kaeru kewadel;

Üks warsakens nägi seda, ,
Ja hakkas nõnda haugutama teda:
,,Näe hullu! kas on meelt kaa peas sell?
,,Küll inimesed ikka kiidawad,
,.Et nemad meist on palju targemad.
,.Näe nüüd! kas see on targa töö?
,,Ta tuhnib mulla üles hoolsuste
,,Ia wiskab kaerad mulda mädanema.
,,Kui oleks ommeti neid mulle annud tema,
,,Ehk raudjale, ehk kanadele kaa,
,,See oleks asi, — ehk kui tahus ahnust pidada,
,,Siis oleks salme jätnud neid, — sell oleks mõistlik nägu;
,,Mis ta nüüd teeb, on päris narrilase tegu."

Waat', sügise said kaerad koristud
Ja warsale kaa oma osa soowiwd.
Nüüd rahul oli.

Ni i kulutab kaa mõni imme weel oma suud
Ja laidab rumalaks, mis tema tormi pähä

Ei mahu hoopis ega lähe,
Mis see on muud
Kui warsa mõtted?

89. Uus Gewa.
,,Heldekene, meie waefed saame wäga waewata,

..Kaewa, raiu, ni i et higi jookseb otsast jogena.

..Paradiisis onne polwe meie maitsta wöiksime,
,,Oleks Eewa aga jätnud keeldud õuna rahule.

,,Ehk ma teiste naeste wiisil armastan küll maiusi,
,,Aga nõnda nödr kui Eewa ma ei oleks ilmaski!"
Nõnda taples pahal tujul Liisu oma mehe ees.
Seda koqemata kuuldes ütles neil' üks rikas mees:

,,Kulla eit, ehk sina muidu Eewa silmis pinda näind,
,,Katsu aga, ehk sa teeksid otse nõnda, kui ta teind!
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,,Arwate, et auusamine kiusatusest peafete,
,,Heitke teu riistad ahju, tulge, külap katsume!"

Liisu lubas ennast hoida, rikka mehe kännul siis
Läksid wanad inimesed sinna, kuhu ta neid wiis.
Kõige ilusama toa majas neile andis ta:
,,Ei siin Eewa eksitusest teie palju tunda saa.

,,Igapäew saab seitse rooga teile kantud lauale,
,,Kuuest sööge isu mööda, feitsmet ärge puutuge!
,,Kinni käetud saab ta toodud, — hoidke sõrmi kõigest mäest!
,,Sest kui puudute, siis kaub onne põli teie käest."

Wäga meele pärast oli mölemaile nende onn.
Aga kaheksamal päewal juba Liisul hakkab jonn:
,,Hirmus suur mull himu teada, mis küll marjul waagna sees,
,,Ehk ma kergitaksin kaane, mis sa armad, kallis mees?"

Teine tapleb: ,,Lambapea, kas sust juba unustud,
,,Et nii pea, kui sa puudud, õnne põli kadunud?
,,Kas sull himu ennast jälle maewata ja kaewata,
,,Raiuda, nii et sull higi jookseb otsast jögena?"

Aga heast õpetusest teine pool ei hoolindki,
Himu falaasja teada faand taast woimust toguni.
Seegi himu oli mauks: Liisu tõstab kaane pealt.
Ja üks hiir, mis seda oodand, kargas lipsti wälja sealt.

Seda kisa, seda nuttu! Mis see aitas ommeti?
Pagend hiirt ja kadund onne nutt ei toonud tagasi.
Peremees sai hiire jooksust pea teada, — naeruga
Saatis tema wanakesed majast wälja minema.

Häbi silmis paradiisi uksest läksid mõlemad;
Nutuga naad.wotsio kätte jälle kirwed, labidad.
Kukla tagust sügas pappa, huras: ,,Iga taraski
.Mõistab laita, targemine teha ta ei mõistagi."

90. Breslau linna kella walaja
Ennemuiste Breslau linnas

Elas kella malaja;
Waga süda oli rinnas,
Osaw tööle oli kaa.

Tema kellu oli palju,
Mis ta kirikutele
Püha taewa Issa auuks
Oli waland targaste.

