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Tstnsuri poolest lubatud. — Tallimlus, 20mal Tnlwc.luu päcwal 1869.



Lugi jale.

äljaandjal on lugijaga natukest rääkimist, ennegu
ta raamatu tema käte annab lugeda. Raamatu nimi
on pWana ja Uut", sest et sinna sisse ei ole mite
üksi uusi lugusid pandud, waid mõned wanad on kaa
hulgas, mis ju enne olid trükitud. Väljaandja ja
tema seltsimehed arwasid seda oige olewat, et wanad,
tuumakad kirjad, mis nüüd praegu hoopis rahwa käest
on kadunud, ei pidand üsna unustuse pähä jääma.
On nemad enne mitmele käsuks ja rõõmuks olnud,
ehk nemad nüüdki wccl sedasama jöuawad. Pealegi
peab Gestirahwas neid mehi meeles pidama, kes enne-
muiste temale head on soowinud, ja paremat mälestust
ei olegi, kui et meie neid nende eneste kirjadest jälle
tundma õpime. Niisugune mees on isiäranis wana
Eeksi praus Otto Willem M a s i n g , kes mitu raama-
tut on kujutanud Gestirahwa õpetuseks ja ajawiiteks
ja kelle käest meie aja raamatukirjutajad weel palju
woiwad õppida. Tema kirjadest leiab lugija siit mitu
tükki ülespandud olemast ja peale selle weel ühe loo,
mis üks teine kuulus Eestimees ja söbr Dr. R. F ä h l -
mann on kujutanud. Kõik ued lugemise tükid on



se kord enamiste waljaandja enese tehtud ja tema
palub lugijat sellega leppida, mis nöör jõud ja käsin
aeg on annud. Peaks se raamat lugija silmade eest
armu leidma, et teine jagu tohib tagajärele tulla, siis
waljaandja lubab enesele abi muretseda. Suurem hulk
laulusid, mis raamatu sees on, sai laulmise tarwis
tehtud, ja saab pea nootidega wäljaantud.

Et waljaandja uut kujutamise wiisi on pruukinud,
se ei tarwita nüüd enam pikemat wabandamist.
O. W. Masing ja R. Fählmann ei pahandaks toeste
mite selle pärast, neil meestel oli omal ajal palju
kohendamist ja parandamist wana kujutamise wiisi
kallal, ja nemad rõõmustaksid wist, kui woiksid naha,
et nüüd wast oige järg käes on. Tundjale tähendab
waljaandja, et tema Ahrensi wiisi weel ei juleud palju
muuta, ta ootab täiemat ja selgemat õpetust.

Sest olgu kül seletuseks, — wötku lugija nüüd
heaks, mis hea on, ja andku andeks, mis waene on,
seda palub

W ä l j a a u d j a.

Talwe kuus, 1869.



1. Ahwrika maalt.
(O. W. Masing: Pühapäewa Wahelugcmiscd, lehek. 1—13.)

Inimesed, mis kõige maa peal on elamas, on karwa,
wäljast pidi kombe, keele ja eluwiiside poolest nii mitme-
sugused, et kui sa iga sugu rahwa seast ühe wotaksid,
ja neid kõik teine teise körwa rinda paneksid, sinu
silmad seda ei usuks, et need ksik ühe esiwanemate
järgmised, Aadama lapsed, ja sinu wennaksed peaksid
olema. Ommetigi se nõnda on, et kõik inimesed, kel
maa peal aset, aina üks perekond, üks liha ja weri,
üks ja sc-sama muld, ja ühe ja selle sama taewa Isa
toidetawad lapsed on.

Nõnda kuida igal maal isisugu loomad ja loodused
leitakse olcwat, nõnda siis kaa inimesed omal köhal
teist karwa ja teist seltsi sünniwad. Seda mööda,
kuida üks maa heidab: ehk põhja ehk lõuna poole,
seda mööda tema soojem ehk külmem. Seda ülemale
põhja poole, seda suurem külm; seda alamale lõuna
poole, seda suurem palaw. Need maad, mis otsekohe
päewa alla heioawao, on needsamad, kus kõige tuli-
semad palawad, mis inimest süsimustaks poletawad:
aga niisugused mustad inimesed nimetakse m o o r i k s
ehk m u r j a n i k s .

Needsinatsed käiwad palawa parast muist alasti,
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ega pole neil muud katet kui seda, mis häbemete
ümber peawad. Suurtsugu inimesed ja noukamad
kannawad peenikesi poomwilla ehk siidi sarka, mis
pölwest saadik ulatawad: aga käe warred on neil pal-
jad, sest et nende ümber perli ehk helme korde, kuld
ehk hõbe sangu ehk mõrusid kui ehtid armastawad
pidada. Nende hiuksed on käharad, kui puudli kar-
wad; nende nahk nõnda pehme wastu kät tunda, kui
kõige pehmem sammet. Hambad ja silma munad on
walged kui lumi ja keha kondikas ja lihakas.

Ahwrika maa on moori ehk murjani rahwa päris
maa. Peale selle et ta ütlemata palaw, on tema
kaa üks kuiw maa, kus wähä wet leitakse olewat, aga
selle wastu palju lagedaid ja määratumaid li iwa kõr-
besid, mis õiguse poolest liiwa mereks nimetawad.
Seal ep ole puud ega kändu, ei wösu ega rohu tai-
mekest; ei hallikat ega wee soonekest, kui aga aina
pblewat liiwa, mis paljast jalga ei kannata, waid kui
tuleahju lõhn teekäija kinga talladki koku kortsutab.
Päike seisab seal inimese pea lae kohhal; paistab
loodis kuiwa kerge li iwa peale, mis, kui tuul kangestc
käib, nõndasamuti tuiskab kui lumi. Se-sugused liiwa
tuisud on jo mitmed tuhanded äramatnud ja tapawad
weel igal aastal, mis Jumal annab, paljugi teekäijaid.

Seal ei wdi siis ühelgi elawal hingel kindlat elu-
aset olla, sest et seda se-suguses kõrbes ep ole, mis elu
ülespidamine tarwitseb. Peale selle on seal paigus
weel üks asi, mis wäga kardetaw: se on se tuul, mis
Samieliks kutsutakse. Tema tuleb ika lõuna poolt
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ja on otse kui kõige tulisem tuleleek. Õnneks teda
tutwad inimesed ju kaftgelt selle suure lageda peal
tunnistawad. Taewast nähikse tumedaks minewat, ja
kui tuline suits punaseks saawat. Ku i se lugu tuleb,
siis kaamelid, selle käsu järele, mis nende sisse loodud,
jala pealt ümberpöörwad, mahaheitwao ja oma nina
otsa liiwa sisse pistawad. Inimesed pea seda sama
teemad, pöörwad selga wastu tuult, heitwad kummuli
maha, ega liigu enne, kui näewad oma kaamelid üles-
töuswat; sest et se neile täheks, et fe surma tuul üle
ja äraläinud. Se waene loom, kes seda ei tea, et
fe tuul tapab, ja püsti jääb seisma, langeb sealsamas
paigas surnud maha, ja tunni pärast teda ju nähaffe
mädanemas olewat.

Kui nüüd kül enneste ütlime, et neis li iwa kõr-
bedes elawal hingel ei woi aset ega maad olla, siis
ommetigi mõni penikoorem kaldast j aana l i n d u lei-
takse pesitawat; ja tõukoerad ja pardlid, mis on suured
ja hirmsad kiskjad, kesk li iwa mere peal teekäijatele
wastn tulewat; sest et ühelt poolt teisele poole Mtawad.

Aga arwame jaanalindu mitmele teadmata ja tund-
mata olewat, se-pärast üht ja teist temast tahame õpetada:

Seda lindu wanas testamentis mitmes köhas nime-
takse, nõnda kui prohwet Iesaja raamatus 43. peatk.
2 l . salm., ja Ieremia raam. 50. peat. 39. salm., kus
teda suurispea kulliks kutsutakse: aga Iesaja raam.
34. p. 13. s. ja prohwet Mika raam. 4. p. 8. s.
Jaanalindu öeldakse olewat. Tema saksakeele nimi
on: Straus.



Se-sama elajas on wäga tunnetud ja wäga kuulus;
need kõrged suured mustad jalvalged suled, mis suurt-
sugu naesterahwa kübarate otsas mõnikord näeme köiku-
wat ja wankuwat, on selle linnu sawa-suled.

Tema elab ainaükss neil mail, mis palawad, isi-
äranis kuiwis paigus, sest et Jumal teda, nõnda kui
kaamelidki, kuiwa paiga elajaks loonud, kes kaua janu
woib kannatada ja joomata seista.

Imesteleb inimene kül, kui teda näeb. On tema
oma täit kaswll kätte saanud, siis on tema keha kaheksa
jalga pitk, ja inaast selja pinnani terwe süld ehk kuus
jalga kõrge. Käel, mis pead kannab, on weel pool
sülda kõrgem. Et tema kül lind on, siis temal omme-
tigi seda jõudu ep ole, et ta, nõnda kui teised linnud,
wöiks lendu lasta, sest et tema tiiwad tontsikad, lühi-
kesed ning mite lennuks pole loodud: aga tema reied
on kõrged ja pitkad, nõnda et iga sammu ehk astu-
misega sülla maad äramoödab. Se-pärast ei kõige
usinam hobune, kõige neljaga, jooksus tema wastu ei
jõua, waid hoopis maha jääb.

Tema käib tropis, üks isane ja neli ehk wiis
emast, kes kõik ühte pesasse muuewad. Munad on
nii suured kui kolme aastase lapse pea. Wene kiri-
kutes neid sagedaste nähikse kroonlühtrite al rippuwat.
Inimesed sööwad neid hea meelega ja saawad neli
tugewat sööjat ühest ainsast munast omma kõhtu täis.
Omad munad muneb tema liiwa; matab neid pealt
kinni: päewal päike neid auutab, aga öse ise peale
asub anduma. Kõik emased, kes ühte pesasse mune-
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wad, peawad andumise korda. Juhud mõnikord, et
peale nelikümiueud muua pesas ou, sest et neli, wiis
ema ühe pesa peal käiwao: aga on seda tähele pan-
dud, et üks enam ei mune kui kümme ehk kaksteist-
kümme muna.

Sest et tema imetaja elajas ep ole, ei ole temal
siis kaa ühtegi omast käest poegadele anda, kui koorest
tulewad; aga Issand, kes kõik targastc seadnud, ja
kõrbes kaarna poege toidab, on neile seda nõuda sea-
duseks loonud, et emad, kui pojad wäljatulemas, ring
ümber pesa, munewad. Ku i pojad wälja tulnud, siis
isienesest kõhe munade peale oskawad, mis emad nende
toiduks li iwa sisse peitnnd.

Selsamal l innul, mis kõigist kõige suurem, on aga
kaks warwast ja üks lühikene kännus kauna toetuseks.
Kummagi warba otsas ou suur köwer küüs, mis palju
tugewam, paksem ja pitkem kui kõige suurema sea
kihwad. Neudega tema peale tuleb, kui wihaseks saab,
olgu se uüüd inimene, härg ehk hobune, siis ta tema
kõhn lõhki kisub, et sooled walja kukumad. Muidu
on tema tasane, ara südamega ja wäga rumal loom.
K u i teda taga aetakse ja nõnda wäsitakse, et ta enam
ei jaksa: siis ta poeb oma peaga kuhu saab, peidab
oma silmad ara, et ta kedagi ei näe: ning siis ar-
wab omas rumaluses, et teda kaa ci nähta, waio
et ta taieste peitu saanud. Nõnda teda siis uuia-
dega snrnuks lööwad, sest et tema kallid sawasulgi
laskmisega ei taheta meriseks teha, ega rikkuda.
Tema liha ei kõlba kuhugi, se on nõnda winske,
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et muud kui metsinimesed oma hammastega temast
jagu ei saa.

Meie päiwil on inimesed jaanalindu ju maja-
elajaks hakand kaswatama ja teda ratsalojuseks pruu-
kima. Tema kannab kõige tugewamat meest ja jookseb
temaga ühe tunni ajas pool kolmat penikoormat ehk
kaheksateistkümmend wersta.

Nõnda kuida meres saared leitakse olewat, nõnda
siis kaa Ahwrika maa liiwameredes kord suremad kord
wähemad saared juhuwao olema, kus rahwast peal
elamas, ning kus ei ühestki peatoiduse asjast puudu
ep ole. Õnneks se nõnda Jumalast loodud, et neid
seal on olemas; sest et teekäijad seal puhkawad; oma
kaamelitega pawa kaks ehk kolm paigal seisawad ja
siis jälle eemale lähewad.

Neist paigust inimene ialgi läbi ei peaseks, ega
koguniste saaks läbi käia, kui kaamelid ep oleks.
Seda on Jumal kuiwa paiga elajaks loonud, mis
kauagi joonmta seisab, ega ilmas ennemine kui ühek-
sama päewa tagant janu tunne, ega jua küsi. Se
kõik inimeste heaks nõnda sellest seatud, kes taewad
ja maad rajanud; aga sellele, keda tema oma pale
näu järele loonud, seda meelt ja mõistust aimud,
kõigest, mis tema seadnud, loonud ja teinud, enesele
käsu nõuda.

Kaamelitega käiakse Ahwrika l i iwa meredest läbi,
ja lähewad ja tulewad ühte puhku määratumad kauba
killad sealt läbi. Kaamel (kaameel) on koormakandja
ja kõrge jalaga lojus; tema käel on wäga pitk; tema
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Pea pisikene. Seljas on temal küür. On weel teine
taameli sugu, kel kaks küüra, mis nõuda näitab, kui
oleks temal suur sadul peal. Need, mis ühe küüraga,
on need kõige parajamad koormakandjad: nende selga
pannakse kuuskümmend ehk seitsekümmend leiwiskat
(leisikat), miska waewata nõnda Mdsaste astuwad,
et kaheteistkümne penikoorma teewahe sundimata päe-
was ärakäiwad. On tema oma päewa teekonna ära-
täinud, siis ta heidab isienesest maha; woetakse siis
koorem ja sadul seljast. Kui tema maha heitnud ning
keegi teda siis weel hakkab sundima, et ta wägiselt ja
üle M u oma koormaga eemale peab minema, siis tema
tuleb peruks ja nõnda hulluks, et ta ülestouseb, oma
sundijat kõhe jalge alla tallab ja teda puruks sõtkub.

Hommiku maal kaamelid kui kodulojust kaswatakse.
Juba se wanast nõnda olnud, ning teame pühast kir-
jast, et ennemuiste, nõnda kuida nüüdki, sealatsil mail
maja mehe rikkust tema kaameli karja järele arwati.

Need Taterlascd, mis meie riigis, nõnda kui
Krimmas, Astrakaui maal ja majal soojema taewa
laiuse al elamas, pcawad palju kaamelid; aga need
on muist kähe kiiiiraga, mis mite head koormakandjad,
et kül selle pärast tublid ratsu ja weu lojused. Mõni-
kord kaamelid kaa meie maale tuakse ja raha parast
näidatakse: aga nemad siin kauaks ei kesta, sest et
meie maa neil wäga külm. Pühas kirjas paljugi
kaamelitest räägitakse, waata: 1. Moos. raam. 12. p.
16. s. ja 31. P. 17. s. kaa weel 37. p. 25. s. ja
weel muud raamatud.
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Et nüüd kül Ahwrika maa wäga kuiw, siis tema
ommetigi üleüldse se-sugune ep ole, waid on seal kaa
misugusid maid kül, mis head ja kõige asja ja anni
poolest Jumalast rohkeste önnistnd: ega pole kaa kõik
sealatsed inimesed murjanid, waid aga need, kelle maad
otse kõhe päewa alla heidawao. Teised, kes ülemal
ehk alamal elamas, ei ole mite nõnda süsimustad,
waid seda laugemale paraja sooja maa poole, seda
walwakamaks karw hakkab minema, nõnda et wiimaks
põhja pool aina walget ehk walge werega rahwast
leitakse.

Ülemal oleme tähendanud, et Jumal igale maale
ise sugu loomad ja loodused loonud, mis seal, kui
omas pärispalgas, aga mite majal, kosmvad ja sigi-
wad. Nõnda ütlime enneste kaamelist teda mite meie
paigus kestawat, waid peagi külma parast äralöppewat,
aga põhja pöör, kennele Jumalast kõige külmemad
põhja maad eluasemeks antud, ei kannata meie maal
elada, sest et siin seda külma ep ole, mis tema tahab.
On teda kül mitu korda meie maale toodud, aga iga-
kord nähtud, et tema talwel priske, suwel kiduw oluud
ja äralopnud.

Sest poolest nüüd inimese lugu hoopis teine.
Temal peab Jumala tahtmise järele kõige maa peal
aset olema, se-pärast tema külma ja palawat suudab
kannatada, ja põhja naela ligidal, nõnda kui seal, kus
päike loodis tema pea lae peale põletab, oma tööd
teha. On siis tõsi kui kiri ütleb 115. laulus 16. sal-
mis: Taewad on Iehowa päralt ja maad on ta
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annud inimeste käte. Ning et ass nõnda loodud,
leitakse siis kõige maa peal kõigis paigus rahwast ela-
wat: mingu inimene põhja maa põhja ehk süda lõuna
maale, ika leiab rahwast, et kül teist karwa ja wiisi,
kes selle pärast ommetigi temal mite woörad, sest et
kõik tema sugulased, tema wennaksed ja reksed, kõik
taewa Isast tunnetud ja tema armu toidetawad lapsed.

Ega põlga siis sooja maa mehed ei põhja külma,
ega pichja poolne mees lõuna maa päewa ägedat.
Seda selgeste sest nähikse: et inimesed, kes Ahwrika
ja Egiptuse tulisist liiwameredest ja nende lõhna sar-
natsest palawast läbi käinud, sealtsamast laewa peale
ja sellega põhja merele lähewad walaskalu püüdma,
ehk Kamtsatka maale kallist linnu nähku ehk muud
ostma. Se-sama kaupmees, kes talwe otsa Läppu ehk
hirmus külmal Kamtsatka maal paigal seisis, ruttab
kewade Ahwrika ehk Ind ia maale kaupa müüma ehk
ostma. Seda ei ükski muu kui aga iuimene üksi-
painis jõuab kannatada, ning ilma terwise kahjuta teha.

2. Isamaa.
Minu armas Eestimaa,

Kus ma sündind, käsund olen,
Pika aja parast tulen,
Teretan sind rõõmuga:

Tere kaa, tere kaa, mo isamaa!

Kena on kaa wööras maa,
Kaua käisin mööda ilma,
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Palju ilu juhtus silma,
Armu sealt ei leidnud ma.

Tere kaa, tere kaa, mo isamaa!

Sind ma nõudsin waluga,
Sinu metsad, waljad, jõed,
Külad, majad, wennad, Seo
Seisid meeles lõpmata.

Tere kaa, tere kaa, mo isamaa!
Ema keclt nüüd kuulen ma,

Oh kui sulab kuuldes süda,
Peastetud on keele kida
Woorast murdest korraga.

Tere kaa, tere kaa, mo isamaa!

Seia jään ma elama,
Künni surma wari katab
Minu silmad, siis mind matab
Oma sülle isamaa.

Tere kaa, tere kaa, mo Eestimaa!

3. Arm jõuab enam kui hirm.
Üks m ö i s t n - j u t .

(O. W. Masing: Maarahwa Nädalaleht 1821, lehek. 6—8.)

A u u l ja päike jõudsid ühel päewal teine teise wastu
tulema. Tere wennikene! ütles päike ja küsis: Miks
sa minewal öösel nõnda hirmsaste möllasid? Jah,
kostis tuul, olin kaua puhanud, aeg läks igawaks ja
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tahtsin siis oma rammu tatsuda. Eks siis, kostis
paike, eks siis seda nõnda oleks wöinud teha, et kellelgi
kahju poleks sündinud? Waata laewu, mis sa oled
murdnud, katusid, mis sa maha ajanud ja puid, mis
sa maha murdnud. Seda, wennike, seda sul ep oleks
tarwis olnud teha!

Tuul wihastas selle sõna parast ja ütles kare-
daste: M i s sa räägid! — sina audud aga seal ülewal,
tga jõua ühtegi; mina teen kõik! sina aga helendad,
nuud sa ei mõista ega saa teha. Kui mind ei oleks,
Ms tuuleweskid siis teeksid? kuhu laewad siis kül
läheksid? ehk kust ins need pilweo tuleksid, mis wihmu-
kesi toowad, mis poldu ja rohumaad kastab? Ja kas
sa saad mo wastu? Murra nüüd kõhe puid maha!
pane need tuuleweskid käima, mis seal al näed ole-
wat! — kas saad? ei ühtegi! Sellepärast ole wait,
ega ara hakkagi minuga jagalema, muidu ma sind
weel ennastki ärapuhun.

Wana wend! kostis päike tasase sõnaga, waua
wend! eks ma ika ütle, et sa tuisk ja torm oled, ning
et sul ei kaa seda wähematki kannatust pole. Räägib
ommetigi föbr sobra ja tuttaw tutwaga kuida arwab:
sina kõhe ägedaks saad ja peale tükid. Kuule, wana
käim! mis ütlen: tean kül, et sul jõudu ja rammu
paljugi, aga tean kaa seda, et sa ommetigi elades
minu wastu ei jõua. M ina ! ütles tuul, mina ei
peaks sinu wastu Mdma? et kuule nüüd imet! —
Tule wälja! hakakem kõhe wastastiku!

E i , wennikene, ei, seda meile ei sünni teha; muidu
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laheks kõik maailm hukka. Jumal ei ole meid mite
kahjuks, waid tema on meid käsuks loonud: meie'ei
pea mite kautama, waid kaswatama ja kosutama.

Ole wait! ültes tuul suure wihaga, sul on kül
libedad sõnad keele peal, aga sina ei jõua ühtegi.
Waata! seal al käib maantee peal inimene, mantel
seljas; kisu mantel tema seljast ära! — Päike kostis:
katsu sina esimesest! K ü l ikka! ütles tuul, ja hakkas
siis hirmsa wäega inimese peale käima, raputas, kis-
kus, lõhkus ja rabis tema mantlit, paiskas inimese
kord külleti, kord seliti maha, et mantlit tema seljcst
ärakiskuda ehk teekäijat sundida teda seljast ärawotma:
aga seda enam ta kiskus, rabis ja temaga möllas,
seda köwemine hoidis teekäija mantli kinni, wottis kaa
weel holmadki, mis alati tema wastu silmi löiwad,
ja tõmbas neid wöö alla. Ku i tuul ju tük aega tee-
käija kallal oma rammu asjata oli katsuuud ja uönda
puhunud, et ise cirawäsis ja lõõtsus; siis ütles päike:
Las mind nüüd kaa katsuda! Tuu l waiknes ära;
ilmuke sai tasaseks ja soojaks; päike paistis armsaste
ja heledaste teekäija peale, kes ika oma teed edasi
läks, wiimaks sooja pärast mantli tundis l ia olewat
ja teda seljast ärawottis.