I lus heal neil oli kõigil.
Sest ta walas wasega
Ühes armastust ja lootust
Kesta sisse palmega.

Aga see on kõige ülem
Kelladeft, mis tema teind,
Mis sai neile surma kellakZ,
Kelle üle kõhus käind.

Magdaleena kõrges tornis
Tema ripub ülemal.
Mõne kadund hinge kutsus
Isfa juure ju ta heal.

Targu oli kella meister
Toimetanud oma tööd,
Oli selle kallal näinud
Palju waewa päewad, ööd.
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Wiimaks test on malmis saanud,
Wask on läinud sulama;
Kord on käe, et walamine
Warsi peab hakkama.

Tule wahiks hüüab meister
Poisi, ütleb: ,,Kuule mind!
.Mõneks silmapilguks aga
,,Iätan katla juure sind.

,,Tahan aga kinnitada
,,Ennast tööle joogiga;
,,Wisa wask ehk pärast seda
,,Paremine jookseb kaa.

,,Aga hoia, ära puudu
..Haani külge sõrmega,
,,Oma edemust sa muidu
,,Pead maksma eluga!"

Poiss jääb seisma katla juure,
Suland wask on silma ees;
See, kui kipuks lahti saama.
Liigub, möirab katla,sees.

Wase kihin kostab körwu,
Meel on taal kui segane;
Nagu tõmbaks haani poole
Kesgi mägise ta käe.

Juba haan on näpu wahel,
Ta ei tea, mis ta teeb;
Raske hirmuga ta tunneb,
Kuida wask ju mälja keeb.

Meistri juure tema jookseb,
Tahab andeks paluda,
Hakkab tema jalge ümber.
Palub silma meega.

Aga sai ta maewalt kuulnud
Poisi suust, mis tema teind.
On kaa äki wiha tujul
Aru tema peast läind.

Tema kargab poisi peale,
Lööb ta nsse noaga.
Ja siis kiirel sammul tõttab
Katla juure waatama.

Ehk meel jõuab jooksu keelda,
Et ta töö saaks peastetud;
Aga wask on mälja jooksnud,
Kest on hoopis täidetud.

Ruttu lõhub kesta ära
Ja siis näeb, mis uskmata,
Kell on malmis sangast saadik.
Terme, ilma wigata.

Poiss on surnud, ta ei saagi
Enam näha, mis ta teind,
Akilise meistri nuga
On ta südamesse läind.

Meister läheb kõhtu ette,
Oma süü seal tunnistab;
Kohtumöistjal tema pärast
Süda rinnus kipitab.

Aga ükski ei woi peasta
Teda surmast, — walanud
On ta werd, ta oma meri
Peab saama walatud.

Ol i surma päew taal' jõudnud,
Pakutakse temale
Armust käimist söömaaega,
Nagu pruugiks oli see.

,,Olge terwed," ütleb tema,
,,Auusad herrad, minule
,,Seda pole mitte tarwis,
„ Teine arm mull' lubage;

,,Ennegu ma surma lähcn,
,,Wäga igatseb mu meel,
,,Et ma miimsel käigul saaksin
,,Oma kella kuulda meel."

Tema palwet woeti kuulda.
Seda pandi weikefeks;
Tema kell sai helistatud,
Kui ta surma paika läks.

Kella helin kostab tornist
Kenasteja selgeste;
Wesi kargab meistri Mmi,
Ta jääb kuulma roömsaste.

Selge room ta silmist paistab.
Pale temal lõkendab,
Kella healest sala lootust
Tema korm wist seletab.

Julgusega paku peale
Paneb oma taela ta,
Wotab surma hoobi wastu
I l m a surma kartmata.
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Tema lellaoest see sama
Kõige ülem tö>5te,
Magdaleena kõrge torni
On ta seatud ülesse.

91.
i8 laulmilt kuulen

kelin lillalt kostab?
Kauäli6 koolt, 6t oma lisalt
laali8 mu ses t08tad!"

kuninga». ?oil8 rutuga
lauljat ^ärel' kuulama,

l
Nu auu laä li6i-i-aä, terö kaa,

tei-6, luureä prauaä,
i tae^va tälieä ilulaä!

lilinaä, kinui! 6^a kaa

leäa auu, i lu.

l i imi kiuui
wti laulu

lilma

Kaa kuningal on nea meel,
^a kiiäab lauljat, kalid

taale anäa.