Päike waatas siis lahkeste naeratades tuule silmi
ja ütles: Näed sa, wana wcnd! et toss on, kuida sulle
in maailma algmisest ika olen rääkinud: et w a l j u s
j ä l g i seda ei j õ u a teha, m is arm teeb.
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4. Mrts-HMas.
(Saksa lauliku Göthe laul: Erlkönig.)

KeZ sõidab nii hilja metsas weel?
Mees oma lapsega alles teel.
Ta hoiab süles last hoolega,
Et tema wäeti ei külmeta.

Mo poeg, miks petad sa silmad nii ää (ära)?
Oh taat, eks sa mets-halliat näe?
Taal saba taga ja peas on kroon.
Poeg, se on paljas udu joon.

,,Mo tallis laps, mo juure jaa,
,,Ma mängin sinnga igapää.
,,Hnlk l i l l i oitsewad kalda pcal,
,,Muru-eit sind häästi ehitab seal."

Kas kuuled sa, isa, kas kuuled sa,
Mis mulle lubab mets-hallias kaa?
Poeg, ole rahul, tuul uhiseb
Ja kuiwas lehtedes kõhiseb.

,,Kas tuled, lapsoke, minuga?
,,Minu tütred manguvad sinnga.
.Metsapiigad tantsiwad hommiku eel,
,,Sind lauluga magama panewao weel."

Oh taadike, taadike, näed sina seal
Metspiigaid pimeda köha peal?
Mo tal, kül näen, ei ole seal muud
Kui mõningad hallid rammelga puud.
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^Sind, lapsuke, ma armastan, kuule nüüd mind
?Ia tule, woi wägise wiin mina sind!"
Taat, taat, juba ta minu tallale läind,
Mets-hallias on mulle haiget teino.

Mees kohkub ja ajab hoost hirmuga,
Laps wingerdab kätte al waluga.
Ta jõuab koju usinast',
Ja süles kannab ta surnud last.

5. KilnmM-lil.
(Saksa lauliku Göthe laul: Haidenröslcin.)

Leidis nõmmelt poisike
Kibuwitsa lille,
3)li noor ja kaunike,
Tul i joostes poisike,
Wahtis kummarkille.
M is sa wahid, poisike,
Kibuwitsa lille?

Ülles pois: Ma murran sind,
Kibuwitsa lille!
Ütles l i l : Ma nöölan sind,
Kui ei jäta rahul mind,
Ajad nuttupilli!
Ülemeelne poisike,
Ara kisu lille!

Murdis siiski poisike
Kibuwitsa lille,



Pani wastu lilleke,
Nöölas poisi wahwaste,
E i saand temast üle.
Oh sa kuri poisike,
Miks sa murdsid lille?

6. Rumal usub kmk.
(O. W. Masing: Maarahwa Nädalaleht 1821, lehek. 34.)

A u l i inimene linna, ja nuheldi parajaste sel korral
üht hobuse warast kaagis. Küsis siis se tninmkene
teise käest, kes seal waatamas ja wäga weider oli,
mis kurja se teinud, keda sambas löödi. Se siis
kostis ja temale ütles: Eks sa tea, wennikene, et sool
talwe otsa mage oli, mis kõik inimesed imeks paniwad.
Emme! se-sama mees, keda seal praegu röögitakse, on
se, kes soola äranarris; kuiwatas kelm, kes teab, mitu
kümmend wakka lund igapäew ahjus, pani seda soola
seka ja pettis rahwast. Et waata imet, ütles teine,
kuida kõik ülestõusel»! Jumal olgu tänatud, et ni i-
sugused koerad oma palka saawao!

7. Kcs teisele auku kaewa^ üminaks
ise sisse lahel,.

Uks Ungrimaal sündinud lugu.
(O.W.Masing: Maar.Md.lcht 1821, lchct. 181—183.)

M h e l nöuukal peremehel oli raha tarwis ja wottis
minewal kolmekunmga laupaewal ühe teise auusa mehe
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käest kakssada taalrit kuldraha laenuks selle toutusega,
et wölga kolme nädala pärast käte tua. Aeg oli
täis saamas, aga mees oli haigesegane, et ei usal-
danud külma käte minna; se-pärast luges raha auu-
saste oma seitsmeteistkümne aastase wäga priske tütre
käte, ja käskis teda minna ja seda wölauskuja käte
wia, kes wersta kümmekond sealt elas. Tüdruk läks
teele, ja juhtus üks meesterahwas tema wastu tulema,
fe teretas teda lahke sõnaga ja küsis, kuhu pidi tõttama.
Noor, lahke ja lahtisiioamega inimene jõudis lahke
pale ja sõnaga teise wastu, rääkis, kuhu temal mine-
mist ja mis temal senna miimist. Ütles siis meeste-
rahwas : mina lähen kaa senna poole, lähme siis ühes,
ja on se sulgi parem, kui meesterahwast seltsimeheks
on. Mina olen siin köhas wäga tuttaw, tean kõik
köhad ja oskan kiok teeraad: kui meie siit metsast läbi
ja kullamäe kaudu läheme, siis jääb meile pool tee-
kond tagasi. Tüdrukul oli sellepärast wäga hea meel
ja tallasid siis mõlemad seda juhatud teerada metsast
läbi knllamäe kaudu minema.

Ku i kullamäele saiwad, ütles mcesterahwas: et
tule ja waata seda kaewu, mis mäemehed puustaks
jätnud, tema on ilmotsata sügaw. Tütarlaps ei tead-
nud karta ja läks. Kui kaewu ääre peal oli seismas,
hakkas rööwel tüdruku rinnust kinni ja ütles: S ina
enam minu käest ei pease, näed sa! — siin on sinu
haud, senna sind paiskan, seal pead ülestõusmist
ootama. Too raha seia! — Laskis noor hing ennast
polwili maha ja palus waenlast Jumala keeli, et teda



hinge jätta: andis raha käte, nuttis ja wärises kui
üks haawalehekene: aga kurjategija südames ei saanud
armuliikumist olema, waid ütles waenlane: Wöta
riided seljast! need on wäga head ja oleks neist kahju,
kui nemad seal al kaewus sinuga peaksid äramädanema.
Aitas teda kaa riidest lahti wötta. Kui nüüd tütar-
laps särgi wäel tema ees seisis, ja ta tema käewartest
oli kinnihakano, et teda kaewu paisata, nagi tema, et
sark, mis noorel inimesel seljas, üsna uus ja aina
peenikene oli, ja ütles: Kahju särgist! wota seljast ja
anna mo käte! — S i i s ütles noor inimene: Oh ! —
mul on häbi, sinu silmi ees eunast paljaks koorida,
tee mulle ommetigi weel seda ainust ja wiimast head,
et ennast ümberpöörad ja seljaga mo poole seisad.
Wöttis üleannetu siis palwet kuulda ja tegi nõnda;
aga kui ennast oli ümberpööramas, tõukas tüdruk teda
tagant kõige rammu wäega, et ta otseti senna läks,
kuhu tüdruku tahtis paisata.

Langes noor inimene kõhe M w i l i maha Jumalat
tänama, kes tema hinge oli peastnud, pani rutuste
riided selga ja ruttas lähema külasse kunlutama, kuida
temale sündinud ja mis tema teinud. Kõik küla jooksis
kacwule ja wotssd mehed köisi ja redelid kaasa, lasksid
ennast alla, leidsid seal kurjategija surnud, raha, mis
tüdruku käest oli wötnud, tema taskus, paljugi surnu
luid ja kolm naesterahwa surnu keha alasti maas
olewat, mis hilja aegu senna olid saadetud. Kes
muud seda oli teinud, kui se-sama jumalakartmatu,
kes neid senna lükkas. Nõnda saab siis kaa seegi
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sõna jälle tõeks: kes teisele auku kaewab, w i i
maks ise sisse läheb.

8. Teekäija saeweskis.
Al saeweskis täna

M a wäsiud istusin,
Ja mõttes wette mangi
Ja rataid waatasin.

M a panin pooles unes
Ka saagi tähele,
Kui kuuse pakust läbi
Ta tormas rutuste.

Pak oli nagu elaw,
Ta walust wabises,
Ta kiiksus ja ta kääksus,
Si is nõnda pirises:

z, Teekäija, oigel tunnil
seia tulidki;

otse sinu pärast
waewatakse nii.

,So eest, kui pea käidud
sinu elutee,

,Saab pikaks uneks tehtud
,Sest puust üks särgike!"

M a nägin neli lauda,
Meel oli raskeks läind;
M a tahtsin otsust nõuda, —
E i ratas enam käind.
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9. Alickun room.
Nüüd lehtkuu on tulnud, kõik metsad lähkawad,

Kõik luhad on haljad ja lilled oitsewao.
Ma tupa ei wöi jääda kui kot paigale,
Kõik süda kipub oue ja nõuab kaugele.

Et oitsa nüüd poisid, päew paistab kenaste!
Et läki nüüd jooksma mööda maad röomsaste!
Kui rõõmsad kõik loomad, kuioa naeratab maa!
Kui löuke mo süda lööb lendu lauluga.

Oh röömu, oh lusti, mis kewade meil' toob!
Oh seda tallist onne, mis Jumal meile loob!
Mo süda hõiskab, laulab ja rõõmust hülgab silm:
Kül oled sina kena, sa kewadine ilm!

10. Kaalrndnlcgija kimlms').
(Dr. N. Fählmann: Tartu maarahwa talcndcr 1846.)

Ku i sa, armas lugija, miud weel ei tunne, — minu
ammet on ju mitu aastat kaalendrit teha. On kaa
selle töö juures palju kohendamist ja pea waewamist,
enam kui sa mõtled ja tead. Arwa kõik asjad koku —
et kuu ei kummuli juhu, ega päew pahempidi woi
tähed teisipidi, et Iaanipäewal lund ei saa ega odre

*) Se nalja lugu, mis muidu selle raamatu sisse ei pas-
siks, waid cnncminc kaalcndrissc, kust ta kaa wöctud, on selle,
pärast scia ülespandud, et se meie kuulsa Ecstitcele tundja
Fählmanni lirjutatud on, kelle pisukest tiljaparandust mäles-
tuseks sünnib hoida. V ä l j a a n d j a tähendus .
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kolmekuninga päewa ümber ei külmata. Waata, jn
seegi hea tük tööd. Aga fe kõige kiuslikmn asi on se
kaalendri teine jagu, kus jutud ja õpetused sees on.
Ega seal kriipski lugijate meelest ei ole, — igaühel
oma laidu-kius.

Istusin minewal teisipäewal töö kallal, et pea
otsas auras, — uks läks lahti ja woöras mees astus
tnpa, naust kaunis wihaue, ja küils, kas kaalendri-
tegija kõdu. Mina mehe happut nägu kartsin, sal-
gasin ennast ära ja wastasin: nüüd kül kõdu ei ole,
aga kellu kolm pärast lõunat kül saaks kõdu olema.
Mees küsis, kas ehk kaalendritegijate tuttaw olen, ja
mina ütlesin: jah. Wöttis siis prassides ja usutades
nõnda rääkida: „ Tartu liuuas teemad kaalendri ja
enam Wiru keelt kui Wvru keelt sees. Kas siis selget
Wöru keelt ei oska sisse panna? sedawiisi kaalender
on keelemurde solk. Kui se Tartu kaalender on, olgu
siis kaa Tartu keel. Panemad pihu tais tühja Wi ru
lori koku ja kaalender malmis."

Mina panin wasta: ,,Ohoo! Wirulaue Tartu
keelt meel selgemine oskab laita ja sõimata. Pealegi
Wöru keele rääkijaid on pisut; pool Tartumaa osa
rähmast räägib Wirukeelt, ja meie kaalender ulatab
kaa meel üle Kuresaare, Peruu ja Willandi maa osa."
Selle wastusega mees ei tahtnud leppida, lubas kellu
kolm tagasi tulla ja kaaleudritegijale lõhna anda.

Happu näuga mees läks uksest wälja ja mina
tänasin Jumalat, et jälle lahti saiu. Aga, armas
lugija, seda sa isegi tead, kui juhtumine inimest hakkab
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kiusama, siis ta ühe näpistamisega rahul ei ole. Wana
naene lompri jalaga astus tupa ja nõnda ladinal ja
wolinal hakkas juttu wiskama, et sõnadel wahet ei
olnud. ,,Siin need kaalendritegijad on, üleaja Noora
juhatas seia. Kas sa näed! nemad kaa kaaleudri-
tegijad! — kus siis selle aasta ilm jäi? Minu üks
poeg Tallinnas raeworstiks, teine Tralliweres knbjaks
ja Tallinna poeg iga aasta ika Tartust tellis kaa-
lendri aina ilma pärast, et Tartu ilm kõige mõnusam
ja kubja ammet toguni ilmaga ühte on köidetud; aga
sina oled jo ilma koguni ärasolkinuo, kuda kaalendri
palgelehe pahema kulle peal on lugeda, seda sulle
Jumal andeks andku, ja sedawüsi oled ju aastat
kolm neli meid petnnd ja nüüd wast leiame tembu
ülesse. Ja wana tarkusio ei enam koguni kaalend-
risse ei panda, ei enam kupulaskmist, ega werewiska-
mist, ei laste wöorutamist, ega kapsta kaswatamist.
Sellepärast on kaa meie polwe noor rahwas nii rumal.
Nüüd ei ole enam teadagi, millal wägi Pramburi
läks, nüüd on kõik se annas raamatukene tühja lori
täis." Sedawiisi weel mõnedki teised sõnad ladinal
suust wälja jooksiwad ja ci oleks otsa weel ni i pea
olnud — aga wottis moorikene tubaka sarwe taskust,
ripsutas pisut pöidla taha ja kui ninasse tubakat
tõmbas, sain mina mahti oma juttu wahele walaoa
ja ütlesin: ,,Knlla noorik, ega ma kaalendritegija ei
ole, et mulle süüd annad, tule kellu kolm seia, siis
ta kodn on. Aga mina tean kaa asjast midagi ja
tahaksin sulle seda wasta auda. Waata esite ilmast.
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Kaalendritegija paneb nüüd ju kõige tulewa aasta
ilma kaalendrisse, eks ta siis weel selgemiste ei peaks
teadma, mis ilm homme ja toonahomme ja tulewal
nädalal saaks olema. Ütle ommeti poja kubjale, et
ta külwi ehk niidu ajal tuleks ilma kuulama, — miks
ta siis seda ammugi ei ole ju teinud? Ja mis sa
laste arawoorutannsest ja werelaskmisest tahad teada,
— meie aeg on nõnda imeliseks saanud, et igal
Jumala päewal last woib wöorutada, kui laps aga
aasta wana on ja sellepärast weretähte meie kaa-
lendris enam ei ole, et meie aeg tühja werelaskmist
ei kannata. Ku i wägi Prambnri läks —". Seda
kõnet ta mind ei lasknud otsa öelda, wottis weel nina
täie tubakat ja ütles: ^Minu öe mehe wana isa oli
ise wäe hulgas, kes Pramburi läks. Noh, kas sa nina-
tarka näed! Ega ma ole tulnud õpetust kuulma, mina
tulin õpetust andma. Kü l tulen kellu kolm tagasi,
kül ma kaalendritegijale prundi wirutan!" Läks uksest
wälja ja usutas weel minnes mõndagi.

E i olnud palju aega rahu, juba jälle uks läks
lahti ja kaks meest korraga astusid sisse. Esimene
silitas pead ja köhis kolm korda ja kummardas ja
hakkas pikaliste tõmbama: ,,Kaalendri pärast tulin
mina sõnakest ütlema. Jumala sõna kõigis paigus
tallis, — miks need raamatu lehed kaalendris siis
ilmliku loriga täis tehakse, — kas ei woiks Jumala
sõna iga lehe peal olla? Kas Jumala sõna siis
ialgi üleliiga woib lugeda? Kaalendrit wotab iga-
mees tihtigi käte, ja ilns oleks ass, kui Jumala sõna
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enam sees oleks. Mis meil õpetusi tarwis, — se on
kõik ilmlik asi ja suur teadmine inimest õndsaks ei tee."
Seda wiisi ütles se esimene, aga mul wastamist tarwis
ei olnud, sest teine kõhe pani wasta: M i s sa räägid!
Mina tulin kaalendrit laitma, et wäga palju Jumala
sõna sees ja wäga pisut õpetust. Kes kaalendrist usu
liimitust ehk hinge parandust otsib? Seda otsigem
lauluraamatust ehk piiblist, — olgu se kaalendri raa-
matukene se ainuski, kust teist asja 5pime; on kaa
õpetus ja teine tarkus inimestele tarbeks. Jumal on
inimese maa peale peremeheks seadnud, eks ole siis
kaa peremehe kõhus oma perepaika mõistuse ja hoolega
harida? Eks meie käest kaa Jumal saa ükskord kü-
sima: ^mis teie siis perekonnast tegite, mis ma teie
käte kõige iluga ja kõige tarwistusega ehitud olen
andnud?" Ei ole maailm hädaoruks loodud, ta on
Jumala ilu-aeo ja ta enese meele järele, kuda loeme
1. Moosese 1 , 31 ja laulu 111, 2—3. Rahwa
hulgas jamps hinge-maa pärast ju paar aastat aega.
Kust naad siis asja üle seletust leiaksid, — kas laulu
raamatust? Lugege tänawnst kaalendrit, kus kõik se
suur ja lai Wenemaa on ülesse pandud, ja näidaku^
kus ehk pihugi suurust kdlbawat maatükki leida, kellcl
weel oma pärijat ja harijat ei ole? Kui enam õpe-
tuse raamatuid oleks, ei soniks rahwas nii palju tühja
asja koku."

Õnneks mul oli, et mõlemad wägikogu-mehed ühte
juhtusiwad, — teine teisele isegi wastust anosiwad.
Aga mehed peagi wihase wiisiga hakkasid waidlema,
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et ju uulitsa peal rahwas kogunes, — siis ütlesin:
Kulla mehed, mina kaaleudritegija ise ei ole, tema
kellu kolm on kõdu, tulge siis, kül siis asja põhja
kätte saate. Aga mina teile uudist midagi tahaksin
raakida. — Teie kül ehk tunnete Kuusiku Toomast,
aga wist ei ole weel kuulnud, mis lugu temale mi-
newal pühapäewal sündis. Läks mees wieteistkümne
aastase pojaga kiriku ja ostis teiste kirikuskäijate käest
sälukese. Istusid mõlemad sälu selga, ja hakkasid
kõdu poole minema. Nahwas, kes seda sama teed
läks, nurises: ,,Pöi)rased inimesed,— mõlemad roni-
wad maetuna sälukese selga, mis naad lojust waewa-
wad?" Mees kuulis ja tuli kõhe pojaga sälu seljast
maha ja läksswad mõlemad sälu körwas edasi. Teised
teekäijad tuliwad ja ütlesiwad: ^Waadake imet, kas
ei ole rumalad, — sälg tuleb tühjalt ja inimesed
käiwad jala körwas. Mees pani poisi hobuse selga
ja wedas hoost suu kdrwast. Uus trop inimess tuli
ja hurjutas poisi: ,,Mis sa tatnina ratsa sõidad ja
lased isa jala minna?" Mees wottis poja hobuse
seljast maha ja istus ise otsa. Tuliwad jälle teised
teekäijad ja hurjutasiwad isa: M i s sa rammutumat
poisikest lased maas jooksta ja ise sõidad hobuse sel-
jas?" Tu l i jälle mees maha ja wottis teise nöuu,
sidus sälukese jalad köiega kinni, pistis ridwa köiest
läbi ja hakkas pojaga sälgu kanoma. Nüüd oli
koguni lugu lakas. Wastatulijao hirwitasiwad ja
tagammijad höiskasiwad. — Waaoake, mehed, se on
kaa teie mõlemate riid kaalendritegija wastu; kellel



— 29 —

õigus?" — Mehed kuulid juttu, aga lubasid kelln
kolme ajal kaa tulla.

Ju hakkasin lootma, et nüüd ju pidi rahu olema,
aga kojas kuulus kompamine, uks prantsatas lahti ja
paks mees kommastas tupa. Silmad oliwad kirjud
ja palged sinipunased. Raske keelega wäsind hakkas
peale: ,,Kus kaalendritegija, — ehk ise oled? Miks
sa meie kaalendris wiina läidad? Eks wiin ei ole
Jumala wiljast kõige peenem asi ja oige elu-rohi?
Kes ilma peal kdik inimesed ühesuguseks teeks, kui
teda ei oleks?" Mina olin koguni tundus; mis ma
joobnud mehega pidin peale hakkama? Andsin ma
temale õigust, ei oleks siis looril otsa olnud, ja hakkasin
ma temaga waidlema, ega siis riid ei oleks kaugel
olnud. Ütlesin: ,,Iah wist teeb wiin inimesed kõik
ühesuguseks, aga ta teeb ka inimesed lojustega ühe-
suguseks. Lugesin Saksamaa lehtedes, kuda hanedel
ükskord kibe aeg käes oli. Pereuaene tuli koju ja
leidis oma hanekesed kõik pikali maas, kaks ehk kolm
weel liigutasiwad tiibu, aga hakkasid kaa ju jalgu
sirutama. Mis naesel paremat teha kui kitkus suled
hanede seljast ara ja wiskas surnud haned sõnnikule.
Pärast lõunat aga näeb, mis imelised elajad oue peal
ümber käisiwao, — ei ole niisugusid elajaid enne
näinudki. Tul i ligemale ja tundis omad haned ara.
Oliwad haned solgi paast joonud, kuhu sisse wiina
oli wisatud ja oliwad aga joobnud olnud, kui pere-
nacne suled seljast kitkus. Nüüd pidiwad mõnigi
nädal kõige ilma petetuseks alasti ümber käima, enne
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kui suled jälle kaswasid. — Seda lugesin, aga seda
sama wärki juttu kuulin kaa inimesest. Karola Aadam
oli enesele uhked peenikese sinise kalewi püksid ostnud
ja uhkeldas nendega Kraawi laadal ümber. Kaks
meest seisiwad konval ja üks ütles teisele: ^kas sa
mite minu käest ei taha Aadami ilusaid puksa osta?"
Teine ütles: ^kuoa sa neid käte saad?" Esimene
wastas: ,,Se olgu minule mureks!" Kaup sai wal-
uns. Tegi mees Aadami joobnuks ja kui wäsind
wankri peal magas, tõmbas mees püksid jalast ja
müüs ära. Aadamikene ärkas ülesse ja seda igaüks
jo teab, mis waew püksata mehele juhub peale. E i
olnud puksa leida, ei kaa pükste warast. P id i mehike
püksata koju minema laadaliste ja koduliste suureks
naeruks." — Seda juttu kuulis joodik, aga istus
maha ja kuda uüüd risu toast wälja saada? Kat-
susin kawalust. Läksin akna juure ja ütlesiu: „ ennäe,
Karola Aadami pükstwaras läheb mööda." Joodik
läks toast wälja warast tagaajama.

M inu lootus oli, et laitjad kellu kolme ajal enam
tagasi ei pidanud tulema, igaüks ju oma wörra oli
kuulnnd. Kui aga kel kolm lo i , nägin et trop ini-
mesi otsekohe minn maja poole tul i , tuttaw üks ja
teine hulgas, teised woorad; waua moor teiste taga
kargn naal; jubagi trepist ülesse tungisswad. M i s
nüüd teha! Lippasin ise uksest wälja, lasin kõik sisse
minna ja pöörasin ukse lukku. Ukse praukesest waa-
tasiu ja kuulin, mis tegiwad ja ütlesiwad. Uks mõtles
teise kaalendritegija olewat ja wana moor arwas, et



naad kõik kaalendritegijad kokku tulnud. Aga ei olnud
palju tarka sõna kuulda, igaüks ajas oma tonni. Üks
kisendas kaalendri kallist hinnast, teine kirja kriipsudest,
tolmas tahtis teda õhemaks ja neljas paksemaks teha,
üks soowis teda laulu raamatuks ja teine rahwa kuu-
lutajaks. Ja pea oli kära nõnda segamine kuulda,
tui laada ajal meie Otsa kõrtsis. Mõtlesin siis omas
meeles: kui kõikide nöuu ja soowimise järele hakkak-
sime kaalendrit tegema, ta aina seda sama wiisi wälja
kostaks. Wana moor aina waikne nurgas kuulis, ja
wottis üks kord teise järele tubaka raksu ninasse. Aga
kui lorin ja kärin oiete suureks oli läinud, siis tegi
ta oma heale wärawao lahti, pani ühe käe puusa,
paremasse käte wottis kargu ja andis fuuga ja kar-
guga lõhna: ,,Kas sa uinatarku ei näe! Kaalendri-
solkijad olete, aga mite kaalendrikoheudajad! S i i n
on kriipsud, siin on kujud, se ta paksus, se ta laius
— aga kus mo Pramburi wägi jä i , kus mo kupu-
laskmine?" J a kuda ta sinna ja tänna karguga ula-
tas, jooksiwad targad ühest nurgast teise nagu lamba
kari hundi eest. Nüüd tegin äkitselt ukse lahti ja
üks oli warmam teisest wälja putkama, waua moor
taga järele. Waene joodik kõmistas ja kukkus ukse
ete maha ja. oli siin, kui ika joodik, uulitsa poiside
naeruks ja pilkamiseks.

Nõnda se kaalendrilaitjate koguous otsa läks. Ku i
aga weel teine kord niisugusid laitjaid peaks olema,
siis nimetagu ennast aegsaste, et wana moorile kaa
saaks sõnumid saata.



11. Narwa lm*).
(O.W.Masing: Maar. Näd. leht 1821, lehct. 236—245.)

Marwa ja Nakwere linna hakkati Taanimaa kuninga
Valdemari käsu peale ühel ja selsamal aastal, mis
oli 1224 pärast Kristuse sündimist, ehitama; on siis
Tartu lin Narmast 194 aastat wanem. Ase, kuhu
teda rajatud, on kauba ajamiseks hea ja paras. Lm
on Naroowa jöe kalda peal ja on jöe suu ja tema
wahet 12 wersta maad. Keskmised laewao tulewad
merest kõhe linna alla; muud kui kolme mastiga lae-
wad, mis määratumad on, jääwad jöe suhu. Lin
ei ole kül mite suur, aga wäga kindel, ja jooksemad
mallidega müürid ja kiwiseinadega laiad kuiwad kraa-
mid tema ümber. Seisab kaa ika palju mäge ja
suuretüki mägi tema sees.

Ennemuiste, kui teda alustati, oli jõgi rajaks;
nõnda et maa, mis teist poolt jõge, Wene suure-
würstide päralt oli. Kui need wiimsed nägid, et
Taani kuningas linna oma kalda peale oli ehitanud,
hakkasid nemad kohastiku oma kalda peale kaa kindlat
linna tegema. Se on se-sama, kel need kõrged müürid
ja tornid, ning keda I iwanowi linnaks ehk I iwan -
grodiks nimetakse ja on tema nüüd 329 aastat seis-
nud. 1558 aastal wöitis Wenemaa suurwürst I iwan
Wasnljewits Narwa liuna enese käte, ja hakkas sest
ajast kaubaajamiue seal wäga tõusma ja kerkima.

^) Tuleb ika meeles pidada, et se lugu ligi 50. aasta
eest sai kirjutatud. W. t.



Kaup, mis senni ajani enamiste Pernust Tartu kaudu
oli Wenemaale läinud, hakkas nüüd Narmast senna
minema. Tu l i siis palju woorama kaupmehi Narwa
asuma; muist Saksa- muist Inglismaalt; ja on need
pisikesed poed, mis weel praegu wanas linnas pitkal
uulitsal wene kiriku juures nähtakse, wanast ehitud
Inglismaa kaupmeeste poed, mis nüüd Wene kaup-
meeste käes seisawad. Tatarlased ja Persia rahwas
tuliwad sel ajal, ja weel kauagi pärast, oma koorma-
kandja kaamelitega kaupa tooma ja wiima, ja oli se
suur koda, kus praegu maa- ja muud kohtud on, enne-
muiste kaameli killaliste korter, ning hüüti teda weel
hiljaaegu Persiani majaks.

E i seisnud lm kauemine kui 23 aastat Wenemaa
walitsejate al, sest et nende käest Rootsi kuningate kätte
läks, kes teda 123 aastat käes pidasid: aga kahat-
sesid Wenemaa walitsejad wäga, et linna, mis meere-
äärne kaubalin on, olid ärakautanud. Kui siis se pitk
hirmus põhjamaa sõda 1700 aastal hakkas ja Wene-,
Rootsi-, Taani- ja Pohlamaa walitsejad sodisid, tuli
keiser Peeter I. nädal enne Mihklit Narwa alla teda
ärawotma, ja oli 80,000 meest wäge ja 185 suurt-
tükki kaasa wötnud. Kuningas, kes sel ajal Rootsis
walitscs, oli se, oma noore ea, wahwuse ja wapruse
pärast kuulus Kaarel X I I . Wi id i temale kõhe sõna
Rootsi, et wene wägi linna ümberpiirand, Pühajõel
ja Sillamäel ning Waiwaru mägede peale suured
wallid ja kautsid teinud, kummagi kohta 6000 meest
pannud ja Narwa alla, Wepskülast künni Ioala,
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kolmat tantsi loonud, kus suur wägi seismas ja linna
peale laskmas oli.

Kuninga wägi oli kõik laiali, hulk lähemal, hulk
laugemal, suures hulgas teiste pealetükkijate wastu
sodimas, ja oli kaa ju sügisene aeg, mil lühikesed
päewad, sadused külmad ilmad ja rasked teed soawae
liikumist keelawad, seda pitkaliseks ja waewaliseks
teewad; maa peale selle tühjaks söödud, muist põllud
kaa hoopis tegemata jäänud ja rahwas enamiste
metsa tarand.

Sest kõigest ei hoolind noor kaheksateistkümne
aastane kuningas Kaarel koguniste, waid kogus sealt
ja tealt ülejäänud wäge koku, ni i palju kui ial oli
saada: kutsus sealt ja tealt, kus waenlase wastu wägi
seismas oli, ni i palju kui hädast täidis küsida ja anda,
ning käskis kõik Rakweresse koguda, kuhu suurt moona
aita oli muretsenud.

Tu l i kuningas neli päewa enne Mar t i Pernu
kaudu Rakweresse, kus oma korjatud wäge eest leidis:
aga polnud seda mite enam kui 8440 meest; omme-
tigi oli julgust kül selle wähese rahwaga Narwa
linnale api minna ja teda peasta.

Wi is päewa enne Kadrinat jõudis linna alla, ja
andis oma wäele aega lõunani puhata. Kõhe pärast
lõunat hakkas waenlase peale; ja tuli kaa korraste
suur lumesadu kange tuulega temale api, mis waen-
lase wastu silmi käis ja teda aitas wöita. Taple-
mine oli hirmus ja tegi öö pimedus temale otsa.
Wene wägi oli wöidetud, läks suure rutuga ära, jättis
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kõik oma soa warandust ja moona senna, kus ta oli,
et aga üle jöe peaseda. Aga Jumal paraku! kui
tormates üle silla oli minemas, murdus sild ja uppus
mitu tuhat meest ara. Ses hirmsas lahingis sai
18,000 wene ja 630 rootsi meest hukka, haawatuio oli
kuninga wäest peale 1200 meest. Saagiks jäi platsi
peale woitja woetawaks: 173 suurttükki, 171 lippu,
24,000 püssi ja ilmotsata inimeste ja hobuse moona.

Neli aastat pärast seda tuli kciser Peter I., kui
14 rootsi laewa oli ärawoitnud, mis Emajõe suud
olid hoidmas, ning kel, igaühel 230 meest ja 14
fuurttükki peal oli, ja wottis Tartu linna 14. Juul i -
kuu päewal ära. Sa i se tehtud, siis läks wägi otse-
kohe Narwa linna ümberpnrama. Keiser ise läks
kaasa, et kui woimalik linna käte saada, ilmasüüta
wereärawalamist keelata. Enne kui tükilaskmine hak-
kas, laskis keiser kindral Horm küsida, kas heaga
linna käte saada? Aga se ei wastand srnagi, muud
kui hakkas kõhe wallide pealt suuretükkidega müris-
tama. Paisati siis wene leerist kähe päewaga 3000
pombi linna. Need panid teda mitmest köhast põlema
ja tapsid palju linna rahwast. Jättis siis keiser kahest
päewast laskmist seisma; ja läkitas wahemehe, kes
kmdraliga, kes linna hoidis, käteanomise pärast pidi
rääkima: sest keiser teadis, et linnas ei moona ega
wäge suurest ei olnud, ning et kaa Rootsi kuninga
poolest sel korral apitulemist polnud loota. Se-parasi
laskis kindral Hornile tähendada, et linna, mis omme-
tigi ei jõudnud hoida, heaga pidi käteandma ja wcre-

2*
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arawalamist keelma. Aga ei wotnud inimene ei kuula-
tagi, waid hakkas ueste pealetükkijate peale laskma.
Paiskas siis wene wae suuretüki wagi weel 7000
pombi linna, mis ütlemata kahju ja õnnetust tegiwad.
Kodanikude häda ja ahastus oli ilma nöuuta, palusid
kindralit Jumala keeli, et nende risti ja waewa mahen-
dada ja linna leppimise kaupa, nõnda kuida keiser
ju kahele korrale seda küsinud, käte anda: aga ei
wöetud palmid kuulda. Jätt is'si is keiser weel kolmat
korda tükilaskmist seisma ja saatis trumpetriga kindrali
käte raamatu, kuhu oli sissekirjutand: ^Mina annan
sulle homme lõunast aega äraarwata, mis sa tahad
teha ja mis oige on teha. S u l ei ole ei wäge ega
moona kül, sina ei jõua linna hoida, abi ei saa sulle
kustkilt poolt tulema; mispärast sina siis linna lased
arankkuda ja tema wiletsat rahwast ärahukata? Mina
pakun sulle ja linnale armu ja lõppeb kõhe were-
ärawalamine, kui selsamal tunnil töutad homme lõunal
linna mo käte anda. Ku i seda teed, siis annan sulle
luba oma wäega, mis sul weel järel on, Rootss
minna; ja ei pea minu wägi linna tulles ei wähema
lapsele liiga tegema, ega pea ei ühelegi hiukse karwa
tema peas kowcrdatama. Aga kui sa mo armupakku-
mist põlgad, siis ei saa ei linna ega tema kodanikude
peale armu heidetama, ega pea siis ei hinggi peasema
ega halastust leidma, ei noor, ei wana, ei naesed ega
lapsed; waid kõik peab hukka saama ja mook neist
läbi tungima."

Ku i seegi armusöna ei möödund, siis lasti weel
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2358 pombi linna peale ja tuli 9. Augusti-kun
päewal wal ja müür, mis mere pool otsas wastu.
Narowa jõge on, maha. Joosti siis kõhe wiest köhast
selle õnnetuma linna peale tormi, ja wöeti seda wägi-
selt. Kes jõuab ülesrääkida seda hada.ja ahastust,
seda tapmist ja wcreärawalamist, mis seal ssis sai
olema! Ega jõudnud keiser muidu oma wäe tulise
wihale otsa teha, muud kui et oma enese käega neid
mõõgaga läbi ajas, kelle hirmus wereahnus keelmisest
ei hoolind. Kindral Horn oli I iwanowi kindla linna,
mis teistpoolt jõge on ja weel wotmata oli, eest ara
peasenud; aga ei olnud moona ega saanud ennast
kauemine kui 9 päewa pidada, siis andis ennast l in-
naga käte. Kui keisri ete tu l i , löi se tema körwa
peale ja ütles: ^Sina mõistmata! — kui sa teadsid,
et sa linna ei jõudnud hoida, miks sa siis läksid ilma
asjata werd ärawalama? Kas sa jõuad seda kurja,
mis oled teinud, Jumala ees ärakosta?"

Sa i siis Narwa liu nõnda Wencmaa walitsuse
alla, ja et teda kül wäga oli rikutud ja õnnetust ja
waewa waiuu ajal paljugi temal olnud, aitas teda
siiski keisri arm jälle peagi üles ja tegi kaubaaja-
miscle hõlpu. Tu l i igal aastal saa kaupa Hollandi
maalt laewu palka, saelaudu, linu ja kancpid wiima,
toiwad senna palju raha ja muud tarwitawat kaupa.
Ehitasid kaupmehed Ioala, mis 2 wersta linnast ou,
märka suured saeweskio, kus ööd ja päewa aasta otsa
laudu ja plankisid leigati. Peipse kaudu toodi Pihk-
wast ja Ohdowast mitu sada lodja täit linu ja kanepid,
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mis kõik Narwa kaupmeeste käe läbi wöorale maale
toimetati. Sa i siis lin peagi rikkaks, ning tundsid
tema kodanikud, et Jumal neile head teinud, neid
Wenemaa ülema walitsejate käe alla heites.

12. West teeb imet.
(O.W.Masing: Maar. Näd.leht 1821, lehek. 266—269.)

wäga hea, tark ja terase meelega praua, kellest
köit suurt lugu pidasid ja tema wallarahwas teda
illewäga armastas, oli ühel hommikul kujutamas, kui
üks talupoja naene teda laskis wälja paluda. Läks
siis praua kõhe etetupa ja tuli Rikka Mardi naene
M a r i werise silmadega, nuttes ja hulgudes tema wastu,
hakkas tema pölwede ümbert kinni ja palus Mardi
eest teda oma käe warju alla wotta, ütles: ^ Peksab
mind igapaew ja tapleb ühte puhku, ja näete nüüd
ise, auus praua! kuida tema mind täna käsile wotnud.
Ennäh! siin on hiukse tuust, mis ta mo peast täna
hommiku kiskunud; kõik mo koudid on walu täis ja
mo käewarred sinised."

Praua kuulas siis naese käest, kust ja kuida se
tüli sel hommikul nende wahel tõusnud, märkas peagi,
kus süü oli, ei lausund sõnagi, waid ütles: Oota! ja
läks oma tupa. Natukese aja pärast tuli tagasi,
pudel käes, jn ütles: ^Mine, mo laps, nüüd koju,
wota se pudel kaasa ja hoia teda alati käe körwas.
Ku i siis juhtub, et mees sinuga hakkab nurisema, siis
rüüpa natukest pudelist, ja mis sa rüüband, seda pea



nii kaua suus, künni mees wait jääb ehk äraläheb:
siis sa ialgi enam ei paha sõna tema käest ei saa,
weel wahemalt hoopa." Naene laks ja tegi nõnda,
aga tuli nelja nädala pärast jälle praua juure selle-
sama pudeliga, mis ju oli tühjaks saanud, andis
prauale tuhat tann selle kalli l a u s u t u d wee eest ja
ütles: ^Kangru Liisul ja Kesküla Kaiel oli se-sama-
fugune wilets elu meestega: andsin siis mõlematele
kaa natukest pudelist, mis praua, olge terwe! mulle
andis, ja elasid sest ajast nõnda kuida minagi wäga
heaste oma meestega, ega saanud neil nõnda kui
mulgi mite ei kustkilt poolt tüli olema. Palume siis
nüüd kolmekesti: andke, armuline praua, meile weel
üks pudeli täis seda tallist wet.

Praua kostis tõsiselt: ^Wota, mu laps, oma
kaewu wet, se jõuab sedasama imet teha, kui sa seda
waidlemise ajal suus pead; sest siis on so suu kinni
ja tüli lõppeb ise enesest ära. Ku i mees naest peksab,
siis on sest muist ika naesel koigeenam süüd, et ei
mõista oma suud tallitseda, ega oigel ajal wait olla.

13. Krlla-lanl.
(Saksa lauliku Schilleri laul: Das Lied von der Glocke.)

Kella kest, mis sauest tehtud,
Seatud mulda kindlaste. .
Täna teeme kella malmis,
Rutu, poisid, wtake!
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Palge higi sees
Waewab ennast mees,

Kui ta tööd ni i tahab teha,
Et wöiks sest kaa auu naha.

Se töö, mis meie teeme, sallib*)
Kü l tõsist juttu muidugi,
Hea sõna tõttu tema läheb
Weel joudsamine edasi.
Sest pangem tähele, mis meie
S i in teeme nõdra jouuga;
Kes tööd teeb ilma mõtlemata,
Se tuleb totraks arwata.
Miks meile muidu mõistus loodi?
Eks mite seks, et inime
Kõik, mis ta käsi targu tegi,
Kaa äraarwaks targaste?

Kuuse pakud tooge seia,
Wisake neid tulesse!
Si is woib tuli ahjus käia
Walusamalt ülesse.

Laab wask sulama,
Poisid, rutuga

Tina wase seka pange,
Si is ta. joostes pole kange.

*) Kõik need sõnad, mis siin ja wcel cdcspidi kellawala-
unse töö wahcle on seatud, on nagu walajamcistri räägitud.
Ta seletab oina poistele, mis molio sc walamisc tüö tema sees
sünnitab. V ä l j a a n d j a tähendus .
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M i s mulla rüpes sügawaste
Nüüd meie käsi walmistab,
Se kella tornist heledaste
Kord meie waewa kuulutab.
Sealt pärast meid ta kaua kostab
Weel mitme pölwe rahwale,
Ja nutjatega kaebdust tõstab
Ja kutsub rahwa palwele.
M i s ial inimeste elus
Kas rdömu toob wöi kurwastust,
Se lükkab kella hiuge külge,
Ja kel sest annab tunnistust.

Juba walged rakud käiwad,
I o siis wask läind sulama.
Laske tuha soola sisse,
S i is on parem walada.

Wahust saagu kaa
Üsna puhtaks ta,

Selge wask, kül saate naha,
Selget healt woib pärast teha.

Sest tornist röömu helinaga
Kel teretab ju weikest last,
Kui elu hakul risti armu
Saab taale antud Jumalast.
E i tea laps weel elu ete,
Kas head wdi kurja saadab käte;
Weel ema mure kaitseb teda,
Weel ta ei tunnud elust häda —
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Siis igalt poolt sigineb otsata wara,
Ja täidab se aidad ja küüned kõik ara,
Et maja wenib ja kaswamas ruum.
AuuZ perenaene
Ja laste ema,
Se tallitab toas
Ja walitscb majas
Ja Sues ja ajas.
Ta õpetab tütrid
Ja tallitseb poege,
Ja liigutab käsi,
E i elades wasi,
Ja targaste nüüd
Ta kaswatab hüüt,
Et kirstud ja kastid täis kallimat wara;
Wok wuriseb kätte al hilja ja wara,
Ja hiilgawas tappides kogub ta kaa
Neid kangaid ja wilw, mis toimetänd ta,
Ei karda, et majale aun wöiks teha,
E i waewa näha.

Rõõmust hiilgawa silmaga
Waatab peremees katukse unkast
Kdik, mis nõutud taast waewaga:
Kangelt paistawad wäljade rajad,
Auusast' ehitud küüned, majad,
Aidad, salwed täis warandust head,
Põllul kerklewad wiljapead:
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Uhkeste kiidab ta:
Kindel kui ilma maa
Maja on rajatud,
Kadugu õnnetus!
Aga õnnega ei keegi
Ilmas kmdlat kaupa teegi,
Õnnetusel kerge jalg.

Kõik on walmis, walamine
Warsi nüüd woib hakata,
Aga ika tuleb enne
Palwe äralugeda.

Lööge wälja prunt!
Hoidku Jumal tuld!

Juba ahjust leegitsewad
Tule jõed wäljakeewad.

Kül tulus tuli toeste,
Kui seda hoiab imme,
Kõik, mis ta teeb ja ehitab
Seks tule abi tarwitab:
Ent hirmus tule meelewald,
Kui lahti peaseb hoiu alt,
Kui ise läheb wäega
Teed enesele otsima.
Häda siis, kui tuli lahti
Möllab mööda uulitsaid,
Kõik, kus ial leiab mahti,
Häwitades sedamaid,
Loodud wäed ei salli mite



Inimeste kätte tööd.
Pilwe rüpest
Kosutajat
Wihma sajab,
Pilwest peaseb ühtlase
Tuluke.
Kuulge kella wingumist!
Lahti wist
Tuluke!
Were karwa
Taewas, — köit ei ole se!
Rahwa kära
Tõuseb seal
Teede peal!
Tu l i , tuulest tagaaetud,
Tõuseb rutu taewa poole,
Auru, suitsuga kõik käetud.
Tuuled tuleohuks jäämad,
Parred, palgid pragisewad,
Aknad puruks, laste kisa,
Lapsi otsib ema, isa.
Tules loomad
Inisewad
Kõik seal jookseb segamine,
Öö on päewa wääriline,
Omber ühest käest lääb teise,
Pole seisu,
Ika peale purskab wesi,
Naljaltki ei puhka käsi,
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Ega tuuleoog ei wäsi
Wäega peale tungimast,
Sademid kaa ajamast;
Aida peale tuli kukub,
Kuiwast olest kinni hakkab;
Tul i tormab taewa poole
Tuhinal, kui peaks ta
Oma taha tõmbama
Kõik maailma ülespoole
Iouuga.
Nöuuta
Seisab mees ja waatab taewa,
Kuida leek ta kätte waewa
Lõpetab, ei peastmist ole.