Surma tellaks sai ta neile,
Keda surma mõisteti.
Kas see tänapäew meel nöllda,
Seda ma ei teagi.

ina 6i liimuzta,
laa^u
oma

Iiirmuk«
kiussi ta,

,Nt leäa koormat t6ma kaa
^Nuu koorma K9rwa8 kanäku.

laulan iia^u linnuk6,
^ ok8t6 ^aliel alud;
yl.au!, mi8 ma laulan, ile^i
«Nu ^va6^a küllalt talud;

ünw palun: kali la
» l ' kallilt v îina p6ekri^a,
^Ni8 le lu l t kullalt, — anäa."

jood ta Z.ra hoonega;
Minaa^F on N6a!

öuälaä, K68 nii kallilt Iiüüt

p
,,8ai nea onn wi l ' humalalt,
,,8Ü8 teäa t i l i ia^, kui ^valt

teiä tänan."

93. Lauliku neede
Üks loss oll ennemuiste siin seisnud uhkeste.

See paistnud üle maade ja mere kaugele;
Ta ümber rahuajad, mis puid ja õisi täis,
Ja pursk'wad ilu-kaemud on kõhisenud neis.

Seal lossis pidas aset üks tore kuningas:
Tall auu, rikkust küllalt; meel tige, tujukas;
Ta mõtted hirmu teha, silm wiha wälgutab,
Ta sõnad piitsa löögid ja merd ta kirjutab.

Kaks. laulikut kord tulid ta lossi waatama,
Neist teine noor, ja teintz on halli hiustega:
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Hall-pea sõidab ratsa, tall kannel käte sees;
Ja jala kõnnib tormas ta priske seltsimees.

Siis wana ütles: ,,Kuule, poeg, tehkem targaste.
Et mõnusamaid laule nüüd häästi laulame!
Et katskem walu mage ja tõstkem röömu healt!
Kas meie wöimust saame ta kiwi-südame pealt."

Ju laulikud on seismas ta kõrges saalis seal,
Kus kuningas ja emand on istmas järje peal:
Kui wirmaliste puna ta hiilgab hirmsaste.
Ta emand nagu täis kuu nii helde, tasane.

Siis wana mees löi kannelt nii ime-kenaste,
Et ikka täiemine heal tõuseb järgeste;
Ja noormees heidab laulu, et tuba heliseb,
Ja teise laul siis wahel kui pitkne kumiseb.

Nad laulwad kemadist ilu ja kiitwad armastust
Ja priiust, mehe auu ja truuwust, pühadust:
Nad laulwad kõigest kaunist, mis südant liigutab.
Nad laulwad kõigest kõrgest, mis südant lennatav.

Kõik teenrid ringis kuulwad, neil pole hirwitust:
Kaa jultund soamehed on õppind alandust;
Ja rõõmust süda suland on kuninga emandal.
Ta tingib lauljail' roosi, mis rinna ehteks tall.

,,Mu rähmast teie petnud, kas naeN kaa petate?"
Nii kuningas täis wiha, silm mälgub hirmsaste;
Ja noore mehe rindu ta oma mööga lööb;
Kust kuldsed laulud tulid, sealt weri wälja keeb. ,

Just nagu tormist aetud kõik kuuljad ladunud.
Ju noormees wana hõlmas on ilmast lahkunud.
See mässib mantli sisse ja paneb istuma
Ta keha hobu selga ja tõttab minema.

Ja wärawa köhal peab ta kinni hobuse.
Ja heale-rikka kandle ta tõstab Messe;
Ja wastu kiwisammast ta teda purustas;
Siis hüüab nii, et hooned ja ajad kõlamas:

,.Teid neean, uhked hooned, ma ära ilma pealt!
,.Teis argu olgu kuulda weel kandle, laulu M l t ;
,,Waid aga ohkamine ja orja wing ja nutt,
,,Nii kaua kui teid sund'ja on tolmuks tallanud!