Tühjaks läind
Tule ase,
Mustad müürid seiswad üksi.
Aknaist läbi tuuled käimad
Koledaste,
Sisse peased pilwe kaste
Ülewalt.
Ükskord weel
Kaduud onne
Inimene
Waatab, kurb on tema meel —
Siis rutu hakkab tööle jälle,
Et tuli kül ta paljaks teind,
Üks warandus jäi taalc ika,
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Ta omastel ei ole wiga,
Neist ükski pole hukka laiud.

Maa on wase wastu wötnud,
Juba kest on täidetud.
Kas saab kel ni i walge ete,
Et kõik waew on tasutud?

Wask ehk raisku laiud,
Kesta kätki teind?

Meie loodame, — ehk juba
Kõik se lootus läinud hukka!

N i i kuida lootes kätte waewa
Si in mulla sisse matame,
N i i külwab seemet inime,
Ja loodab, palwet saates tacwa,
Et tõuseb mullast röömsaste.
Ja seemet, mis weel palju kallim,
Kaa matame wast mttnga,
Ja loodame, et omal ajal
Se ülestöuseb auuga.

Tornist kuulda
Haledat
Suruu kella
Helinat,
Kurwalt kostab tema leiuakeele,
Surnut saates tema wiimse teele.

Oh, se on jo kallis naene
Armastaja laste ema,
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Keda kõle surmawägi
Mehe körwast lahti tegi,
Laste hulgast lahutas,
Mis ta üleskaswatas,
Mis ta ema murega
Hoidis, ,haris lõpmata.
Maja tallis side kaduno,
Surina orgu elama
Wiidi se, kes senni olnud
Pere auus pidaja.
Tema heal on ärawaiknend,
Silm täis surma pimedust,
Lese majas wöoras elab,
Kel ei ole armastust.

Künni kel on ärajahtuno,
Jäägu seisma raske too!
Nagu linnud jahutage
Oma meelt ja puhake!

Kui on eha käe,
Poisid ohtale

Nuttawad, neil muret pole,
Meistril mure wahet pole.

Päew on weeremas, teekäija
Annab walu jalgadele,
Kipub rutu koju poole.
Lambur ajab lambad koju,
Weiste tari,
Sile, kena nagu mari,
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Möirgab tulles,
Tutwat lauta äratundes.
Koorma al
Kõigub wanker,
Viljast raske;
Wankri otsas
Lillest tehtud
Krantsile,
Leikajate rahwas tõttab
Talgule.
Linnas kära waikneb ara,
Armsa küündla walge ümber
Kogub rõõmsast' majarahwas,
Linna wäraw kargab lukku.
Pime, kõle
On kõik maa nüüd,
Kodanikul hirmu pole
Pimedas,
Kö kül sobraks kurjadele,
Aga käsu silm on walwamas.

Püha seadus, taewasugu,
Kes sa inimeste lugu
Seadsid, kokulepitasid,
Kes sa linnad asutasid,
Kes sa saatsid inimese
Metsa elust linnadesse,
Ja seal teda õpetasid,
Tema wiisid pehmitasid,
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Köitsid kinni tema meele
Armastuses isamaale!

Tuhat wirku kat on liikmel,
Teine teist need aitamas,
Igaühe töö ja tarkns
Oma jõudu näitamas.
Meistrid, sellid ühel meelel
Waewa näewad rõõmuga,
Kindla seaduse warjul
Julged woiwad elada.
Töö on inimese ehe,
Tööst taal' tuleb waranous;
Oina au jääb kuningale,
Meie au on usinns.

Kallis rahu,
Leppimine,
Jääge, jääge
Seia linna elama!
Argu se päew tulgu ilmas,
Mil la l hirmsa soa salgud
Tema rahu kautawad,
Mil lal taewas,
Ni i kui muidu eha walgest
Punetab,

Linna, küla põlemisest
Hirmsal wiisil lõkendab!

Nüüd woib keSta kätki teha,
Oma kohut on ta teind,
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Külap pea saame näha
Kas kõik häästi korda läind.

Poisid, taguge,
Kesta lohkuge!

Ega kel saa enne nähtud,
Kui wast kest sai puruks tehtud.

Kü l meister kesta kätki teha
Wöib oigel ajal kahjuta,
Ent häda siis, kui ise peased
Wask lahti tule jogena!
S i i s tema kõue mürinaga
Keeb wälja lohkend maja seest,
Ja ühtegi, mis wastu juhtub,
E i pease tema wiha eest;
Kus pime wägi hullupööra
On möllamas, kõik kaub ära;
Kus rahwas hakkab mässama,
Kõik on seal peab kaduma.

Kül hirmus se, kui salamahti
Kesk linnas kaswab waenu juur,
Kui rahwas, seadusest lahti,
On mässamas, ja wiha suur;
S i i s ülekohus tõmbab kella,
Et wingub hirmsa healega,
M i s rahu pidi kuulutama,
Se kutsub rahwast mässama.

Kõik kiusab priust, karjub õigust,
E i karda ükski Jumalat;
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Kes enne rahus pead toitsid,
Need on nüüd nagu mõrtsukad.
Ja naesed metsaliste kombel
On maiad were järele,
Ja waenlast tappa hundi hambal
On neile nagu nalja töö.
E i peeta ühtegi weel pühaks,
Kõik käsu kartus kahaneb,
M i s hea ja oige, se läind tühjaks,
Ja ülekohus walitseb.
Löukoera wiha hirmus wistist',
E i ükski tiigrit tallitse,
Ent palju hirmsam metsalistest
On jampsiks läinud imme.
Kes pimedale küünalt annab?
Sest walgust temale ei saa,
Ta tormist peast aga süütab
Kõik hooned seega põlema.

Onne Jumal andis mulle:
Waadake, kui kenast' kel,
Nagu munakoor nii sile,
Hiilgab päewa paistusel.

Üleültse ta
I l m a wigata,

Kirjad peal on keuad näha,
Wdiwao auu meile teha.

Et koguge
Nüüd poisid koku ümber kella,
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Et ta saaks pandud nime alla:
Konkordiaks *) teda hüame.
Ta märkuandjaks saagu koguduses,
Et koguks ühel meelel, armastuses!

Se olgu siitast kella töö,
Mis tarwis teda walame:
Ta peab üle ilma maade
Seal torni otsas rippuma,
Ja taewa rüpes edespidi
Kui pilwe naaber kerklema.
Kui tähed taewas loojat kiitwad
Ja aasta aegu seadwad sealt,
Ni i peab kel kaa healeks saama,
Mis meile kostab ülewalt,
M is aga suuri, tähtsaid asju
Sealt meile maha kuulutab,
Ja aasta kiirel wahetusel
Meil ' aja lendu tähendab.
Et ta kül ilma südameta,
T a siiski osa wötab sest,
Mis heitlik, ilmapealne elu
Kaa paneb kandma inimest.
Ja nagu kõla korwast kaub,
Mis tornist waljnst heliseb,
Ni i näidakn ta, et kõik waub,
Et maine asi otsa lääb.

e on maakeele: Kokuleppimine. W. t.
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Poisid rutu köie waral
Kella hauast winnake,
Et ta tõuseks heale riiki,
Kust woib kosta rahwale!

Tõstke, tõmmake!
Juba liigub se!

Roomu tema tähendagu,
Rahu meile kuulutagu!

14. Eclewant.
(O. W. Masing: Pühapäewa Wahelug. lehck. 87—101.)

K u i Wanas Testamentis Makkabeide l . raamatus

6. peatükis loeme, et kuningas Antiokus Eipator Juuda

wastu läinud sodima ja ütlemata wäge koku sundinud,

kelle arus 32 eelewanti olnud, mis soa tarwis opetud:

siis seal nõnda leiame kujutud:
1. Makkab. 6, 34: Ja eelewantidele näitsid ne-

inad punast wiina-marja ja moori-marja wiina, et
nemad neid stta pidid walmistama. 35. Ja nemad
seadsid need lojused wäehulkade seka ja panid iga
eelewanti juure tuhat meest raudriidega, mis rõngastest
tehtud ja wask kübarad nende pähä, ja wiissada
rüütlit oli iga lojuse juure paudud. 36. Need olid,
seda mööda kuida aeg andis, seal, kus ial se lojus
ol i ; ja kuhu ta ial läks, läksid nemad kaa: ei nemad
seisnud temast ära. 37. Ja nende peal olid puu-
tornid, mis tugewad, ja iga lojust katsio, ja olid
riistapuudega ümber ja ümber kinnipanduo: ja iga
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lojuse peal olid kolm neljatkümmeno tugewat meest,
kes nende pealt sodisid ja üks India-maa mees, kes
ta juures õppind.

Imesteleb kül inimene, kui seda kuuleb, ja tahab
kaa kui uskmatagi näidata, et ühe ainsa lojuse selga
33 sodijat mahtunud ja weel pealegi üks I n d i a - m a a
mees, kes temaga õpp ind ; ja wötaks wahest
mõni teadmata ja kitsiku armuga seda ehk weel wa-
lekski panna, kui mite püha kirja tunnistust tema käte
poleks annetud.

India-maa on nõnda kui ennemuiste praegugi
weel alles eclewantisid täis, mis meie pölwe rahwale
sedasama imet näitawad, mis ju wanastki temast nähti
ja kuuldi. Se-sama lojus on ilmmääratu kehaga
Jumalast loodud, ja nähtawas ilmas maaloomade seast
köige suurem ja meele ja tarkuse poolest krige elajate
seast köige targem; nõuda et üks meeleline inimene,
kes teda näeb, püha Taawetiga tunnistab ja ütleb:
Oh! kui suured on so teud, Iehowa! — wäga süga-
wad on so mõtted! — Laul 92. salm 5.

Kõik, mis temast läheme kuulutama, se kõik aina
selge ime. Eelewant on pärite palawa Ioa-India-
maa lojus: leietakse teda kaa Ahwrika-maal kõigist
paigust, aga se on teist sugu ja seltsi. Tema keha
on ütlemata suur; tema jalad paraja mehe kõrgused
ja tugewa mehe paksused. Läheb kaunis mees, kübar
peas, kummardamata tema kõhu alt läbi, ja on tema
kõrgust maa rajalt selja pinnani poolkolmat sülda.

Need eelewantid, mis Persia kuningas Sah Nad i r
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1745 Peeterburri kadund keisripraua E l i s a b e t i l e
meeleheaks saatis, olid weel suuremad: puudus aga
Pisut kolmest süllast.

Raskuse poolest on teada, et niisugune elajas seitse
ehk kaheksa tuhat naela kaalub: mis niisama palju
teeb, kui peaks 24 nuumhärga ehk sirkasit kaalu peale
pandama.

Tema jalad on kui paksud liha tambid ehk sam-
bad, ega wöi kaa peenemad olla, sest et muidu seda
määratumat keha ei suudaks kända, ega temale toe-
tuseks olla. Jalalaba ei ole koguniste näha, sest et
säärte liha, mis kotis ripub, tcda arawarjab: aga on
wiis küünega warwast iga lawa otsas, ja jala tallad
kõige tihedama sarwtallaga otse kui rauutud.

Pea tahab keha wastu kui wähene olla, aga kör-
wad ripuwad kahelt poolt kui ilmlaiad tükeldused,
ehk kui suured töura nahad: neid tema liigutab, kui
wihaseks saab ja jooksu heidab; ja siis nendega plak-
sutab, kui peaks suurt lina löödama. Silmad on
pisikesed, aga wäga terased, ja näitawad selgeste üles,
et tema wäga meeleline loom on, kes kõik teraselt
tähelepaneb ja pea tu i inimene meelt mööda köit
oskab äramotelda ja äraarwata.

Aga tema lot on imelikum kui ime. Se on otse
tema pealmine mok, ehk tema nina, mis kui üks pool-
teist süllane tolk tema kahc määratuma kihwade wahel,
mis kahelt poolt suust wäljatulewad, maharipub. Üle-
walt on tema ni i paks kui üheksa ehk kümne tolline
palk, aga laseb otsa poole peenemaks koku, nõnda et
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eest-otsast enam ei ole kui kolm tolli. Se on tema
kõige kallim ja tulusam liige, mis seest hoopis öönes.
Sellega tema imet ja imetegusid, muist kui inimene
oma lättega, teeb. Mokad, mis loti suus, kui sõrmi
pruugib; ja on temal nende sees niisamasugune ärgas
tundmine kui inimeselgi oma näpu otsades. Et se
nõnda on, seda kõigest sellest selgeste näha ja tunda,
mis ta ial temaga teeb.

Ots, kus loti suu, on kummer kui üks weike kausi-
ehk käpakene, kuhu niidikera sisse mahub; surw on
ümberaetud, nõnda kui sea kärs, muud kui et aga
paksem ja suurem, ning seep se on, mis loti mokaks
kutsuwad, mista niisugust tööd teeb, kuioa inimene
oma sõrmedega. Sellega tema l i l l i nopib ja neid
kimpu köidab, kõige peenemat raha maast üleswötab,
paela sõlme lööb ehk sõlmest lahti teeb; pudeli pealt
korki ärawötab, wotmega lukku lahti ehk kinmkäänab;
pandlaio lahtiwotab ja kmnipaneb ja weel muud
imet teeb.

Mõnikord, kui tahab inimest, kes teda on narri-
nud, ilma tema wigata käristada, tõmbab loti täis
wet, ning seda kui kõige rangemast tule-pritsist kähe
ehk kolmekümne sammu pealt inimese peale purskab,
wahest nii suure wäega, et teda ümber ja ümber
paiskab. Niisugune tark meel sel loomal, ja niisugune
imelik jõud ja tundmine tema lotis, ja ommetigi
elajas ise ihu poolest näutu ja ropu kehaga ja kujuga
loodud. Käel on nõnda lühikene, et pea muist kui
keha kulles; suu on kurgu al, seal kus tolk ehk lot



— 59

kõige paksem. Kummaltki poolt suust tuleb kihw
wälja, mis nii paks ja niisama pitk ja kaa nõnda-
samuti paenus kui ümmargune ja tahumata ree talla-
puu, muud kui et aga ots teraw. Se seda annab,
mis eelewantiluuks nimetawad, ning kellest treialid,
Mar id ja muud koiksugussd kallio asju teemad, mis
wäga suures hinnas. Tema on malge kui lumi.
Klawerite walged sdrmulised temaga wooderdud ehk
wurneeritud. Kihwad on juurest otsani süld ja kaks
jalga pitkad: nendega tema oma waenlast läbiajab.

Tema nahk on tugema tallanaha paksune, aga et
ta kul se-sngune, siis ommetigi oru ja hel kül, et
löömist kardab ja kärblased, parmud ja sääsed temale
maewa teemad. Kui linnud temalc asu ei anna, siis
murrab suure puuoksa maha ja sellega neid enese
kallalt äraajab. Kärma temal seljas ep ole, muud
kui et armaste siin ja seal mimcd ükslased harjased
seisawad. Tema silma riipsed on jala pitkused ja
paraja raud-sukawarda paksused. Saba ei ole pitkem
kui korwad; tema otsas nähakse suur top ehk kimp
okaid olewat.

Niisugune päratu ja määratu lojus, mis niisama
suur, kui oleks 24 sirkasit kokumalatud, tarwitseb kul
paljugi omaks ülespidamiseks. Oleks tema kiskjas
eht murdjas kui hunt, käru, l?mi, pardel ehk tiiger,
kes teda siis jaksaks täita? Murraks töe poolest kõik
maailma ära ja häwitaks elajate-, wiimaks inimesegi
sugu maa pealt ära. Aga Issanda tarkus seda
nõnda seadnnd, et ta sellega lepib ja sellega ennast
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toidab, mis maa kannab. Sööb rohtu, heina, puu
lehti, wösukesi, rüsi ja muud, mis kui selle sarnast
leiab. Kõik toitu, mis wötab, lotiga kui käega suhu
paueb. Kui puuokse ehk lehti tahab süa, siis enue
weel kui mahamurrab, kowaste neid peksab ja raputab,
et sipelgaid ehk muud suhu ei saaks, ehk kui ämbliku
worku kulles näeb olewat, siis seda ärawötab ja ära-
wiskab. Sööb tema kül paljugi, kuida igaüks tema
keha järele ju enesestki mõistab anvata. Need mis
kodused eelewantid, neile päewas 100 naela riisipudru
keedetakse, kellest kakud teewad. ja tema ete panewad.
Need kaks, mis ülemal oleme nimetanud, ning mis
keisriprauale meeleheaks olid lakitud, sanvao päewas
40 naela riisipudru, niisama palju leiba ja sellesama
wort köigeparemat lehtheina, peale se weel üks wedro,
ehk 12 toopi joodawat wiina.

Kõik muud elajad wiina ja muud kanget jooma-
aega kui surma kardawad, aga eelewant neid armas-
tab, sest et ütlemata wünamaias. Se-pärast, kui teda
tahtwad sundida, et enam peab tegema, kui õigus
küsida, ehk et warmalt ja jõudsalt peale peab hakkama,
siis temale wiina pudelit näitawad ja töutawad temale
anda, kui töö walmis saanud. Ruttab siis kõigest
wäest. Se-sama asi meile seda ülemal nimetud
34. salmi seletab ja annab mõista, mis se tähendab,
kui seal loeme: J a ee lewant ide le n ä i t s i o ne-
mad w i i n a m a r j a - ja m o o r i m a r j a - w i i u a , et
neid söta tah ts id w a l m i s t a d a . Se on: olid
parajaste waenlase peale minemas ja tema peale
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kui palka meeleheaks pidid saama, kui lahiugis julged
ja wahwad pidid olema.

Aga Jumal paraku! kui tema pärast ei saa, mis
töutati; ehk kui tema seda nõnda ek saa, kuida seda
temale näidati, siis inimest, kes teda petnud, sealsamas
paigas tapab, ehk kui sel korral tema käest peaseb,
aasta, kähe ehk kolmegi tagant, kui ete juhub, otsa teeb.

Narrimist, pilkamist, löömist ehk wähematki l i iga
tema koguniste ei salli ega kannata, et tema kül seda
suureks ei pane, kui pisikesed lapsukesed, kes temaga
õppind, teda näkkawad, otse kui mdistaks, et rumalad
ja lapse meelega loomad omas wallatuses ei tea ega
mõista, mis teewad: aga kui ommetigi wahest nende
peale wihaseks saab, siis natukest wet oma lotti tõmbab
ja nende silmi purskab, ehk wötab kaa witsukese ja
tõmbab sellega paar korda mööda reisi, et temast sei-
sawad ja äralahewad. Wana inimesele seda armu
ei tee, waid teda surnuks lööb ehk wigaseks teeb.

Patawia liunas, mis Hollandi kuninga päralt,
aga India-maal on, elas üks rätsep seal uulitsal, kust
kuberneri eclewantid läbikäisid, kui joomale läksid.
Se inimene armastas õunu, ning sellepärast neid ika
oma töölaua peal pidas, mis akna al seisis ja kus
ise peal istus. Üks ueist eelewantidest, mis igapäew
tema akna alt möödaläksid, armastas õunu nõnda kui
rätsepki ja wottis igakord, kui mööda läks, õuna ehk
kakski, sest et aknad lahti peeti. Sal l is inimene seda
esiotsas, aga kui palumata wdöras wiimaks l i ig julgeks
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läks, ega enam kahc ehk kolmega tahtnud leppida,
tuli inimese meel pahaks ja pistis nöolaga elaja lotti.
Lojus laks lausumata jõele, joi oma janu otsa, aga
tõmbas kaa weel pealegi loti täis wet. Ku i rätsepa
akna alla sai, jä i seisma ja purskas seda, mis kaasa
oli toonud, inimese peale, kastis teda, tema õmblust
ja tuba märjaks, et ujus.

Tema on wäga tasane ja ärda südamega loom,
kes kellegi peale ei tule, olgu siis et teda antakse,
ehk et tema jooksu aeg on ja ta mite poleks l igi
saanud. Heaga wöib kõige wähem lapsukene teda
sundida kuida tahab, ja kes ärda, lahke ja hella
wiisiga tema ümber käib, seda kõigest südamest armas-
tab, tema poole hoiab ja tema eest seisab. Aga kes
seda wähematki head temale teinud, seda ika mälestab,
ega omas kõige tulisemas wihaski seda unusta, et se-
sugune tema heategija olnud. On tema kül wäga
auuahne ning näitab nõnda, kui peaks inimese käest,
keda teenib, seda küsima, et ennast oma rammu köhast
tema wastu põrmuks arwab, keda sallib, kellega kanna-
tab, ja keda ni i kaua aitab, kui teda näeb mõistliku
olewat ja temaga mõistlikult ümberkäiwat; aga kui
seda enam ep ole, siis ta teda kui põrmu põrmuks teeb.

Ku i hobusel kaa eelewanti meelt oleks, mis ta
siis kül mitukorda oma meeletuma peremehega teeks?
— Arwan kül, et siis enam hobusid kui hobuse pere-
mehi ilmas saaks olema. Et seda, mis temast oleme
kiitnud, tõeks kinnitame, nimetame, mis tuleb:

Asmeri linnas India-maal oli üks eelewant õppind
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ühe naese käest, kel turu peal weike laudpoekene oli,
kus kapstaio müüs, igakord kui möödaläks, pisut lehti
ehk muud tühja meelehead saama. Sündis, et elajas
jooksu ajal kohase l ig i polnud saanud ja sellepärast
kui hulluks laiud läbi uulitsaid jooksis, wiimaks turu
peale tuli, uksed, aknad kätki, rähmast sumuks loi ja
turu poekesed ümberlükkas. Ku i se kaupleja naeste-
rahwas nagi, mis teistele sündis, ruttas tema omast
poest wälja ja heitis jooksu, ega mõtelnud selle suure
hirmu ja ehmatusega oma kolmeaastase tütrekese peale,
keda poodi mahajättis. Kui eelewant oma tutwa poe
ete sai, jäi ta seisma, ja kui lapsukest nägi wärisewat
ja teda kuulis karjuwat, wöttis tema määratuma korwi,
kus kapstapäid se?s, loopis neid wälja, pani lapsukest
sisse ja tõstis teda korwiga kaubalaua peale. J ä i
siis weel tük aega senna seisma, otse tui oleks järele-
arwand, missugust paha tema nüüd kõik teinud: wi i -
maks pööris ümber, läks norus koju, kui oleks temal
häbi olnnd, et hnllu tööd teinud.

Kui ülemal kuendamas esimese Makkabeide raa-
matu peatükis 37. salmis nõnda kirjutud, et peale
neid 33 sõdijat iga lojuse peal weel üks I n d i a - m a a
mees o l n u d , kes temaga õ p p i n d , siis seda
tuleb uönda mõista:

Se-sama temaga õppind mees on tema juhataja
ja õiendaja, keda isinimega k o r n a k i k s kutsutakse.
Se olgu üks tasane, mõistlik ja targa meelega ini-
mene, kes oma lojuse meelt, tema wiisid ja ammetid
oiete tunneb: kui seda ep ole, siis elajas teda ei salli,
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tema sõna ei wöta, ega teda kuula. Aga kui kornak
se-sugune, kuida eelewant tahab, siis ta temast suurt
lugu peab, teda südamest armastab ja igakord ku
peale minna teda lotiga oma pealae peale tõstab, sest
et inimene seal istub, kui teda on õiendamas. Kor-
nakil ei ole muud käes kui üks raudwitsukenc, mis
otsast haaki kowerdud, sellega kõik lojusele tähendab.

Gelewant ou kõige tugewam koormakandja ja üks
tõsine ja selge weu-lojus. Pannakse wäga kawalat
sadulat tema selga ja senna 4000 naela koormat peale,
mis lojus weel isegi oma lotiga aitab peale tõsta ja
seada. Suurtsugu rahwas ja se-sugused, kes teda
Mowao pidada, toimetawad oma teckäimised temaga
ara ja soidawad tema seljas. Kui rikkad temaga
föidawad, siis wäga ilusad kerged majakesed tema selga
asutakse, kus teekäijad kui kenas kambris istuwad,
magawad ja liiguwad.

Ennemuiste, nõnda kui sest nimetud püha kirja
peatükist õpime, eelewanti soas pruugiti, mis weel
meiegi päiwil mõnes laia India-maa riigis sünnib;
aga sest ajast, et inimene õppind püssirohtu tegema
ja suuretükkide ja püssidega sodima, temast soas enam
abi saa olema, sest et ju enne mahalastakse, enne kui
waenlase ligi saab jõudma.

Tema paras iga on 450 aastat, aga on kaa
niisugusid olnud, lellest wissiste teada, et 200 ja
teised weel mõni kümmekond aastaid pealegi wanaks
saanud. Kahekümnemal aastal on tema täies kas-
wus: siis hakkab poegima, toob arwaste kaks, muist
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aga ika ühe poja, kellega weel kord ni i kaua käib
kui inimene.

Eelewantid käimad tropis ja karjakaupa koos,
nõnda et 30 ehk 40 ühte seltsi hoiawad. Need mis
kodused sedasugu elajad, on ehk kodupaigas sündinud
ja kaswatud, ehk niisugused, mis koduse emasega mets-
karjast koju petetud ja taltsaks tehtud.

15. Palme soa korral.
(Saksa lauliku Kdrneri laul.)

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, so tahtmise alla ma heidan!
Heaks tuleb kõik, kuida saadad mind!

Jumal, ma tunnen sind.

Jumal, ma tunnen sind!
Nä l j a peal närtsiwad i?ied ja lehed,
Lahiugis langemad wöitlejad mehed.
Jumal, so tegudest tunnen sind!

Õnnista armust mind!

Õnnista armust mind!
Ennast so hooleks ma olen nüüd pannud,
Elu wöid sivna ka wötta, kes annud.
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Õnnista eluks ja surmaks mind!
Jumal, ma tänan sind.

Jumal, ma tänan sind!
Isamaad, usku, kõik kallimat wara
Hoian ma, keelan sest waenlase ära.
Wöites ehk surres ma tänan sind!

Päri, oh Jumal, mind!

Päri, mo Jumal, mind!
Pean ma surema, katab mind wari,
Jookseb ehk haawadest täna mo weri,
Si is, minu Issa, siis päri mind!

Jumal, ma palun sind. W. K.

46. Ksk mees.
Se waene sauna hurtsik

On röomu päiwi näind;
Nüüd armukesed kaound,
Ja room on tühjaks läino.

M u l oli armas naene
Ja armsad lapsed kaa.
Nüüd olen lesk ja waene
Ja ilma lapseta. ,

Kui surm on mullu talwe
Si i t külast läbi käind,
Si is siit ja sealt ta korjas,
Mind on ta paljaks teind!
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Nüüd olen üksi jälle
Kui mahajäänud lind,
Oh jõuaks surm kaa mulle
Ja koristaks kaa mind!

17. Kewade.
Mets ja maa on lumest paljad,

Leige tuul neid kosutab;
Wäljad, luhad jälle haljad,
Kõik maailm nüüd rõõmustab.

Tihimaks lääb puude wari,
Lillekesed oitsewad;
Liblikad ja linnu kari
Mööda õisi lendawad.

Löukesed löinvad tralli,
Metsalinnud laulawad;
Lapsed laskwad kukerpalli,
Mängiwad ja höiskawad.

Kõik on röömus, ei ma tohi
S i is weel mures leinata.
Kewade on mõnus rohi,
Muret äraajama.

18. Lahkumine.
Se nõnda seatud Jumalast,

Et lahkuma kaa armsamast
Sa pead, jah, pead.

3*



Et lahkumisest ühtegi
E i ole raskem, ommeti

Sa tead, jah, tead.

Waat', lillekesed wälja peal
Need oitsewad nii kenast' seal̂

Ent oota, jah, oota!
M i s hommikul on õitsenud
On ohtu juba närtsinud,

Sest waata, jah, waata!

On sul üks armas sõber kaa,
Si is teda kalliks pidama

Oh rutta, jah, rutta!
Kül pärast pisut aega näed,
Et temastki sa ilma jääd,

Si is nuta, jah, nuta!

Muud kui et ika mälestad:
Kui inimesed tahkuwao,
Teist kokusaamist loodawad,
Jah, loodawad, jah, loodawad!

19. Nak.
Wesi woolab, wesi weereb,

Ruttab alla rahuta.
Kiwi otsas, jöe kaldal
Istub noormees õngega.
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Mõttes waatab wette mäugi
Süda, selge rahu sees;
Iöe põhjast, päewa paistel
Tõuseb neitsit tema ees.

Lausa suuga laulab neitsit:
M i k s sa petad, poisike,

kalukesi
sülest surmale?

,,Kalad kalli ema kaisus
„ Rõõmsas rahus elawad,
^Mäng'wad märga teeda mööda,
^Mureta ja nobedad;

,,Aga waewa, aiwa walu
,,Saab sull' kurja ilma pealt,

kermest' ema kaisu,
u leiad, röomu sealt!"

Wesi woolab, wen weereb,
Kiwi külge laene lööb,
Rahu südamest läks raisku,
Meel ja mõte haigeks jääb.

kallis eidekene,
i i mind waest nüüd warjule!"

Hüab wilets, langeb wete,
Laened katwad hoolsaste.
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20. Jänes ia siil.
Üks ennemuistene jut.

Ae lugu, lapsed, on kül weider kuulda, aga tî si ta
ika peab olema, sest minu wauaisa, kelle suust ina mitu
korda seda olen kuulnud, ütles igakord: ,,Tosi, mo
poeg, se ika on, muidu ei wöiks jo sest rääkida."
Aga lugu oli nõnda.

Se oli sügise tal l i l pühapäewa hommikul, tatrad
õitsesid, päew oli parajaste tõusnud, üle körrewälja
käis soe hommikutuul, tõukesed laulsid taewa al, mesi-
linnud olid tatarde kallal, inimesed läksid ürikusse,
pühapäewa riided seljas, kõik loomad rõõmustasid ja
siil kaa.

Aga siil seisis, käed wahelite, oma maja ukse ees,
wahtis tuult ja ajas madala healega laulujorinat n i i
kenaste, knida kallil pühapäewa hommikul siil ial oskab
laulda. Laulmise wahcl tuli temale se mõte: ,,Senni
kui naesterahwas toas lapsi käsib ja harib, lähen ma
ommeti natukest waatama, mis minu nairid teewad."
Aga se nairismaa oli siili maja ligidal, ja sest et
tema perega sagedaste neid käis katsumas, luges tema
neid omaks nairisteks.

S i i l tõmbas koja ukse kinni ja siis hakkas nairis-
maa poole minema. E i olnud ta weel palju maad
käinud ja pidi just ümber kaoaka piwsa kallama, siis
jänes juhtus wastu, kes kaa asja pärast oli kotu ära-
läinud, oma kapsaio waatama. Kui siil jänest nägi,
ütles wiisakalt: ^tere hommikust!" Aga jänes, kes



omast meelest suur isaud oli ja hirmus uhke pealegi,
ei wötuud terwist wastu, waid ütles, nina püsti :
, M i s sina siin wam hommikul ronid?" ^Mina
patseerin!" wastas siil. ^Sina patseerid," hirwitas
jänes, ,,kas sa oma jalgu paremine ei woi pruukida?"
Seda pilkamist pani siil hirmus pahaks, ta sallis
muidu kõik, aga oma jalgu tema ei lasknud teutada,
sest need olid temale köwerao loodud. ,,Sa mõtled
wist," ütles siil, ,,et sul paremad jalad o« kui minul
ja et sa nendega enam jõuad kui mina." ,,Se on
muidugi teada!" pani jäues wastu. ,,Se tahaks weel
enne katsuda," wastas siil, ^ma wean sinuga kihla:
kui mõlemad wöidu jookseme, ma lasen sinust mööda."
Jänes puhkes naerma: ,,Se on jo üsna narri jut,
sina kowerjalg! Aga on sul nii suur himu, tule
wälja! M i s peab wöidupalgaks olema?" .Kuld-
tukat ja pudel wiina," wastas siil. M g u peale,"
ütles jänes, „ lööme kät ja läki siis jalgn katsuma!"
^Gga sellega pole nii suurt ruttu," wastas siil, ,,ma
ep ole täna weel einet suhu saanud, läheu euue natukest
pruukosti wotma, poole tuuni pärast olen jälle siin
paigal."

Jänes oli seega rahul ja siil läks kojn poole.
^Oot' oot'," mõtles siil, ,,kül ma siuust jagu saan!
Tema loodab aga oma pika jalgade peale. Olgu ta
suurem kui isand, toru ta ika on ja maksma peab
ommeti." Kõdu ütles siil oma naesele: M a n a tallis,
pane rutu riided selga, sa pead minuga wäljale
minema." .Mispärast?" küsis naene. /Meie oleme



jäneksega kihla wedanud kuldtukati ja pudeli wiina
pärast, et ma temaga tahan woidn joosta, ja sina
pead kaa l igi tulema." ,,OH sa kallis aeg," karjatas
siili naene, ^kas sa peast oled nõdraks läinud, kas sa
üsna meelest ära oled, et sa jäneksega tahad wöidu
joosta?" ,,Pea suud!" käristas siil, ,,se olgu mulle
mureks! Rutu, pane ennast walmis ja lähme siis?"
M i s siili naene mund pidi tegema kui mehe sõna
kuulma.

Tee peal ütles siil naesele: „ Kuule nüüd, mis ma
sulle ütlen. Waata, seal pika wälja peal peab meie
wöidujooks sündima. Jänes jookseb teises waus, miua
teises ja sealt ülewalt hakkame peale. S u l ei ole
muud tegemist, kui et sa seia alla wagusse istuma
jääd ja kui jänes joostes seia jõuab, siis hüa tema
wastu: Juba olen siin!"

Ku i wäljale said, juhatas ssil naesele paika ja ise
läks teise poole, kus jänes teda juba ootas. ,,Kas
laseme nüüd?" küsis jänes. ,,Laseme!" wastas siil.
Igaüks astus oma wagusse, jänes luges: Üks, kaks,
kolm! ja nagu nool pani minema alla poole. S i i l
jooksis aga üks sammu kaks ehk kolm, siis kükitas
maha ja jäi istuma.

Kui jänes tuhat nelja alla poole jõudis, hüüdis
siili naene: ^Iuba olen siin!" Jänes tohkus ja pani
wäga imeks, ta arwas, et se siil ise pidi olema, kes
tema wastu hüüdis; sest seda teab igamees, et siili
naesel üsna mehe nägu on.

Aga jänes mõtles: mis pagana lugu se on? ja
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hüüdis: ,,Lä'kkem weel ükskord ülespoole!" Ja jälle
ta heitis jooksu nagu tuul, et körwad peas aga len-
dasid. S i i l i emand jäi wagusi paigale. Sa i jänes
teisepoole, hüüdis jälle siil: „Juba olen siin!" Aga
jänes, wiha täis, karjus: ,,Katsume wecl ükskord!"
M i n u pärast, kas sada korda weel, kui sul hinnnu
o n / kostis siil. Nõnda jooksis jänes seitsekümmend
kolm korda, ja siil sai ika temast wöitu. Igakord,
kui ta ülespoole ehk allapoole sai, hüüdsid kas siil
wöi tema naene: ^Iuba olen siin!"

Aga seitsmekümne neljandamal korral ei saand
jänes enam tee otsa. Kesk tee peal kukkus maha,
suust ninast weri wäljas, ja oli surnud. Aga siil
wottis kuldtukati ja wiinapudeli, kutsus naese waust
ara ja läks temaga röomsaste koju, ja kui ta weel
ei ole hinge heitnud, siis on ta wist alles hinges.

Nõnda se on sündinud, et Pikanõmme wälja peal
siil jänekse surnuks jooksis ja sest ajast ei ole ükski
jäues euam usaldanud Pikanõmme siiliga woidu
joosta.

Sest loost tahab õppida, es i teks: et ükski, olgu
tema kaa omast meelest kuigi suur isand, ei tohi
madalat meest pilgata, kui se kaa muud ei ole kui
paljas siil. Ja te iseks , et se ika hea on, kui
keegi naest wötab, et ta niisugust wotab oma sugu
rahwa seast, kes näu ja kombete poolest üsna tema
sarnane. On ta ise siil, siis wdtku kaa siili omale
naeseks j . n. e.
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21. Kibuwitsa-ncitfit.
Üks eunemuistene jut.

Manal ajal elas üks kuningas oma prauaga, kel
lapsi ei olnud. Igapäew nemad ohkasid: ^Oh, peaks
meil aga last olema!" aga jäid ommeti ilma lapseta.
Siis juhtus kord, kui kuninga praua jões oli sup-
lemas, et üks suur kon niua wcest waljapistis ja
krooksudes temale kuulutas: ,,Ole rahul, ennegu aasta
möödaläheb, tood sa tütre ilmale." Ja nõnda se oli
kaa. Kuninga prana sai käima peale ja toi tütre
ilmale, se oli nii ilusa näuga, et kuningas wäga rõõm-
saks sai ja lapsele suured warrud walmistas.

Kõik sugulased ja sobrad said warrule palutud ja
pealegi kaa targad nvianaesed, et nemad lapsele head
pidid soowima. Neid oli seal kuningriigis üleüldsi
kolmteistkümmend, aga sest et kuuingal enam kulo-
taldrekuid ei olnud kui üks ainuke tosin, pidi üks neist
kutsumata jääma. Warrud said wäga auusaste ära-
peetud, ja kui warrulised ju minekit hakkasid tegeina,
astusid targad naeseo weel lapse juure temale midagi
enne soowima. Esimene soowis temale tasast meelt,
teine ilusat nägu, kolmas rikkust ja nõnda teine ika
teist asja, mis inimese elu woib olmeliseks teha. Ol i
üksteistkümnes parajaste oma önnesona lausunud, läks
uks lahti ja kolmasteistkümnes tark, kes palumata oli
jäänud, astus wihase näuga ilma teretamata tupa ja
hüüdis walju healega: >,Kui kuningatütar wieteist-
kümneaastaseks saab, siis ta enesele kedrwarrega teeb
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wiga ja langeb sumud maha!" Oli tige naene seda
öelnud, pööras ümber, läks toast wälja. Kõik olid
wäga ehmatand selle sõna üle, aga kaksteistkümnes
tark, et ta kül teise kurja soowimist ei wöind enam
üsna tühjaks teha, tahtis seda ommeti kergemaks teha
ja ütles: ?Aga se ei pea mite paris snrm olema,
waid saa-aastane raske uni, mis kuningatütre peale
tuleb."

Kuningas oma lapse pärast kartes käskis kõiki
kedrwarn kuningriigis koknkorjata ja arapoletada. Aga
laps kaswas priskeste ja kõik, mis targad naeseo olid
soowinud, läks tema kohta tõeks, ta oli nii ilus,
tasane, lahke ja mõistlik, et igaüks, kes teda nägema
jnhtus, temast suurt lugu pidas. Sel päewal, kui
ta wieteistkümne aastaseks sai, olid wanemad kotu
äraläinud ja tütre üksi koju jätnud. Aeg läks temale
igawaks, ta hakkas mööda maja luusima ühest toast
teise ja kõik waatama. Nõnda sai ta wiimaks ühe
wana torni ete. Trepist ülesmmnes leidis tema wei-
kese ukse, roostctand woti ees. Tütarlaps keeras sellega
luku lahti ja ta nägi toas ühe wanamoori istuwat,
kes wokki tallas ja linu kedras. ,,Tere, wana eit,"
ütles kuningatütar, ^mis sa siin teed?" M a kedran,"
kostis wanamoor ja wangutas pead. ,,Mis asi se
on," küsis tütarlaps, ,,mis sinu käe al nii kenaste
tantsib?" ja püüdis kedrwart kinni. Aga oli ta
temasse puutunud ja oma sõrmele haiget teinud, läks
targa naese tige sõna toeks.

Kuningatütar langes silmapilk ühe sängi peale
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maha, mis seal toas seisis, ja raske uni tikkus peale.
J a se uni lagus pea laiemale kõik üle lossi. Kuningas
ja tema praua, kes praegu olid koju tulnud ja tupa
astunud, jäid kõige kuningliku perega magama. Hobu-
sed tallis, koerad õues, tuid katukse harjal, kärbsed
seina peal uinusid magama. Tu l i , mis köögis põles,
jäi wakka ja kohmetas nagu ära, praad ahjus lõppes
pirisemast, ja kok, kes poisi just pidi karwustama,
laskis teda lahti ja jäi magama. Tuu l waiknes ära,
puulehedki ei liikund enam, kõik magas.

Lossi ümber hakkas kibuwitsa rägastik kaswama,
mis aast aastalt ika kõrgemaks tõusis ja wiimaks kõik
maja nõnda ärawarjas, et lip katukse peal ei paist-
nudki enam wälja. Nõnda oli los inimeste silmist
hoopis kadund, aga kdla ei kadund mite inimeste
meelest, et selle rägastiku taga kena kuningatütar pidi
magama, keda kdik aga kibuwitsa-neitsiks hüüdsid.
M i t u kunlngapoega tulid, kes tatsusid rägastikust läbi
peaseda, aga ei saand. Kibuwitsad pidasid ni i köwaste
wastu, nagu oleks neil käsi, ja kuningapojad jäid
nende külge kinni ja pidid waest wiisi sinna surema.
Aega mööda ükski enam ei usaldanud oma onne
katsuda. S i i s pika aja pärast tuli jälle üks kuninga-
poeg sinna maale ja kuulis ühe wana inimese käest
kibuwitfa-neitsi lugu, et tema seal rägastiku warjus
ju l igi sada aastat pidi magama, ja rääkis mees kaa,
kuida ennemuiste mitu kuningapoega tema pärast wi-
letsat surma olid saanud. Seda kõik kuulis kuuinga-
poeg, ja tema südames tõusis himu kibuwitsa-neitsit
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waatama minna. Kü l palus wana inimene wastu,
aga tema ei hoolind sest ühtegi, waid ütles: ,,Ma
ei karda sugugi, ma lähen ja tatsun, kas se ehk mnlle
õnneks on pandud, et ma kuningatütart näha saan."

Aga need sada aastat olid pamjaste möödaläinud,
kui kuningapoeg sinna jõudis, ja päew oli tulnud,
mil kuningatütar jälle unest pidi ärkama. Kuninga-
poeg ei leidnud siis enam kibuwitfa rägastiku ees
olemast, waid kibuwitsad olid kenaks suurteks lilledeks
saanud, kust ta hrlpsaste wöis läbi peaseda. Kü l se
ime oli, mis tema silmad seal nagid: õues magasid
hobused ja koerad, tuid istusid katukse peal, pead
tiibade al. Lossis magasid kärbsed seinte peal, kok
köögis magas ja sirutas weel kät, nagu tahaks ta
poisi käsile wötta ja köögitüdruk magas, must kana
süles, mis ta oli hakand kitkuma. Toas leidis
kuningapoeg kõige kuninga pere magamast ja auujärje
peal magasid kuningas ja praua, mõlemad. Sealt
ta läks edasi, kõik oli n i i waikne, et tema oma enese
hingamist wois kuulda. Wiimaks sai ta torni juure
ja wottis toaukse lahti, kus kuningatütar magas.
Seal ta puhkas säugis ja oli ni i kena, et noormees
ei saand silmi temast ärapöörata, ta kummardas ja
andis temale suud. Sel silmapilgul loi neitsit silmad
lahti ja waatas lahkesto noore mehe peale. Ku i
mõlemad tornist olid alla läinud, ärkas kaa knningas
üles ja tema praua, sulased ja teendrid ringutasid ja
waatasid silmad pärani üks teise otsa. Hobused tousid
maast üles, koerad ajasid jalule ja lipitsesid sabadega,
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tuid tõmbasid pead tiibade alt ja lasksid lendu, kärbsed
tsusid elusse, tuli köögis hakkas jälle leegitsema, ja
rooga keetma, kok andis poisile mööda körwu, et se
kui porsas kisendas, ja tüdruk kitkus kaua malmis.
S i is said kuningapoja ja kuningatütre pulmad suure
auuga peetud ja nemad elasid röömsaste surmani.

22. Digc usu üleswälmisest Eestimaal.
Sel ajal, kui meil ristiusk sai üleswoetud, olid kõik
üle maa aga kaks suurt usukogudust, teine õhtupoolne
katoliigi ehk Nooma usk, teine hommikupoolne Kreeka
usk, mis Wenelased nüüdki weel pcawad. Meile usk
tuli Shtu poolt ja oli se katoliigi usk, kelle ülem
piiskop ehk paawst Nooma liunas aset on. Waga
Meinhard, Liiwirahwa aapostel, oli Saksamaalt tulles
esimene, kes Kristuse armastusest aetud seda usku
hakkas kuulutama seal ümberkaudu, kus praegu Ria
lin seisab, ja pea läksid kaa usuõpetajad sealt põhja
poole Eestirahwale armuopetust wiima. Aga mis
armastuses oli hakatud, sai parast wäe kaupa ja hirmu
waral lõpetatud. Kui Taani kuningas Waldemar I I .
meie maa oma käte sai ja 1219. ehk 1220. aastal
Tallinna hakkas ehitama, siis sai kaa Gestirahwas
ristiusule sunnitud. Lugu pidamata, kas inimesed
usuõpetusest midagi teadsid wöi mite, said nemad wee
juure aetud ja äraristitud, ja ristiinimesed olid walmis.
Kül said pärast palju kirikuid ehitatud ja igale poole
preestrid seatud, need oleksid pidanud rahwast õpetama
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ja neid pagana pimedusest peastma. Aga nemad olid
ise täis pimedat ebausku ja ei tunnud Jumala sõna,
mis õpetajad need siis pidid olema? Piiskopitel ei
olnud aega rahwa järele kuulata, neil oli ilmaliku
Madega nii palju tegemist. Ühtepuhku olid nemad
Mögarüütlitega tülis maa ja woli pärast, mis
kumbki omale püüdis. Ega siis woi imeks panna,
kui Eestlased, et nemad tül ammust ajast ju risti-
inimesed olid nime poolest, toe poolest paremad ei
olnud kui paganad, kes salaja oma wana ebausku ja
pagana kõmbid weel köwaste pidasid. Oma lapsi
wiisid nemad kül risti, ise käisid seatud ajal pihil ja
laual ja oskasid mõnda tühja palwet lugeda, aga
laugemale nende tundmine ei ulatanud, sest nemad
ei teadnud Jumala sõnast ühtegi.