,,Teid neean, rohuajad, koig' teie iluga!
,,Teil' surnu kolkund palet ma tahan näidata;
,,Sest närtsigu kõik lilled, sest kaewud kuimaku,
,,Maa saagu tühjaks, paljaks ja seisku ilutu;



,,Sind neean, tige tapja, sa laulikute kool!
,,Et püüa, otsi muidu meel auu igal pool!
,,Su nimi kaub ära, ta kustub pimedas,
,,Kui surija hinge korin, mis tuulde minemas!"

Ni i olid laulja sõnad; neid taewas toeks teind:
Kõik müürid maas ja lagund, kõik hooned hukka läind;
Üks ainus sammas seistes weel kiidab endist tööd:
Ja seegi lohkend langeb ehk juba enne ööd.

Kus rohuajad öitsend, seal tühi nõmme maa:
Ei anna puu seal warju, ei kaew seal jahuta;
Ja kuninga nimi teada ei ole kellelgi:
Kõik kustund, kadund. Sündind on laulja neede ni i .

93. Tuuker*)
,,Kes julgeb, rüütel ehk kannupoifs,

,,Siit meresse kärata?
,,Kuld-karika wiskan ma ülemalt;
, , Iu wesi on wötnud ta neelata.
,,Kes jälle karika toob mu kätte,
,,See wotku ta omale waewa ette!"

Ni i kuningas ütles ja kalju pealt,
Kell teine pool mete sees,
Ta wiskas karika meresse.
M is kalju all kõhises, kees.
,,Kes on ni i julge, ma küsin jälle,
,,Et laenste seest toob ära selle?"

Küll köik kuninga sõna kuule uad.
E i wasta nad midagi;
Muidu mässaja meresse wahiwao,
Ei karika himu kellelgi.
Si is kuningas jälle: ,,Kas pole seda,
,Kes alla läheb ja wöidab teda?"

Köit nagu ennegi jäämad wait;
Kuid üks kannupoiss julgeste
Astub siis ette, kuue ja wöö
T wotab seljast wast kermeste.
Köik mehed ja naesed, kes seda näewad.
Nagu imet noort meest maatama jääwad.

Ja kui ta ligeneb sorwale
Ja waatab sealt meresse.
Just kuristik wälja sülitab
Weed, mis ta neelanud ahneste;

*) Tuukriks hüütakse inimest, kes kaua kmmtab mee all olla.



Tq pimedast rüpest mürinaga
Üks laene teist laenet seal ajab taga.

Ja see kihab ja kohab ja kahab ja teeb,
Nagu woitleks mesi tulega.
Waht taewa poole ülesse lööb,
Ja laened tungiwad otsata
Üks teist, kui tahaks mere haud luua
Ja teise mere mast ilmale Nuia.

Nüüd mee mooud mässamast lõppemad,
Ja wahu seest nähakse
Pragu hirewel ammuwat,
Põhjatu otsegu põrgu tee;
Ja kohinaga kõik laenete kära
Saab kunstilusse neelatud ära.

Nüüd enne kui wooud tulewad,
J u palunud waper mees
End Jumala hooleks; — kõik kohkuwad,
Sest ladunud juba on wete sees
Wahw ujuja, — juba ta üle laene
Löönd kokku, ei paista enam ta waene.

Ja waikseks on jäänud nüüd mere haud,
Muud kui põhjast kohinat kuulukse.
Ja kurwalt kõneleb iga suu:
,,Wahw noormees, Jumalaga jää!"
Ikka kõledamalt crlt wesi hulub,
Hirm ootjate südamed kinni sulub.

,, Ia heidaksid kroom sa meresse:
,,Kes ta toob, see saab kuningaks
,, Ia woib teda kända! — ei toeste
, M i kalliski palk mind ei ahwataks;
,,Mis seal hulguja sügawus marjule petab,
, M l l igaüks meelega katsmata jätab.

, , Iu mõnegi laewa on kuristik
,,Siin järsku põhja tõmmanud,
,,Mis, kui jälle tema sai walgele,
,,Oli pihuks ja pörmukski lõhutud."
Nüüd heledamalt ju köhin kostab,
Ja mesi end kõrgemale ju tõstab.