Palju parem ei olnud lugu kuskil pool, katolügi
usk oli nõnda inimeste seadmistega ärasegatud, et ta
Jumala sõna walgust ei kannatand. Piibliraamat
oli hoopis keelu a l , aina preestritel oli luba seda
lugeda, rahmas jäi pimedasse, pidi seda aga uskuma,
mis preestrid neile rääkisid. Sealt se tuli, et katoliigi
usk wiimaks nõuda ärasolgitud sai, et sel enam risti-
usu nägu ei olnudki. Kristuse all jäi neitsi Maarja
ja pühade käte, need said api hüütud, palutud, kiidetud
ja tänatud. Paawst ja piiskopid müüsid pattude
andeksandmist raha eest. Usust ei teadnud ükski öiete
rääkida, häid tegusid kiideti kui õnnistuse saatjaid,
ja head teud olid niisugused, mis kirikutele käsu toid
ja preestrite kukrud täitsid. Jumala teenistus oli
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paljaks tõmbeks saauud, rahmas wahtis pealt, mis
preestrid tegid, ei saanud nende keelest aru, ei Mist-
nud, mis kõik pidi tähendama ja kummardas, ms
temale näidati ehk kiideti. Ja häda sellele, kes scna
wastu lausus, ehk toguni ni i julge oli, et ta Kristist
ja tema aapostlid enam tahtis uskuda kui paawsti ',a
tema seltsimehi, — surm sai temale palgaks. N i
pidi 1415. aastal üks Pöömimaa mees, Huss ninch
oma elu se eest tule riida otsa jätma, et tema ost
julend usu parandamist nõuda, ja ta ei ole esimene
olnud ega wiimseks jäänud, kes selle sama asja pärast
surma sai. Aga ristikogudusel on se tõutus, et põrgu
warawadki ei pea teda ärawöitma, saadik siis inimeste
kurjus ja ebausk. Ja wiibis aeg kaa neile kauaks
tnlemata, kes salaja ristiusu teutust leinasid ja pitki-
silmi parandamist ootasid, ta tuli wiimaks ommeti ja
ükski ei jõudnud enam seda keelata.

1517. aastal tõusis Wittenbergi linnas Mart in
Luterus. M i s Jumal selle mehe läbi on teinud, seda
teab igamees. Täis usujulgust hakkas tema sõnaga
ja kirjaga Rooma wale-õpetuse ja ebausu wastu
sodima ja sai kaa woimust, sest ta ei sodind mite
oma tarkuse waral, waid elawa Jumala sõna oli se
mook, miska tema kõik töewaenlased ärawöitis. Et
Luterus piibliraamatut jälle rcchwa käte muretses, fe
oli oige usu üleswötmise põhi, nüüd pidid jo kõik
wale ja inimeste petus selle walguse eest kui udu
paewa eest laduma.

Kõla mehe julgusest jooksis pea läbi maailma,
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igal pool kuulus Luteruse õpetus'ja said tema kujad-
loetud, ja inimesed ärkasid nagu pikast minestusest ja
heitsid rutu ue õpetuse poole. Ega se kõla wiibind
meie maale tulemata. Ria lin ja Tal l in olid sel
ajal mõlemad kuulsad mereäärtsed kaubalinnao, kuhu
iga aasta suur hulk laewu tuli Saksamaalt ja majalt
kaupa tooma ja wiima. Kuida siis se asi, mis
Saksamaal kõikide südamed ehk röömu ehk wiha parast
pani põksuma, meilt kaua wois warjul olla? Rias
ja Tallinnas olid Luteruse õpetus ja kirjad wist ammu
ju tuttawad, enuegu seal hakati õiget usku kuulutama.
Muidu ei oleks linna ülemad ja kodanikud ni i pea
ue asjaga leppind, ega nii köwaste selle eest seisnud,
kui piiskopid ja preestrid seda suure wihaga tulid
segama ja maa ülemwalitseja, Wönnu linna hermeister,
seda tahtis ärakeelata.

Kõige M e sai oige usk Ria linnas järje peale.
Sinna oli Saksamaalt üks waga ja wäga tark mees,
Andreas Knöpken, tulnud, keda 1522. aastal Peetre
kiriku õpetajaks waliti. Tema oli esimene, kes selget
Jumala sõna wägewaste aga siiski tasase waimuga
hakkas kirikus kuulutama, et kül ülem piiskop teda
püüdis keelata. Pea tuli temale kaa teine mees api,
Silwester Tegetmeier, se oli äkilise jauga ja kihutas
oma tulise sõnaga rahwast mässama katoliigi usu
preestrite wastu ja nende kirikuid riisuma, sest rahwas
omas rumaluses arwas seda oige usu üleswötmiseks,,
kui ta neid häästi kiusas, kes wale-öpetust olid kuulu-
tanud, ja need riistad ja asjad puruks peksis, mis
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enne ebausu tarwis olid pruugitud. Niisugused sega-
dused sündisid sel ajal igal pool, kus oige usk sai
üleswöetud, et kül Luterus seda ülekohtust tööd wäga
laitis, sest tema arwates pidid ebausk ja ebajumalad
kõige esiteks südametest waljakihutatuo saama, kül
nemad siis tiritutest pärast iseenesest oleksid kadunud.
Aga mis sa teed, kui uus asi niisuguste käte satub,
kel selle poolest poolik ja segane tundmine on!

E i mite kaua pärast seda, kui Rias oige usk oli
woimust saanud, hakati kaa Tallinnas sedasama asja
nõudma. Juba 1523. aastal olid seal wist palju,
kes Luteruse õpetuse poole hoidsid, sest sel aastal kir-
jutas Luterus ühe raamatu „ ristiinimestele, kes Rias,
Tallinnas ja Tartns aset on", kus sees ta neile oma
roomu teada andis se-parast, et nende seas selgem
Jumala sõna tundmine oli tõusnud, ja neid manitses,
et nemad waleöpetuse eest pidid hoidma. Aga päris
oige usu üleswotmise hakatus süüdis wast 1524. aastal,
kus awalikult kinkutes puhast Jumala sõna hakati
kuulutama. Selle aasta hakul saatis maa walitseja,
kuulus hermeister Walter von Plettenberg Wonnu
linnast Tallinna raekohtule kirja selle käsuga, et linna
õpetajad ei pidand mite katoliigi usku segama. Rae-
kohus kutsus liunarahwa eesseisjad koku ja teatas
neile hermeistri kirja. Need mehed andsid siis ühel
meelel seda wastust: Se olla kül nende kõhus her-
meistri sõna kuulda, aga se kord olla walekaebdus
tema ete tõstetud, linna õpetajad ei segada Rooma
usku, waid kuulutada aina selget Jumala ftna, fe
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olla kaa nende kõhus ja sest nemad ei tohtida taga-
neda. Kas hermeister selle wastusega rahul oli wöi
mite, sest ei ole ühtegi teada, aga Mihkle-kuus tuli
juba tema poolt teine kiri sellesama asja pärast.
Harju- ja Wirumaa rüütlid ehk mõisnikud olid her-
meistri ete öördanud, et Tallinna õpetajad olla Kadrina
kloostri munkadele liiga teinud, kloostri warandusest
muist ärawiinud ja nende Jumala teenistust seganud
ja peale selle olla nemad kaa nunne Mihkle kloostrist
wäljapetnud, ja muud eksitused weel, mis linna ülemad
ja õpetajad katoliigi usuliste wastu olla teinud. Seda
kõik andis hermeister liuna ülematele teada ja lisas
kowa käsu juure, et jälle pidid äraparandama, mis
neist oli eksitud ja edespidi katoliigi usu segamise eest
hoidma.

Sa i se kiri linnarahwa eesseisjatele teada antud^
süttis nende wiha põlema, sest linnarahwa ja mõis-
nikule wahel oli sel ajal palju nägelemist, ja nemad
arwasid wist, et se kaebdus aga kiuste parast oli tõs-
tetud. Se wiha lagus pea linnas laiali, ja tühjad
inimesed tõstsid mässamist. 13. Mihkle-kuu päewal
kogus suur hulk rahwast koku ja läks kõige esmalt
Kadrina kloostri kallale. Kloostri tiritus said kdik pildid
ja kujud altarilt ja majalt mahakistud ja ärarikutud,
sest neid kutsid nemad Noomalaste ebajnmalad olewat,
ja siis mindi tappide ja rahalaegaste kallale ja riisuti
neid puhtaks. Aga sellega riisumise himu weel ei
leppind. Olid nemad Kadrina kloostriga walmis, siis
tegid sedasama kurja tööd kaa Püha-Waimu-kirikus.
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Se on se-sama, mis kaua aega maakirik oli ja wast
hiljaaegu sai maakogudusest mahajäetud, kui uus Iaani-
kirik walmis sai. Sealt tõttasid kurjategijad Oleweste
kirikusse ja riisusid kaa seda paljaks. Linnawalitsus
ei saand neid keelata.

Teisel päewal, 14. Mihkle-kuu päewal 1524, se
oli ristiülendamise püha, pidasid õpetajad Johann
Lange ja Johann Massien, wist Niguliste kirikus,
Jumala teenistust Luteruse usu kombel ja sai sel
paewal nöuuks wöetud- et linna rahwas pidi Luteruse
usku heitma. Neljapäewal pärast seda tatsusid kül
mõned üleannetumad inimesed kaa Niguliste kmkut
paljaks teha, aga se n5u läks neile tühjaks. Üks
etewaatlik kirikuwöörmünder oli ju enne kiriku waran-
t>use ühe körwalise tabelisse ärapeitnud ja wotme
augu tinaga kinniwalanud, et riisujad sisse ei peasenud.

Nõnda oli siis Tallinnas, et kül mitme pahan-
dusega, oige usk üleswöetud. Kirikute peale said usk-
likud mehed kutsutud, taht oleme juba nimetanud,
teised olid Sakarias Hasse ja Hindrek Böckhold ja
natukest hiljemine tuli Saksamaalt Hindrek Bock, üks
tark ja waga mees, keda Luterus ise sinna oli juha-
tanud. Luterusest hoitakse wecl raekohtu kujade hulgas
mõned käekirjad, mis tema linna ülematele õpetajate
pärast on kirjutanud. Katoliigi usulistega oli weel
pärast palju tegemist, sest need kaks kloostrit, mis
linnas olid, teine wene uulitsas, kus nüüd katoliigi
kirik seisab, teine Nunna wärawa ligi, kus praegu
kümnasiumi kool on, ei tahtnud naljaltki omast wanast
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usust ja kombetest lahkuda, ja linna ülemad ei tahtnud
seda sallida. Mungad said ju 1525. aastal omast
kloostrist wäljaaetud ja laksid Porkuni mõisa elama.
Nende klooster põles 1532. aastal, ehk koguni nende
eneste süü läbi, ara ja kiwiwaremed jäid järele, mis
muist tänapäew weel woib naha. Nunnadega oli
pikem tüli, need jäid weel mitmeks aastaks oma
kloostrisse, aga neile seati üht Luteruse usu õpetajat,
kes nende kirikus Jumala teenistust pidas, ja endine
laisk pdli lõppes neile kaa otsa, sest neid pandi lapsi
koolitama ja oli kõigil luba iga tahes kloostrist walja-
minna ja Luteruse usku heita. Wiimaks Rootsi ajal
sai seegi klooster kautatud ja tema asemele ja tema
warandusest asutati kümnasiumi kooli; kloostri kirik
oli esiotsa Rootslaste Mihkle kirik ja kui Tallin wene
walitsuse alla sai, jäi ta wene kirikuks.

Mõni paneb ehk imeks, miks Tallinna katoliigi
usu piiskop, miks maa walitseja hermeister nii sõna
lausumata sallisid, et niisugused asjad nende silmade
al sündisid. Ja se on kaa toeste imekspanemise waärt,
sest majal on katoliigi piiskopid ja würstid kõik ara-
katsunud, mis wahägi nii wastast asja wöis keelata.
Aga Tallinna piiskopi meelewald linna üle oli wäga
pisukene, ta istus Toompääl ja walitses sealt maa-
kirikuid, aga linnakirikud seisid linna walitsuse al ja
raekohtul oli luba ise õpetajaid kirikute peale kutsuda.
Mis piiskop siis palju wois parata, kui nemad Luteruse
usu õpetajaid hakkasid himustama? Hermeistril oleks
kül meelewalda olnud niisugust uendamist kas wäe
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kaupa keelata, aga Walter von Pletteuberg tundis
omas südames, et Luterusel õigus oli ja mõistis, et
tema õpetus wiimaks ommeti woimust wotab, selle-
pärast ei olnudki temal õiget tahtmist seda keelata.
Tema ise ei heitnud kül mite Luteruse usku, ta oli
wana mees ja ei tahtnud wist omas wanas eas uut
asja üleswotta ja pealegi oli tema seisus ja ammet
nõnda Nooma usuga kokukoidetud, et tema kaa wois
karta, et wana usuga kaa ammet ühtlase tema käest
pidi kaduma. Ta hirmutas ja keelas siis kül kirjaga,
aga kui sest ei hoolitud, ega ta siis wäega oma taht-
mist hakand ajama.

Si i t sadik oleme aga linna loost rääkinud, kuida
seal oige usk sai üleswöetud, aga mis lugu oli sellega
maal? Pisut se oli, mis meie linna asjust teadsime
nimetada, aga palju kasinam on weel meie teadmine
maa asjust. Seal on wiimne wana kiri, mis meile
wähägi sest woiks teadust anda, hukka lciind. Sest
Wenelased, kes sest ajast saadik ühtepuhku hakkasid
Eestimaa sisse tungima, hciwitasid seda nõnda ära, et
wist kõik üle maa seda kirikut ehk mõisa ei olegi, mis
mite kõige wähemalt üks kord neist ei saand riisutud ja.
põlema pandud, ja nõnda kadusid kõik kirjad süütu-
maks. Mis meie weel teame, tahame seia ülespanna.

Ni i palju tohime julgeste delda, et Eestlaste käest
wist ei saand kuulatud, mis usku nemad pidid himus-
tama, kas wana woi uut. Nemad ei teadnud siis ei
wanast ega uest palju, waid pidasid aga ristiusu
waljaspidisid kõmbid ja südametes mühas weel wana
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pagana ebausk, sest kes oli neid õpetanud? Kui siis
oige usk maal sai üleswoetud, siis Eesti rahwas
wist esiotsa sest palju aru ei saanud, waid se oli aga
Saksa mõisnikule nou, kes hakkasid Luteruse usu õpe-
tajaid kirikute peale kutsuma. Se ei sündind mite
kõigel Eestimaal ühel ajal ja ühte wiisi. Läänemaal se
läks waremine ja holpsamiue korda kui majal, sest se
maakond seisis Kuresaare piiskopi al, ja se oli sel ajal
üks pehme, hea mees, kes ise luba andis, et kirikutes
selge Jumala sõna pidi kuulutatud saama. Aga Harju
ja Wirumaal oli lugu teine., Need maad olid Tallinna
piiskopi hooleks, kes õiget usku wäga wihkas ja mõis-
nikud olid weel mitu aastat temaga ühes nouus seda
ärakeelata. Aga pika peale ei saano nemad ommeti mite
wastu pandud. Umbes arwatud 1550 aastal oli kõik
üle Eestimaa oige usk üleswoetud ja 1563 aastal sai
kaa Toompää kirik esimest Luteruse usu piiskopit.

Oige usk oli siis nõnda Eestimaal üleswoetud,
aga oige usk pidi kaa alles Eestimaale tulema, ja
paraku ta wiibis kaua tulemata. Sada aastat, wöib
arwata, pärast luge usu üleswotmist läks mööda, ennegu
maarcchwas pisut õiget usku hakkas tundma ja teist
sada aastat oli weel tarwis, kus wiimaks toe poolesi
sündis öelda: nüüd oige usk on üleswoetud. Sest
Jumala söua ja selge õpetus on oige usu põhi, ilma
selleta jääb oige usu üleswotmine paljaks nime wahe-
tamiseks. N i i oli lugu Eestimaal. Näitas kül esiotsa,
uagu tahaks kaa meil, ui kui muidu igal pool, kus
oige usk woimust sai, Jumala sõna walgus ja õpetus
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tõusta, sest 1553. aastal andis Franz Witte esimese
maa keele raamatu wälja, se oli Luteruse katekismus.
Aga se esimene raamat jäi kauaks ajaks kaa ainsaks
raamatuks, ükski ei mõelnud teisi weel kirjutada, ehk
õpetuse eest hoolt kauda ja terwed 60 aastat pidid
möödaminema,ennegulugu sellepoolest hakkas paranema.

Üks Tallinna õpetaja, Rüssow nimi, kes 1578
aastal ühe raamatu meie maa asjust on wäljaannud,
ütleb, et sel ajal 1000 Eestlase peale waewalt üht
ainust wöis arwata, kes Issameie-palwet oskas lugeda,
kõik wiis peatükki olgu rääkimata. Ja mis se-sama
mees Sakslaste ja Eestlaste elust räägib, kuida se
neil päiwil on olnud, se on üsna kõle kuulda. Jumala-
kartust ei olnud kummagilt palju leida, prassimine
ja lakkumine olid kanged kõik üle maa, pühapäewad
said jootudega ärateutatud, abielust ei hoolitud, kõik-
sugust wallatust tehti, — kuida niisuguse eluga
Jumala sdua õpetus wöis kosuda? Kaa õpetajatest
leiab Nüssow süüd. Neid oli üleüloss li ig pisut,
mitu kirikut seisid kaua aega lesed, sest õpetajatest oli
puudu. Meie maal ei olnud mite suurt kooli, kus
noored mehed selle ammeti peale oleksid wöinud õppida,
ja need mehed, kes Saksa maalt said kutsutud, ei
osand maakeelt, ega olnud siis maarahwale käsuks.
Muist olid kaa niisugused, kes enam armastasid mööda
moisu söitä ja lusti pidada, kui rahwast õpetada.
Aga olid kaa teised wigad weel, mis paremat õpetust
keelasid tõusmast ja kauaks ajaks kõik waimu harimist
ärarikkusid. Niisugune wallatu elu, mis meie maal
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pruugiti, ei woinud pika peale nuhtlemata jääda.
Jumal oli kannatades miimist nöuu ärakatsunud, ta
oli armuöpetuse walgust meie maale lasknud paista,
kas ehk inimesed se-läbi pidid ärkama ja meelt paran-
dama, aga sai seegi nbu nende hooletuse ja tuimuse
läbi tühjaks tehtud, ei wiibind tema enam witsaga
tulemata. Ja raske wits se oli, mis Jumal Eesti-
maa peale pani, ni i raske, et näitas, nagu pidi se
maa ja rahwa tükis lõpetama. Wenelased hakkasid
suure wäega meie maa peale tükkima. Peale kähe
kümne aasta wältas se sõda, peaaegn ilma wahet
pidamata, ja se, kes teab, mil wiif i l ennemuiste sai
soditud, mõistab wist, et niisugune aeg ei sallind mite
hoolekandmist õpetuse ja usuparanduse pärast. K i r i -
kud, mõisad, külad, majad, kõik, mis ial waenlase ete
juhtus, sai esite paljaks riisntud ja siis põlema süü-
datud, inimesed said tapetud ehk kaugele maale wangi
wiidud ja muist pärisorjaks äramüüdud, se maa,
kust waeulase söawägi oli läbiläinud, jäi neist tühi
ja paljas maha, tuha hunnikud aga tähendasid weel
seda teed, mis nemad olid käinud. Kes seda jõudis,
se põgenes maalt linna müüride warju, kel nii palju
jõudu ei olnud, se elas wenelaste hirmu pärast enam
metsas kui omas majas, kui se kaa tule eest weel
oli hoitud. Kirikuid ei olnud enam, ega õpetajaid,
ja kari oli muist ärahukatud, muist laiali pillatud.
Kes tahab nüüd wecl imeks panna, et niisugusel
wiletsal ajal ükski ei mõelnud oiete se peale, tarwi-
lisi raamatuid muretseda ja õpetust ülcswötta? Pärast
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jäi lugu natukest paremaks, et kül wenelaste peale-
tungimine ilmaski üsna otsa ei lopenuo. Mida
wägewamaks Rootsi-riik sai, kelle päralt 1561. aastast
saadik Eestimaa ol i , seda enam hakkasid kaa waen-
lased kartma meie tallale tippudes, ja kui kuulus ku-
ningas Gustaw Aadolf 1611. aastal Rootsi auu-
järje peale sai, siis tuli meie maale jälle üks hinga-
mise aeg Issandalt. Tallinnas asutati künmasiumi
kooli, Tartu linnas suurt kooli ja rahwa õpetuse eest
hakati jälle hoolt kanoma.