Ja see kihab ja kohab ja kahab ja keeb,
Kui woitleks mest tulega.
Waht taewa poole üless: lööb,
Ja laened tungimad otsata
Üks teist, ja kõleda mürinaga
Üks laene ajab teist laenet taga.



Ennäe! Mis seal tõuseb laenete seest?
Eks midagi walgenda?
Jah, üks käsi, üks öla, need paistamad meest.
Ja need souawad kangeste, hoolega,
See on tema, ta wöitleb wete wä«ga
Tõstes kuld-karikat pahema käega.

Ja hingates pitkalt ja sügawalt
Päewa walgust ta teretab.
,,Ta on elus, ta wee seest on peasenud!"
Üks teisele rõõmuga kuulutab,
,,Nagu haua põhjast ta elu toond ette,
,,Pole hinge ta jätnud laenete kätte."

Kõik ta ümber koguwad hõisates;
Ja kuninga pölniile
Ta heidab karikat pakkudes.
See tõmbab sõrmega tütrele.
Tema täidab karika wiinaga ruttu,
Ja noormees nõnda alustab jut tu:

,,Et elagu kunwgas! onnis see,
,,Kes päewa walgel wöib hingata;
,,Urgu Jumalat kiusaku inime,
,,Et ta seda himustab silmata,
, ,Mis tema pimedusesse on matnud
, , Ia armuga silma eest kinni kütnud.

,M ind tõmmati alla tuhinal,
,,Siis kaljude wahelt seal keeb
,,Mu wastu üks teine woog wuhinal;
,,Nüüd kumbki minuga nalja teeb,
,,Mul l ' ringi ajades rahu ei anna;
,,Ei ma suutnud kahele wastu panna.

,,Siis hüüdsin ma appi Jumalat
,,Köige suurema hädaga,
, , Ia ta kalju kari mull' juhatas,
,,Sest ma hakkasin kinni kätega.
,,Sealt kaljude küljest ma karikat näinud,
,,Muidu oleks ta alla põhja läinud.

^ ,,Sest põhjatu näitas sügawus
,,Weel jalge all olewat.
,,Healt polnud kuulda, kuid üksi silm
,,Seal tunnistas hirmuga kõledat:
,,Kuida salamandrid ja ussid ja maud
,,Seal liikudes täitsid kõik köhad, praud.

,,Sest hirmsas hunnikus lihasid seal
,,Koik need jäledad elukad,
,,Üks teisest weel inetum, roomates
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,,Nad mustas kous kõik keerlewad.
,,Hai kala, mcre hunt, hirmsaste mahtis,
,,Mind suu ammuli ära neelata tahtis.

, , Ia seal rippusin, kõikidest lahutud,
,,Ei wöind aidata inime;
,,Minu ümber need mõistmata elajad,
,,Ma ainus, kell südames tundmine. -
,.Küll olin hädas, ja maga suures.
,,N5nda üksi kõleda loomade juures.

,,Kui ma weel kohkusin, — waat", mis loom
,,Saa liikmega roomates
,.Ma tallale kipub, — ma hirmuga
,,Lasen kari lahti, ja hulgudetz
,,Mind kuristik silmapilk kinni wötab; —
,,Aga õnneks mooga illesse tõttab."

Ta sõnumid kuningas imestas:
,,Sa karika teeninud,
, . Ia selle sõrmukse cinnan weel,
,,Mis teemanti kiwiga ehitud,
,,Kui weel üks kord usaldad proowi teha,
,,Mulle täetada kõik, mis all põhjas o - näha."

Ta tütar nüüd maheda healega
Teda ärdaste paluma:
,,Mü isa, sest mängist olgu nüüd küll!
,,Ta teinud, mis keegi ei usalda.
,,Kui sa sest ei seisa, mis süda nõuab,
,,Siis katsugu rüütlid, mis kannupoifs jõuab "

Siis kuningas rutuga wirutas
Alla meresse karika:
,,Kui jälle sa teda mu kätte tood,
,,Siis ülemaks rüütliks sind tõstan ma,
, , Ia see end weel täna sull' naeseks annab,
,,Kes heldet muret nüüd sinu eest kannab."

Ja see tõutus wöidab ta südame,
Si lm roahmusest malgutab;
Tema näeb, kuida tütarlaps punastab
Ja luida ta kahwates minestab.
N i i tallist palka ta püüab kätte,
Olgu eluks wöi surmaks, ta kastab wetto.

.Küll tousewad laened ja wauwad kaa.
Seda mürinast tunnukse;
Küll forwa pealt neiu silm walwamas:
Wooud tulewad, tulewad järgeste.
Nad wauwad ikka ja touswad jälle,
Ei nad noort meest too malgusele.
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94. )
nii kil^a metla8 >veel?

Nee8 0Nl!. laple^a alles teel.
I'» lioiad lüle8 lalt tioolega,
N tema näeti ei külmeta.

,,Nu poeF, mik8 petaä la liimaä nii üü?"
,,0K taat, ek8 l«, met8'tia11iat nä6?

läda taga ^ psag on kroon."
les on P9.1M8 uäu ^

p , mu
m linuFk

UNi
eit linä

kuuieä l», il», Ka8 kuuleä la,
,,Ni8 mulle ludab N6t8

, ole rakul, tuul

tuwä, wpluke,
t

3inä

,,,,Ninu

Oti taaäike, taaäike, näsä la
piineäa kolia P63.I?"

tall, kuil uaen, 6i ole leal muuä
lialliä rämm6l^» puua."

,8iuä, lapluk?, ma arma8tan, kuule nüüä mwä
tule, voi -wa île >vün ma lmä! " "
, taat, ĵuda ta minu kallale lainä,

,,Net8-kallia8 on mulle liai^et teiuä."

Nee8 kotikud â â ad koolt
vin^6rllad käte all

^ouad koM ulina8t',
lüle8 kaunad ta lurnu6 lalt.

i .jutt.
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95. Tõutus Jeesusele.
Kui köik kaa taganeksid,

Ei ma sust tagane;
Kui tänamata jääksid.
Ei mina seda tee.
Sa pidid mu eest kandma
Suurt walu, surmagi;
Sest pean sulle andma
Kaa terme südame.

Nutt kipub ikka peale,
Kui mõtlen, mis sa teind,
Ja et su arm on siiski
Nii mitme meelest läind.
Kas waewa nägid wähe.
Kui läksid surmale?
Ja unustuse pähä
On nagu jäänd su töö.

Ja ommeti sa aitad,
Ja ootad ikka weel;
Kui kõik susi taganeksid,
Sull ikka ustaw meel.
Ehk inimesed seda
Weel wiimaks tunnewad.
Ja kibedaste nuttes
Su juure pöörawad.

Ma olen sind nüüd leidnud,
Oh ära jäta mind!
Su armastus on wöiwud,
Nüüd ma ei lase sind!
Kui wendadele silmad
Kord lahti peasewad.
Siis nemadki su hõlma
Ja sülle ruttawad.

Keisri kroonimise laul.
Issand Jumal, wöta kaitsta

Meie keisrit armuga!
Anna talle rohkest' maitsta
Oma heldust lõpmata.
Hoia oma wöitud meest
Pahareti nöuu eest!

Täna pandi tema pähä
Kroon, ta walitsuse au,
Küll on raske kuldne ehe.
Kui ei tule sinult nou:
Aita wöitud mehele
Seda kända julgeste!

Kuld-kroon kaduw, kallimaga
,Keisri pead ehita!
Heldust, õigust, waprust, onne
Talle krooniks walmista!
Kaua tema elagu,
Elu trooni pärigu!

Kingi keisril' rahu päewad,
Kindlats tee ta walitsus!
Tõusku tõde, õigus, rahu,
Kadugu köik köwerus!
Et köik rahwas tema ees
Elaks auusa elu fees!

Issand Jumal, wöta kaitsta
Meie keisrit armuga!
Anna talle rohkest' maitsta
Oma heldust lõpmata!
Hoia oma wöitud meest
Pahareti nouu eest!