Esimene, kes pika aja pärast Eestikeele raamatuid
hakkas kujutama, oli Hindrek Stahl , kes Tallinnast
päritud, esste Iärwamaal ja siis Wi ru ja Harjumaal
õpetaja ammetit pidas, ja wiimaks kui Ingr i -maa
supertent 1657. aastal Narwa linnä ärasuri. Tema
mälestus jäägu iga Eestihingcle õnnistamiseks! Tema
andis 1630. aastal kõige csite ühe weikese kostmise
raamatu wälja, ja pärast seda weel mitu raamatut
muist rahwa õpetuseks muist nende õpetajate käsuks,
kes ise maakeelt weel selgeste ei osanud. Esimene
Kõdu ja kiriku-raamat on kaa tema kujutatud 1632 —
1638 a. Waeseo need raamatud kül on keele poolest,
aga arwaku igaüks, kas esimene hakatus warsi wdib
täieline olla. Need raamatud, olgu nemad kuigi
wacsed, on omal ajal palju käsu saatnud, nende tõttu
hakkas aega mööda usu tundmine rahwa seas tõusma,
ja nüüd wast esimest korda märkasid Eestlased, mis
oige usk tähendas. Aga siiski oli töö ika alles poo-
likul, oige usu kõige kallim wara, piibliraamat, ei



olnud weel Eesliteele ümberpandud, kust igamees ise
oleks wöinud usu põhja üleswotta ja Jumala armu-
nöuu äratunda. Ja enuegu se tallis raamat rahwa
käte sai, pidid jälle mitu kümmekonda aastaid mööda
minema, et kül Rootsi kuningad ise seda asja püüd-
sid korrale saata. 1686. aastal tuli wiimaks Uus
Testament Tartu keeli wälja, ja Tallinna maa õpe-
tajad hakkasid kaa kibedaste tööle, et Jumala sdna
Tallinna keeli pidi walmis saama. Aga kcsk nende
töö ja tüli wahele knkkus korraga se suur sõda, mis
pohjasdaks nimetatakse, kus wene keiser Peeteri, wiimaks
Eestimaa Rootsi kuninga Kaarle X I I . käest ärawöttis
ja enam käte tagasi ei annud. Õpetajad olid soa
kära eest Tallinna põgenenud, ja sest et nemad seal
ilma tööta ei tahtnud seista, wotstd käte ja toimetasid
Ue Testamenti ümberpanemise walmis, agga se ei
saand enne trükitud kui 1715. aastal, kus Eestimaa
ju wene walitsuse al oli. Ümberpanija nime pärast
on õpetatud inimeste seas weel waidlemist, wist se
ika Johann Hornung oli, kes Tartumaal Karola kiriku
õpetaja oli, aga ise Tallinnas oli sündinud ja Ta l -
linna keelt wäga selgeste oskas. Se-sama mees pani
kaa 1694. aastal selle lauluraamatule pchja, mis meil
praegu weel pruugitaw on. Täis piibliraamat sai
hiljemine wäljaantud, 1739. aastal, ja wana seaduse
ümberpanija on Jür i kiriku õpetaja Anton Thor Helle.

Ligi 200 aastat olid siis esimesest oige usu üles-
wötmisest möödaläiuud, kui terwe Jumala sõna Eesti-
rahwa käte sai, ja nüüd wast oli oige usk tõeste
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üleswöetuo, sest nüüd oli se walgus käe, mis eest
aega mööda wana ebausu pimedus pidi kahauema ja
lõppema. Ja weel läks 100 aastat mööda Ue Testa-
menti wäljaandmisest, siis sai Eestimaal prius kuulu-
tatud. Se oli kül ihulik prius ja näitab, nagu ei
puuduks se toguni usu asjasse; aga kes wähägi teab,
mis hirmsa pimeduse ahelatega orjapõli inimese meelt
ja waimu woib wangistada, se mõistab kaa, miks
meie seda siin lõpetuseks nimetame. Orjapolwes wota-
wad walewaim ja petus wöimust, ja orjapolwes sigi-
wad kaa tuimus ja lihaorjus, et inimene õpetust ja
waimu harimist ei nõua ja nagu mõistmata elajas
ennast lihaliku himude hooleks annab. Ihulik prius
ehk wabatpöli pidi siis omalt poolt aitama, et waimu-
prius, mis Jumala sõna tõttu oigest usust tõuseb,
wöiks järje peale saada, nõnda kuida aapostel Paulus
tunnistab (2. Kor. r. 3, 17): ^Kus nüüd Issanda
waim on, seal on wabadus." Kas uüüd pärast 50
aastat se lootus juba on toeks läinud? Kas wale
on wajund ja tõde tõusnud, kas tuimus ou kadund
ja õppimise armastus südametes ärgand, kas pime-
duse sigimata teud armuopetuse walguse eest on põ-
genenud? Woi kas ika weel ohates peame küsima:

Wahimees, kas pime öö-aeg,
Patutöö-aeg,

Pea möödaminemas?
Pimedus weel meeled katab

Ja neid matab.
Mil la l se on kadumas?



Wastuft selle küsimise peale andku need, kes seda
loewad, aga meie lõpetame seda lngn soowides: Peaks
se aeg pea meile jõudma, kus julgeste woib küta, et
oige usu üleswotmine Eestimaal oigeks usu-üles-
wötmiseks on saanud iga Eestimehe ja Eestinaese
südames, elus ja majas.

23. Tänu kolmaiuu Jumalale.
(üks laul wana Rooma wiist seatud.)

Tänage Loojat, suur on tema heldus!
Otsegu isa peab tema muret,
Armuga täidab tema maa ja rahwa.
Tänage loojat!

Tänage Jeesust, halastusest rikast!
Otsegu wend on tema meile tulnud,
Lunastas patust, andis meile elu.
Tänage Jeesust!

Tänage Waimu, koguouse kaitsjatl
Tema on tulnud pühitsema rahwast.
Kuulge ta sõna, jätke maha pattu!
Elage Maimus.

24. Pulma-laul.
(Wana Eesli wiisi seatud.)

Neitsikesed noorukesed,
Tacwa isa taimekesed!
M i s ma leidsin lepikusta,
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Mis ma kuulsin kuusikusta?
Leidsin saja sõnumida,
Kuulsin kaugelt pulma pi l l i ;
Miua kermeste küsima:
„ Kulla wares, walge lindu,
,,Kül sa tead, sulgis-tarka,
,,Kus wast saawad pulmad peetud,
,,Keda kaasaksi wiidanekse?"
Wares kuulis, kõhe kostis:
,,Mis mul sellega tegemist,
„ Pulma peuga waewamist?
,,Mul on mitu ammetida,
,,Sada sala tarkusida:
,,Loen koplis kanapoege,
„ Laulan kena lepikussa,
„ Krooksun kurwa sõnumida,
„Pulma röömu põlgan mina.
Mina tuwikest paluma:
„ Tere, tere, tuwikene,
^Kena, marja meeleline,
,,Kas sa kuulsid saja kõla,
„Nägid pulmaliste pidu?"
v^Mina nägin, miks ei näinud,
i, ̂ Wiidi ära meie Mari,
^, Saadeti linua sula neitsit,
^ Kulda wallide warju taha,

silmad sõstra karwa,
hiuksed süsi karwa,
selge armn karwa;



— 95 —

^ ,G i tule meie toitja tagasi,
, M e i e kallis kadus l i nna / "
Laulis lindu, mina mõistsin,
Läksin talli tallitama,
Raudjat rakkesse panema,
Linalakka teise poole.
Wötsin piitsa warna otsast
Labakindad seina kullest,
Panin piitsa plaksumaie,
Hakkas raudjas hüppamaie,
Linalakka tantsimaie,
Wärawast wälja kippumaie.
Hüüdis härga, rammnlane,
Pajatas wolinal päitsnlehma:

sa kipnd, külaline,
poole lähed, peremehike?"

Warsi mõistsin, kosisin wastu:
„Lähen lindu waatalyaie,
M a r j a meelekest otsimaie,
„ Pulma päüvi pidamaie."
Mõistis härga, mürgas wastu,
Ammus Ambla päitsu lehma,
Laulis Kiina kirju kukke,
Kõõrutasid kanapojad,
Piilupapa pajatas,
Karjakrants weel peale kauba:
^Oh seda waewa, oh seda mälul
^Liuua wiidi linnukeue,
^Tabati musta müüri taha;
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5 Pole korwa kuuldawalla
^ Sirgu silma nähtawalla
„ Sõida sõber, sõida linna,
„ Sõida kõhe pulma kota,
,,Wii wast tuhat terwisida,
^Elu pitka, palju onne
„Pruudile ja peiule!"
Mina mõistsin, matsutasin,
Piitsaga weel taka peale.
Raudjas rutu õuest wälja,
Linalak lääb taga järel.
Sõitsin wersta, söudsin kakfi
Kuusiku kõrtsist möödaje
Ika edasi musta metsa.
Istub oraw kuuse oksal,
Jänes, pika kwva kandja,
Puude warjus, poösa peidul:
,,Tere, kallis külaline,
^Tere, paras pulmaline
,,Anna hoostel' häästi pihta,
,,Et saad aegsast' alewisse,
^Parajaste pulma kota!

illna lillekene,
kullerkupukene,

,Meie metsa au ja ilu.
,,Wii taal' palju tuhat terwist!"
Sõitsin mürinal teeda mööda,
Lendasin tuulega Tallinna.
Juba paistis pulma maja,
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Juba hüüdsid pilli healed,
Mina uhkeste ukse ete. —
Andsin hoostele heinu ete,
Panin piitsa paigaalle,
Astusin sedamaid saja tupa:
pTere, tere, pruudikene,
,,Tere, marjameeleline,
,,Kirjn pihta peenikene,
,,Mina waene lapuline
,,Toon sulle tuhat terwisida!"

25. Gustnw Aadals,
Nootss-maa kuningas.

Sünd. 9. Iöulu-k. p. 1594; surn. 6. Talwc-k. p. 1632.

Meie oleme ülemal, kus meie oige usu üleswötmisest
Eestimaal rääkisime, Rootsi kuningat Gustaw Aadolfit
nimetanud, kelle walitsuse al meie waese, ärakurnatud
maale jälle parem aeg tuli. Selle mehe elulugu
tahame nüüd lühidelt kirja pauna, sest ta on seda
wäatt, et tema mälestus ei kau. Gustaw Aadolf ei
olnud mite üksi suur ja tark kuningas ja kuulus soa-
mees, waid — ja se maksab weel palju enam — ta
oli ühtlase üks alandlik, usklik Jumala inimene, kes
oma Jumalat südamest kartis ja armastas.

GuZtaw Aadolf on 9"°l Ioulu-kuu päewal 1594.
aastal sündinud ja on kuninga Kaarle IX. wanem
poeg. Ju lapsest wöis tunda, et Jumal teda rohke
waimuannetega oli ehitanud ja öeldi temast, et ta

4
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ilmaski ei ole laps olnud waid warsi kuningas, sest
temal oli ju noorest peast nii mehine meel, nii julge
ja waper süda, et üsna ime oli. Hea pea tõttu sai
ta kaa õppimisega wäga heaste korda ja kõik selleaegne
tarkus ja tundmine olid pea tema käe.

Aga kõige enam muret pidas kuningas Kaarel
ommeti oma poja hinge'harimise eest, ta püüdis teda
jumalakartusele kaswatada ja issäranis Luterufe oige
usu tundmist ja armastust tema südamesse külmata.
Sest eks ta seda oma wenna pojast Sügismundist
olnud näinud, mis kahju sest tuleb, kui inimesel sel-
gemat usutundmist ei ole. Se-sama mees oli ennast
Rooma preestritest jälle lasknud katoliigi usku tagasi
petta ja oli sellepärast wiimaks oma kuningriigist lahti
saanud ja suurt häda kõige Nootsirahwa peale saatnud.
Gustaw Aadols sai siis ju waratselt suure hoolega
Jumala sõnale õpetatud, ja hea seeme leidis kaa hea
maa. Üks mees, kes selle aja lngu on kirja pannud,
kiidab temast: „Kuningas Gustaw Aadolf on nii-
sugune mees, kes kdik, mis ta ial etewötab, palwega
alustab ja siis muidugi kaa tänuga lõpetab."

Kaarel IX. suri sügise 1611. aastal ära ja et
Gustaw Aadolf kül alles 18. aastat hakkas käima,
tõsteti teda ommeti Rootsi riigi auujärje peale kunin-
gaks. Kuldkroon on raskem kui koorem ju wanema
inimese peas, nüüd pidi seda üks noormees kandma,
kes waewalt poisikese pölwest oli peasenud. Ja koorem
oli sel korral weel palju raskem, kui ta muidu tautab
olla. Alaline söakara ja rängad soamaksud luuinga
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Kaarle ajal olid rahwa hoopis arakurnand ja waeseks
teiuo ja terwed maakonnad olid waenlastest puuks
paljaks rusutud ja põletatud, ja pealegi olid isast
pojale otsegu paranduseks kolm wägewat waenlast
jäänud, Tacmilased, Pohlakad ja Venelased, kellega
noor kuningas warsi oma asja pidi seletama. Teine
oleks nii wiletsa loo parast kohkund ehk üsna meelt
araheitnuo, ja oleks püüdnud olgu mis kaubaga waen-
lastega araleppida, aga uiisugune meel ei olnud
Gustaw Aadolfil. Ta mõistis kül, mis wiletsus
tema kaelas oli, aga mida raskem koorem oli, seda
tugewamaks kaswas tema jõud, seda mehisemaks laks
tema meel, ja juhtus ta mõnikord kaa suure kitsiku
sisse, ika leidis wiimaks tarkuse waral nöuu sest pea-
seda. Ta oli häda risti al kui hea raud, mis tagudes
aga paremaks ja köwemaks läheb.

Mis Gustaw Aadolf ial käte wdttis, se pidi kaa
korda minema. Targaste se oli ete arwatud, ja kui
ta peale hakkas, ei aunud enne järele, kui kõik, mis
tema nöuu keelas, oli ärawoioetuo.' Nõnda sai ta
kaa aega mööda oma waeulastega toime. Aga oli ta
waper oma waenlasid wöitma, kes «väljastpoolt tema
tallale tükkisid, siis ta kaa seda seestpioist wditlemist ei
unustanud, mis igal ristiinimesel peab olema, kes
omale elukrooui nõuab. Ta tundis oma südame rikutud
lugu ja hinge waenlase petust ja teadis kaa selgeste,
mis worguga se tema hinge tahtis püüda, — et tema
wäga äkilise wihaga oli, — aga ta pani wapraste
wastu ja sai kaa selle patu üle peaaegu täit wöimust.

4"
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Nii pea kui Gustaw Aadolf kuningaks oli saanud,
oli kaa söakära lahti. Taanilastega ta hakkas peale
ja oli ta neist jagu saanud, ootasid teda ju W?ne-
lased ja Pohlakad, kelle kuningas se-sama Siigismund
oli, kes usu wahetamise eest Rootsi auujärje pealt sai
äralükatud. Iga l pool Gustaw Aadolf ise oli esimene,
— oli tema oma kindralitega nöuu pidamas, siis
ükski muu ei teadnud nii mõnusaste nduu anda kui
tema, ja lahingi ajal ei olnud seda soldatit, kes julguse
ja wahwuse poolest tema ete Mdis. Ta hoolis nii
pisut omast elust, et ta kakskorda püssikuulidest sai
haawatud, teise korra läks kuul tema krhiu, teise korra
tema ola nuku alla. Se kuul ei saano haawast wälja-
woetud ja sest saadik oli ta parem käsi natukest kange
ja öla nuk ei sallind enam palju raudriide raskust.

Tema sõdadest nimetame aina seda, mis tema
Wenelaste wastu Nanva linnast alustas, kus ta
1617. aastal Ingrimaa, mis nüüd Peterburi kuber-
mang on, oma käte sai, ja seda scda weel, mis temal
Pohlakatega Linvimaal oli. 1621. aastal wottis tema
nende käest Ria linna wäekaupa ära ja 1625. aastal
sai kõik Liiwimaa tema walitsuse alla. Sedawiisi
olid nüüd need kaks maakonda, Eesti- ja Liiwimaa,
mis enne olid ühes olnud ja 1561. aastal teine
teisest said lahutatud, kui Eestimaa Rootslaste ja
Liiwimaa Pohlakate alla heitis, jälle üheskoos Rootsi-
kuninga käe.

Nõnda kaswatas Gustaw Aadolf oma riiki suure-
maks, aga sellega ta ei leppind, waio tema ülem mure
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se oli, et kõik tema ri igi alamad head M w e pidid
käte saama. T a püüdis se-parast põlluharimist ja
weistekaswatamist parema järje peale saata, asutas
wabrikuid ja kutsus wöüralt maalt osawaid meistrid,
kes tema alamaid kõiksuguse tarwiliku ja kasuliku tööle
woisid õpetada. Peale selle kandis tema hoolt, et
igal pool auus elu pidi olema ja et kõik kohtuseadused
õigusega said ülespeetud. Aga kõige suurem mure
oli temal ommeti kirikute ja koolide pärast ja meie
oma maa teab tema hoolekandmisest sõnakest rääkida.
Temap se oli, kes Tartu linna suure kooli asutas ja
Tall inna kümnasiumi kooli ja temast se wist kaa tuli,
et Eestirahwa õpetuse eest sel ajal hakati hoolt kandma.
Muidu se rahwas, mis alati soawaewas on, jääb
ihuliku ülespidamise ja waimuliku harimise poolest
teistest tagasi, aga Nootssrahwaga oli lugu hoopis
teine. Et foda kül peaaegu wahetpidamata nende
piirte ümber möllas ja neile palju waewa tegi, hakkas
nende käst ommeti kesk soaajal häästi käima ja õpetus
ja waimukasu uende seas siginema. Se tuli sest, et
kuningas ise südamest Jumalat kartis. ja seda oma
rahwale kaa wäga soowis.

1620. ckastal heitis noor kuningas abielusse.
Brandenburgi kuurwürsti tütar Maarja Eleonora sai
tema abikaasaks. Se oli üks tallis abielu, mis nemad
mõlemad Jumala kartuses ja armastuses pioand.
Kuninga praua armastas oma waprat meest kõigest
südamest ja Gustaw Aadolf hoidis kindla truuwusega
tema poole. Aga palju aega ei saand noor abielu-
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rahwas kõdu rahus teine teisega elada. Ju 1621.
aastal hakkas se sõda, mis meie ülemal ju nimeta-
sime, Pohlakatega, ja se ci löpend enne otsa kui
1629. aastal, kus rahulepitus sai tehtud.

Oina ümberkaudiste waeulastega oli Gustaw
Aadolf sedawiisi korda saanud ja näitas, nagu pidi
nüüd üks kallis rahuaeg Nootnnigile tulema, kus
kuningas seda tööd, mis tema oma rahwa käsuks oli
etewötnud, rahuga wois edasi ajada. Aga se oli tühi
lootus. Juba oli teine suur sõda teda ootamas, kust
tema enam eluga ei pidand peasema. Se kord ei
läinud Gustaw Aadolf mite oma riigi ja walitsuse
käsuks sodima, waid Luteruse usu kaitsmiseks, ja oli
se Jumalast temale wagaduse palgaks soowitud, et
tema oma elu usu eest ja Kristuse auuks wois jätta.

1618. aastast saadik oli Saksamaal üks hirmus
sõda möllamas, mis kolmekümueaastaseks soaks hüü-
takse, sest et se 1648. aastast saadik kestas. Saksa-
maa keiser Ferdinand oli seda sõda tõstnud Luteruse
usu rahwa ja würstide wastu, sest paawst ja tema
seltsimehed, jesuitid, olid keisri meelt nõnda seganud,
et tema seda Jumala meele pärast arwas olewat, kui
ta Lutcruse usku olgu kaa mõõgateraga ja were-
ärawalamisega püüdis süütumaks kautada. Senni kui
keiser Wiinilinnas pikki palmid luges ja oma wiisi
tühja Jumalateenistust pidas, möllasid tema söawäed
mööda Saksamaad hullemine kui kiskujad metsalised,
tapsid ilmasüüta inimesi, riisusid ja põletasid kõige
maa puuks paljaks ja se oli keisri meelest kaa Jumala-
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teenistus. Keisril olid sel korral kaks kuulust fta-
pealikut Ti l l i ja Wallenstein, nende ees olid Luteruse
usulised kui lambad hundi ees, ei saand ükski enam
wastupandud ja näitas otsegu oleks Lutcruse usule
Saksamaal wiimne tund ligi jõudnud. Rahwas olid
meelt äraheitnud ja nende würstid ilma nöuuta.

Nii hirmust ülekohut ei wöiud Gustaw Aadolfi
waga hing enam kannatada. Pikki silmi ootas tema
seda aega, kus ta omast muuudest waenlastest pidi
rahu saama, siis oli temal nöu walmis oma usu-
wendadele api minna ja seda usku jesuitide küüsist
peasta, mis tema meelest waga kallis oli. Peale selle
oli temal kaa muud riuasja keisriga seletada. Eks
keiser ei olnud Pohlakaid aidanud, siis kui tema
nendega weel oli sõdimas ja eks Wallenstein ei olnud
Mekleuburgi würstide käest nende maad ülekohtuga
ärawötnud? Ja kui Gustaw Aadolf oma saadikud
Wiini linna keisri juure oli läkitauud, et nemad nende
würstide eest, kes tema sugulased olid, pidid kostma,
oli keiser neid häbiga saatnud minema. Se-pärast
wöttis Gustaw Aadolf warss, kui Pohla süda oli
lõpetatud, nöuuks Saksamaale minna ja oma usu
rahwast keisri wastu aidata. Lehe-kuus 1630. aastal
olid Nootsimaa riigisaadikud, muist õpetaja, muist
rüütli, muist kodaniku ja muist talupoja soost, Stokholmi
linna koku tulnud. Oma nelja-aastase tütre Kristinaga
astus kuningas nende seka. Ta wöttis lapse sülle ja
palus neid nii südamelikult, et nemad tema tütrekest
armastusega pidid kaitsma, et kõigil wesi silmis oli.
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Si is ta tänas riigisaadikuid, et nemad ilma nurise-
mata selle ue söakoorma eneste peale olid wdtnud ja
tuletas neile Jumala armu meele, kes siit saadik
Nootsimaa söahäwituse eest oli hoidnud ja neile ika
woitu annud. Si is kinnitas ta weel iga suguseltsi
inärauis. Ta manitses õpetajaid, et ühel meelel ja
Jumala karluses pidid elama ja oma tööd Issanda
wiiuamäel auusaste tegema. Rüütlitele ja möis-
nikutele soowis tema mõistust, jondu ja julgust, et
nemad oma ammeti kohut saaksid Jumala auuks ja
riigi käsuks toimetatud ja kodanikudele ja talupoegadele
palus ta selle käest hõlpu ja onne, kelle käest kõik
head annid mahatulewad. Wiimaks ütles ta suure
healega, mis südame haledusest wärises: ,,Teid kõiki,
Nootsimaa rahwast, annan ma Jumala hooleks ja
jätan teid nüüd Jumalaga, wöib olla wiimist korda!"
Õnnistades tõstis tema oma käed nende üle ja lõpetas
kõnet 90. laulu sõnadega: ,,Pööra jälle, Iehowa!
Oh kui kaua? ja kahatse oma sulaste pärast. Täida
meid waratselt oma heldusega, siis tahame röömsaste
laulda ja rõõmustada kõige oma elu aja. Rõõmusta
meid neid päiwi mööda, kui sa meid oled waewanud,
neid aastaid mööda, kui meie oleme õnnetust näinud.
Saagu siun töö näha so sulastele ja nende lastele
so auustus. Issandal, meie Jumalal olgu lahke meel
meie wastu; ta kinnitagu meie kätte tööd meie juures;
seda meie kätte tööd kiunitagu tema."