97. Misfioni laul.
Et ärka, waim, kes enne manast

On nende südametes liitunud,
Kes Siionis kui wahimehed
Su riigi pärast wahwast' wöidelnud.
Ja kelle heal maailmast läbi käind
Ja rahwa hulgad sinu jüngriks teind.
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Oh Issand, et su tul i poleks,
S u auuga pea maa saaks täidetud!
Seks aja wälja leitusele
Töötegijaid, et töö saaks lõpetud.
S u päralt leitus. Nra seisa wait!
Sest leitust palju, pisut leikajaid.

S u armas Poeg on selle palwe
Ju meie suhu pannud isegi.
Ja kock su lapsed ühel meelel
N i i ohkawad su poole alati. "
Oh kuule meid, ja ütle armuga:
Ma tahan, jah, see peab sündima!

Jah, anna, et su sõna jookseks.
Et fee saaks wägewa<,te kuulutud;
Ja saada Siionist meil' abi.
Et paha-reti riik faciks rikutud.
Oh Issand, oma r i i t köit üle maa
Nüüd oma nime auuks lauta!

Oh, et su abi pea jõuaks.
Et sinu waim, nii kui sa töutad.
Su ruhwa wangipölwest peastaks.
Et walgus paistaks enne pimedat!
Oh Issand, taewad lõhki kärista.
Ja tule maha ja meid awita!

Las' oma sõna ruttu joosta;
Ta paistus täitku pea iga maa.
Tee täis kaa paganate aru,
Kes sinu ri igi saamad pärida.
Ja arata kaa üles Israel,
Et seegi elaks sõna walgusel!

Tee, et tõik ristirahwa koolid
Su hea waimu astjad oleksid,
Ja anna armu, et ju lapsed
S u armu wura tundma õpiksid.
Kes öpetawad, tehku palwega
Kõik tööd, siis sinu riik woib kaswata.

Sa lubad karjatsid meil' anda,
Kes sinu meele järel' öpetud;
Eks sa siis wöta muret kända,
Et seegi löutus saaks täidetud.
S u sõna pärast meie palume:
Et anna neid! Ei saa sa järele.

Oh paranda kõik tee ja rada,
Et sõna jooksmast keelatud ei saa
Ja wöta armust kautada
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K9ik wale-opetused korraga;
Ja peasta palgalistest kirikud
Ja koolid, siis su mk saab ehitud.

98.
Nt t38ta lurma laulu

OK ri8tiiuime!
^3 id olla, et ju täna
8ull IVpped elu tee.
Nlik pKen neel pole
Xui peaä lurema;
^a kui ta jälle

liua

8iiu
On ;
Xuiä leäa te».ä ükli,
Nt peaä lui-ema.
82uim lammuit lurm», poole
3l>. KVuuiä alati,
It,o9m lured linu li8le,
8u lüäa uktlali.

M oleme
On meie «.iuus au
N ole lcei8ri llulä-
Nuuä kui teekäim» lau.
Neil' reili riiäeä
8aiä mullalt
^a muläa uemaä
Xui tee ou l8petuä.

Nllelt alla )» m^elt üle»
8aiä la elik lMduFg.:
Xuiä tümalt daua künkalt
8a mööäa ^ i l t ei laa;
3elt la ei peale üle,
Nt ta kull ^eikeue;
8eal keiäaä >valiuä mana,
8inä lizle paunakle.

Nt tVsta luruia laulu
Kaie8 Mr^e^te!

8iuä baua ligemale
^ i i d Ndtepuliku tee.
8ee laul kui kella uelin
8iuä küuäku lurmale,
^a tuletabu meele
Xaa

Hingamise aeg.
Mu süda, miks sa oled mures?

Üks hingamise aeg on ees!
Miks ohkad sa, kui oleks kustund
Kõik arnm malgus sinu sees?
Tall elab, tema peale maata!
Ta ivöib sind rahu maale saata.
Et ladugu siis kurwastus!
Su woitlemin? lõppeb ära,

W a l m , Laulud ja Laud M .



Ja otsa läheb ilma kära.
Si is jõuab sulle õnnistus.

See igawene hingamine
Sai Jumalast meil' malmistud.
Ja ennegu maailm meel oli.
J u armust meile soowitud.
Tal l ise tahtis koormat kända.
Et hingamist wöiks meile anda;
Ta hüüab armsa healega:
Et tulge, ärge jääge maha,
Kõik waewatud, eks teie taha
M u hingamise pärida?

Si is tulge ikka, teie waesed,
Kes risti koormat kannate!
Et tõuske üles mure hauast
Ja tõstke pead ülesse!
Et teie päewa koormat kännud.
See pärast Jeesus käsu annud:
Et tulge, hingake mu sees!
Eks teie tema rahmas ole?
Teil midagi siis karta pole.
Sest tulge aga igamees!

Seal roömu wihkusid saab kända,
Kes enne külwand nutuga.
Mis laulmine ja roömu helin
Saab Issa kojast kõlama?
Surm, ohkamine, mälu, häda
On mööda läind, ei tunta seda, —
Ja oma Õnnistegijat
Si is meie saame palgest naha,
Ta fona saab meid rõõmsaks teha.
Ta pühib silmist pisarad.

Ei nälg, ei janu meid siis waewa.
Sest jahutuse ajad käe;
Ei teegi enam muret kaeba,
Sest tall on meie karjane.
Ta oma rahma sekka asub,
Ja maewa ette meile tasub
Ta auu, rahu, onnistust;
Luud köndid jäämad haljendama,
Ei waew neid pea musitama,
Nad tundwad selget rõõmustust.

Jah, röomu meie saame tunda,
Ja igaweste hingame.
Et mõistke seda, koorma kandjad,
Ja heitke Talle sülesse!
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Oh oleksid mull koidu tiiwad!
Et need mind ruttu sinna wiiwad,
Kus onnis selts ju ootamas.
Mu hing, eks sina julgust wöta?
Et tõuse ülesse ja totw!
Su hingamine tulemas.

. Uus Ieruusalem.
Ieruusalem, sa püha taewa linn.

Ma ootan mäluga.
Et ma kord sinu sisse jõuaksin,
Mu süda rahuta.
Kõik ilma maad ma jätan
Siis maha roomsaste.
Ja armu tiiwul tõttan
Siit ara, ülesse.

Oh kallis päew, meel kallim tunnike,
Oh millal jõuad sa?
Et minu igatseja hingeke
Saaks ilmast lahkuda.
Ma teda Jumalale
Siis tahan uskuda.
Et oma pärismaale
Wöiks minna elama.

Ja silmapilgul tõusen ülesse
Siis taewa poole ma,
Ja maha jäämad minust laugele
Maailm ja häda kaa.
Hing üles poole nõuab
Elia wankriga,
Ja ingli mägi jõuab
Ta wastu lauluga.

Sa püha linn, sind teretab mu keel;
Uks mu eest lahti tee!
Ju ammust ajast igatses mu meel
Su auu järele.
Nüüd olen ma sind näinud.
Ja rõõmust läigib silm;
Kõik waew on otsa läinud.
Mis mulle saatnud ilm.

Mis püha rahma, kenast' ehitud,
Ma näen sealt tulema?
Need Ieesukese ärawalitud,
Kes pestud merega.
Neid saadab teretama
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Mu wastu armuga,
Mind sinna juhatama,
Kus pean elama.

Neid prohwetid ja püha wanemaid,
Kõik ristikogudust,
Kes maa peal risti koormat kända said
Ja palju wiletsust,
Neid näen, auu kroonid peas
Ja malge riidega
Seal taewaliste feas
Kui tähed hiilgama.

Kui ma siis wiimaks paradiisi saan.
Ja rahu paika näind,
Siis röomsa suuga mina kuulutan,
Mis Jeesus mulle teind.
Siis Halleluja laulan
Ma suure healega.
Siis Hosianna hüüan
Ma ilma lõpmata.

Ja roomu kõla, pasunate healt
Ja laulu helinat
On igawesest ajaft kuulda sealt.
Et taewad kolawad.
Kui laulsid siia maale
Kõik inglid südamest,
Nii meie: Jumalale
Au olgu igawest'.