30. Lehe-kuu päewal 1630. aastal läks kuningas
oma s,)awä>ga lacwa ja sai kaa õnnega Saksamaale
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mäele. Warsi esimene töö oli temal, et ta mere
ääres polwili mahasattus ja suure healega luges:
„ Issand, meie Jumal, kes sa tuuli ja merd, taewast
ja maad walitsed, mis kiitust ja tänu wöin ma sulle
auda sinu armuhoole eest, et sa meid ohtliku meretee
peal oled hoidnud ja õnnelikult mäele aidanud? Oh,
ma tänan, ma tänan sind südamest ja palun, sest et
sa tead, et ma seda sõda mite oma auu, waid aina
ükss sinu anu pärast ja siuu äratallatud kogudnse käsuks
olen üleswotnud: anna mulle sest tunnist saadik, mis
sina mulle wiimseks oled seadnud, armu ja onne, et
ma seda sinu püha tööd wöin korda saata. Aamen."
Kõigile, kes seda kuulsid, langes wesi silmi, aga
kuningas ütles: ,,Arge nutke, waid paluge ennemine
minuga Jumalat kõigest wäest ja südamest! M ida
enam palwid, seda enam wöitu!"

GuZtaw Aadolfil olid Saksamaale tulles aina
15000 söamecst. Se oli weike hulgake keisri suure
wäe wastu arwatud, aga se waim, mis Rootsi meeste
sees liikus, maksis rohkeste selle käsu, mis keisri wäcl
meeste aru poolest oli. Rootslased ei ofand mite
üksi wapraste sodida, waid nemad olid kaa Jumala
kartusele ja palwele õpetatud, sest kuningas inles sage-
daste: ,,KeZ kõige parem ristiinimene, se on kaa kõige
parem seamees." Igapäew kaks korda, hommiku ja
ohtu, togusid kõik söamehed oma õpetajate ümber
palwet pidama ja igal pühapäewal sai leeris Jumala-
teenistus peetud, kaa siis kui waenlased üsna ligidal
olid.
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Kui keiser Feroinand kuulda sai, et Gustaw
Aadolf Saksamaale oli tulnud, ci pannud ta seda
mikski ja ütles uhkeste: Mei le on jälle üks tük
waenlast juure tulnud!" Aga pea said tema söawäed
aru, et mite aina üks tük waenlast, waid üks täis,
kardetaw waenlane nende wastu oli sodimas. Kuhu
Gustaw Aadolf tuli, seal ta pühkis neid enese eest
ara, et neist palju järele ei jäänd. Pea oli Pommeri
maa Rootslaste käe, siis wotsid Frankfurti linna ara
ja tee Slesia ja Brandenburgi ja Saksimaale oli nende
ees lahti. Katoliigi-rahwas kohkusid ja keiser hakkas
Wiini linna müürisid parandama.

Hea meelega oleks Gustaw Aaools Magdeburgi
linna Ti l l i käest peastnuo, aga Luteruse usu würstide
tahtlane meel wiitis tema aega nii kauaks, kui lin
ju T i l l i käte oli sattunud. Lin sai hirmsal wiisil
tema söameestest arahäwitatud ja tuha hunnikuks
tehtud, ja ei ole parast Ierusalema linna ära-
häwitamist haledamat lugu olnud, kui seda. T i l l i
soamehed olid hullemad kui metsalised.

Häwitades ja põletades laks keisri söapealik T i l l i
sealt Hessimaa poole, ta tahtis selle maa würsti se
eest käristada, et ta Gustaw Aadolfi poole oli heitnud;
tagasi tulles tükkis ta Saksimaa kuurwürsti tallale
ja wottis tema käest Leipngi linna ära. Senni oli
Gustaw Aadolf Meklenburgi würstidele nende maa
tagasi annud ja mitmes wähemas lahingis keisri
söawäed ärawöitnud. Nüüd kallas ta rutu Leipsigi
poole, kus Ti l l i teda oli ootamas. Kuningas oli efite
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kähe wahel, kas ta oma weikese hulgaga kaa Ti l l i
surema wäe wastu tohtis hakata, aga Saksi kuurwürst
ajas nii kaua peale, et ta wiimaks nouuks wottis
ftda üleswötta. 6. Mihkle-kuu päewal 163l. aastal
walmistas Gustaw Aadolf ennast fta wastu Breiten-
feldi linna ligidal. Juba oli ö'ö käe, kui kindralid
tema telki tulid nöuu pidama homse päewa weretöö
pärast. Oli n?u neil peetud, ütles kuningas weel
enne nende lahkumist: ^Enam kui oma wäe ja oma
abimeeste peale loodau ma se peale, et digus meie
poolt on. Meie ei sodi nüüd mite aina inimeste eest
ehk ajaliku käsu pärast, waio meie sõdime ennemine
Jumala auuks ja tema sõna ja oma kõige pühema
usu eest, mis katoliigi rahwas kangeste tagakiusab ja
süütumaks püab kautada. Se-pärast ei sünnigi karta,
et Jumal, kes meid merest ja jõgedest imewiisil on
läbi aidanud, et kül waenlased meid wägise tahtsid
keelata, meid nüüd peaks mahajätma, waid tema
kinnitab meie käed ja annab meile woimust waeulaste
hooplemise üle. Tuletage Magdeburgi linna meele
ja neid mitu tuhat ilmasüüta inimest, lelle weri nüüd
taewa poole kisendab ja Jumala uuhtlust meie waen-
laste kaela kisub, ja olge julged se peale, et ehk
täna ju kätemaksmise päew neile Jumalast on sea-
tud. Hakakem aga wapraste nende wastu! Jumal
on meie poolt! Seda tunneb minu süda selgeste.
Jumalaga tahame meie wahwaste teha, ja tema
tallab meie waenlased ära! Jumal meiega! olgu
meie söakisa."
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Kui hommiku hakkas köitma, ehitas T i l l i oma
wäge soa wastu, Rootslased olid ju walmis. Kuningas
kinnitas omaksid weel wägewa sõnadega, siis tuli
hobuse seljast maha, heitis pölwili ja palus: ,,Köige-
wägewam Jumal! Waata armuga oma sulaste peale
ja saada meile w îmust oma waenlaste üle. Meie
oleme oma isamaa mahajätnud ja tulnud oma werd
sinu püha ewangeliumi eest ärawalama. Aita meid
nüüd, et meie ärawöidame, oma püha nime pärast.
Aamen."

Wagede Iehowa kuulis tema palwet. Wöit jäi
tema käte ja waenlased said laiali pillatud. Söa-
wälja peal kesk haawatud ja suruud meeste seas
tänas Gustaw Aaoolf polwili maas olles Jumalat
selle wöidu eest.

Kõik Saksamaa oli nüüd Rootslaste ees lahti
ja se ainus mees, kclle peale keiser weel oli lootnud,
põgenes suure rutuga nende eest. Wallensteini oli
keiser ju enne pidand ammetist lahti laskma, sest tema
oli nii hulluste möllanud, et katoliigi b-n würstidki
nii ülekohtust tööd enam ei tahtnud sallida. Mis
keiser nis nüüd pidi tegema, kust pidi ta abi wötma
selle waenlase wastu, keda tema esiotsa nii halwaks
oli pannud? Juba Saksimaa kuurwürst oli Böömi-
maa sisse tunginud, se oli keisri oma maa ja Wimi
lm ei olnud sealt enam kaugel.

Gustaw Aadolf laks senni wöites Saksamaalt
läbi ja asus wiimaks Franffurti linna, mis Maini
jöe aares. Sinna tulid Prantsuse maalt tema juure
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saadikud, kes libeda sõnadega temale abi pakkusid, kni
tema neid pidi aitama muist Saksamaad omale wMa.
Aga Gustaw Aadolf ülles neile: ^Ega ma Saksa-
maa äraandjaks ole tulnud, waid tema kaitsjaks, mina
ei wöi seda sallida, et üks ainus lin ehk maakond
temast saab ärakistud."

Kui T i l l i jälle waha oli hakand toibuma, siis oli
jälle endine riisumine ja ärahawitamine lahti. Gustaw
Aadols pidi rutuga sinna maale minema, kus tema
nagu paris mõrtsukas jahtis. Nürnbergi linna rah-
was wötsid kuningat kui oma ärapeastjat suure auuga
wastu ja töid temale meeleheaks kallid tingitusi. Se
liigutas kuninga südant, ta tänas neid südamest selle
armastuse eest, aga manitses neid kaa ühtlase, et
omast usust küwaste pidid kinnipidama. ,,Wdioelge,"
ütles tema, ^heao woitlemist ja pidage usku, kül
siis Jumala wägew käsi kaa teie linna ülespeab ja
hoiab."

Lehi jöe juurest leidis Gustaw Aadolf Ti l l i .
Wae kaupa wiskas ta üle joe ja w tis Ti l l i ara,
kes ses lahingis nii raskeste sai haawatud, et pea
pärast seda hinge heitis; siis hakkas Ingolstadti linna
ümberpiirama. Aga se lin oli nii kindel, et ta seda
käte ei saand, ja karwa pealt oleks ta ise seal surma
saanud. Tema omaksed käisid nüüd tema peale, et
tema omast elust enam pidi hoolima. Ta wastas:
,,Se kuul, mis peaaegu mo elule oleks otsa teinud,
on mulle seda wana seadust jälle meele tuletanud,
mis minule nii haästi kui iga soldatile on tehtud:
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Inimene, sa pead surema! Sest seadusest ei peasta
mind ei minu kõrge sugu, ei mo kuninglik kroon, ega
minu wöitjad söariistad. M a annan ennast hoopis
Jumala hooleks, tahab tema mind siit ärawotta, kül
ta siis leiab omale parast, kes tema õiguse asja woib
äratoimetada."

Gustaw Aadolf läks nüüd oma söawäega Baieri
maalt läbi ja asus Münheni linna. Katoliigi rahwa
Jumalateenistust ei segand tema mite, waid oli kaa
nende wastu lahke ja oigusetegija. Se läbi laks üks
munk ni i julgeks, et ta koguni katsus kuningat kato-
l i igi usu poole petta. Kuningas ei wastand temale
muud kui: ,,Ma tunnen kül seda waleöpetust, miska
paawst kõige ilma pahanduseks Kristuse armuopetust
on ärasolkinud!" Oma söamehi walitses kuningas
ni i heaste, et waenlasedki neist ei wöinud süüd leida.
Kui muidu soldatid waenlase maal kmk ülekohtutööd
oma kõhtu arwawad olewat, Rootslased Gustaw
Aadolsi ajal ei arwand seda mite, waid tegid õigust
kaa waenlastele.

Keisril oli nüüd kitsas käe, waenlane seisis Austria
ri igi wärawa ees, Böömi maa oli ju ta käe, T i l l i
oli ärasurnud, Wallenstein, keda keiser ise oli ammetist
lahti lasknud, seisis pohmi wcele sees ja ei teind
ennast keisri suurest tiisikusest hooliwat. M i s ta nüüd
pidi tegema, kust ta seda meest pidi wotma, kes tar-
kuse ja söaosawuse poolest Routnkuninga wastu jõudis?
M i s muud kui pidi jälle Wallensteini palwele minema.
Se andis ennast kaua paluda, wiimaks lubas nagu



armu poolest keisrile söapealikuks heita, kui täis meele-
wald aga tema käte pidi jääma. Pea oli tema kaa
suure söawäe, 60000 meest, kokukogunud ja nendega
ajas tema kõige esiteks Saksi kuurwürsti Böömimaalt
wälja, siis ruttas Nürnbergi linna poole; ta tahtis
temale sedasama otsa teha, mis T i l l i Magdcburgi
linnale oli teinud. Aga Gustaw Aadolf jõudis tema
ete ja kolm terwet kuud seisid mõlemad söawäed seal
linna ees oma kantside taga ja wahtisid teine teise
otsa, aga ei kumbki neist ei lüknnud paigalt. Kunin-
gale läks se wahtimine igawaks, ja peale selle ei
wöinud tema kaa kauemim ssnna jääda, sest inimeste
ja hooste toidus hakkas otsa minema, ja käsin ja sant
toit sünnitas külgehakkajat tobe tema soameeste seas
(Wallensteini leeris oli se-sama waene lugu, ehk weel
waesem kognni). Se-pärast wöttis Gustaw Aadolf
nönu Wallensteini kallale minna ja katsuda, kas ta
teda sealt saaks äraaetuo.

Üks palwepäew sai Rootsi leeris peetud, nõnda
kuida se ika :V.uinga wiis oli, enne kui ta söta läks,
Ööse hakkas tormamine peale. Aga et kül Roots-
lased wapraste waenlaste kantside peale tormasid ja
neid püüdsid arawMa, nemad ei saand sellega korda.
Ridade kaupa niitsid waenlase suuredtükid neid maha,
raske wihmasadu oli pealegi maad äraleutanud, et
mehed ei saand hblpsaste edasi, ja kui ohtu tormamist
lõpetati, siis olid kummagilt poolt l igi 2000 meest
surnud maas ja ei kummagile ei olnud sest mingi-
sugust käsu tulnud. Kuningas kutsus nüüd weel



ükskord Wallensteini, et lausa söawälja peal oma asja
pidid seletama, aga tema ei tahtnud mite. S i i s
Gustaw Aaoolf, et ta aga sest suurest näljast ja
hädast saaks peaseda, jättis 6000 meest järele kanlsa
hoidma, ja ise läks waenlastest mööda Swaabimaale
oma meestele paremat ülespidamist otsima. Pärast
wiit päewa jättis kaa Wallenstein oma leeri maha ja
hakkas Tüüringi maakonda riisuma ja ärahäwitama.
Gustaw Aadolf ruttas tema järele. Erfurti liunas
leidis ta oma abikaasa, kes teda oli tulnud waatama.
Kuninga meel oli raske ja süda täis surmamöttid,
kui ta oma abikaasat linna» walitsuse hoiu alla tellis.
Kibedaste nuttes ta hakkas tema ümber kacla ja ülles-
vIumal olgu siuuga! Ta jääb sulle warjupaigaks.
Meie saame teine teist weel näha, kui mite sessinatses
kaduwas elus, ommeti igaweses õnnistuses!" O l i ta
seda öelnud, astus kcrmeste hobuse selga ja ruttas
oma soawäe kännul Naumburgi linna. Rahwas
jooksis hulgani igalt poolt koku oma kuningliku
Heastjat nägema. Neil oli hea meel, kui nemad aga
tema kue palistusesse said puutuda, mitu heitsid toguni
tema ete pdlwili maha. Kuningas ehmatas selle üle
wäga ja ütles õpetaja Fabritsiuse wastu: ,,Meie käsi
käib nüüd heaste, aga ma kardan, et Jumal mind
weel peab käristama selle rahwa rnmala teu parast.
Eks ole üsna, nagu oleksin ma nende ebajumal?
Kül se nüüd wöib sündida, et Jumal neile ja minule
tunda annab, et ma muud ei ole kui surelik iuimene.
Oh, sa suur Jumal, sa oled ise mo tuunistaja, kui
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wäga wastu meelt mulle selle rahwa tegu on. Ma
annan ennast sinu hooleks ja loodan, et se ei pea
sündima, et se töö, mis ma so koguduse peastmisekö
olen alanud, poolele jääb."

Sedasama alandliku meelt näitas kuningas kaa
siis, kui mõned Austriamaa mehed, keda ta oli wangi
wotnud, tema ete Mw i l i mahasattusid ja palusid, et
ta neile nende elu pidi kinkima. „ Tõuske üles,"
ütles tema, ^ega ma Jumal ole! Kummardage
Jumalat ja tänage teda oma elu eest!"

Rootslased tegid kawaluse pärast, nagu tahaksid
nemad talwekorterisse asuda ja Wallenstein, kes arwas^
et temal neist pidi rahu olema, saatis 12000 meest
enese juurest ara ja läks Liitseni linna poole. Aga
juba Gustaw Aadolf oli tema kännul ja jai peni-
koorma maad linna ete seisma. Sai ta pisut puhauud
ja Jumala armu wastuwotnud, käskis ta weel enne
toitu oma 18000 meest endid söa wastu walmistada.

*Temal oli sel paewal pödranahast kuub seljas. Kin-
dralid palusid teda, et ta raudnide pidi selga panema,
aga tema wastas: ^Iumal on mo raudrie! Mo
tunnikene on taewas ülewal, maailm ei wöi seal
juures ühtegi teiseks muuta. On Jumal mulle sead-
nud, et ma nüüd pean surema, ja mina arwan, et
se nõnda on, — ega siis soariistad mind ei aita;
kui mite, siis wöib ta mind kaa ilma nendeta hoida."
Päewa tõusul laulsid söamehed: Meil ' tuleb abi
Jumalast, ja siis wotsid söariistad käte.

Paks udu kattis maa. Mõlemad soawäed seifid



liikumata. Se aeg kulus kuningale ära, et ta ennast
waimuliku soariistadega wois ehitada. Ta heitis
omaste nähes pölwili maha paluma ja kdik söawägi
tegi niisamuti. Si is tõusis ta üles ja hakkas üht
waimuliku laulu laulma ja siis teist weel, mis ta ise
oli teinud:

Miks kardad, weike hulgake,
Kui waenlane kaa hulluste
Sind kiusab äraueelda,
Ja püab sinu hukatust?
Miks oled sa täis ahastust?
Eks Jumal wöi kõik keelda? j . t. s.

Pasuuad hakkasid seda wiisi mäugima ja kõik söa-
mehed laulsid kuninga seltsis.

Kellu kümne ajal enne lõunat, — se oli 6. Talwe-
kuu päewal 1632. aastal, — kätkes wiimaks udukate
ja päike hakkas läbi paistma, et mõlemad soawäed
teine teist näha said. Kuningas andis käsku, et sõda
pidi hakkama. Ta pani käed mööga pea ümber risti,
waatas taewa poole ja hüüdis: ,,Nüüo hakakem
peale! Jumal aidaku meid! Jeesus, Jeesus, anna
mulle, täna wöidelda sinu püha nime auuks!" Kõik
söawägi tükkis joonega waenlaste kallale sa need lõid
tagasi. Kuningas tänas palja peaga Jumalat hea
hakatuse eest, ja siis saatis ise waenlaste ratsawäge
põgenema. Seal tuakse temale käsku, et tema jala-
wägi Wallensteini enese eest on taganemas. „Jeesuse
nimel!" hüab kuningas, ,,mo järele, mo waprad
mehed!" ja sõidab tuhat nelja omastele abi wiima.
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Sel silmapilgul läheb üks püssikuul tema käewarrest
läbi. Ja sdamehed kiseudawad: ,,Kuningas on tape-
tud!" ,,Pole wiga, mo lapsed, rutu edasi, minu
järele!" hüab ta. Vaenlaste ratsawägi jõuab tema
wastu. Kuninga hobune saab läbi kaela lastud, teine
kuul läheb tema seljast läbi. ,,Mo Jumal, mo
Jumal!" hüab tema ja langeb hobuse seljast maha,
jalg jääb jalukse külge kinni ja hobune weab teda
weel mi)ned sammud mööda maad edasi. Wiimaks
peased ommeti lahti, aga juba waenlased on ta tallal
teda paljaks riisuma. Kuningas annab neile teada,
kes ta on, ja lisab weel juure: ,,Ma suren Saks-
laste priuse ja usu eest!" Seal lastakse weel üks
kuul tema läbi pea. Ta wiimne sõna oli: ^waene
abikaasa!" Tema surnukeha ümber tõuseb suur sõda,
wiimaks jääb se ommeti Rootslaste käte, aga paljaks
oli keha ju riisutud ja were ja haawade läbi hirm-
saste arateutatud.

Kui Rootslased oma armsa kuninga surma teada
said, siis süttis tuline wiha nende südametes põlema.
Nagu hullud kippussd nemad waenlaste kallale, ja et
need kül wapraste wastupanid, niisuguse pealetungimise
wastu ei jõudnud nemad ommeti, waid põgenesid eest
ara. — 10000 mehega peans Walleustein söawciljalt
minema. Rootslastel ei olnud enam kui 3000 sur-
nut, aga nende seas oli nende kuningas. Silma-
meega pidid nemad oma woidupüha pidama.

Sinna paika, kus Gustaw Aadolf oli langenud,
weeretasid inimesed suure kiwi, mis ika weel mälestuseks



— 116 —

seal seisab ja Rootsi-kiwiks nimetatakse. Surnukeha
wiidi Stokholmi linna ja maeti sinna maha. Tema
nahkkuub, mis waenlased tema seljast olid ärarüsunud,
läkitati Wi in i linna keisri Ferdinandi käte, ja seda
hoitakse ja näidatakse seal nüüdki alles. Gustaw
Aadolf suri noores eas, ei ta weel 38. aastat wana
ei olnudki, ta suri kui Luteruse usu weretunnistaja.

Saksamaal põles waenutuli weel kaua pärast
Gustaw Aadolfi surma edasi, aga Luteruse usk oli
ommeti hukkasaamisest peas<etud. Keisri wägi, mis
enne Rootsi kuninga tulemisest ni i snur näitas olewat,
et ükski enam ei julend wastupanna, oli nagu kewa-
dine lunn paewa käes ärasuland. Waewalt sai ta
ennast weel hoida waenlaste pealetungimise eest, aga
tema endised uhked mMeo, et ta Luteruse usku maa
pealt süütumaks pidi kautama, olid läinud.

26. Hämblik ja sipelgas.
Üks enncmuistene Gestirahwa jut.

(Rosenpläntcr, Beiträge VI I I . paF. 140—142.)

Karjatsed olid ühe sipelga pesa ämpoletanud, sest et
sipelgas ika neid wäga walusaste oli hammustanud.
Sipelgas ei olnud seega mite rahul, ja temal ep
olnud kaa ni i palju M d u , et ta selle eest karjatsid
oleks peksnud, et naad tema pesa ärapoletasid. T a
läks siis selle wihaga Wana-isa juure ja kaebas kur-
jaste karjaste üle, et karjatsed ika peawad karjas wäga



— 117 —

palju leiwa raasukesi mahapillama; aga pesa põletamist
ei tohtind ta mite Waua-isale rääkida, sest et ta ise
esite karjastesse oli puutunud. Wana-isa ütles: ,,Se
woib kül nõnda olla, aga sul ei ole tunnismeest mite,
kes õigust räägib; mine ja too omale tunnismees!"
Sipelgas läks tunnismeest otsima. Minnes mõtles
ta iseeneses: peaksin ma hämblikuga koku saama,
külap tema mees mõistaks seda õiget tunnistust minu
ja karjaste wahel rääkida, sest temagi mees elab
igapää nende koerte seas karjasmaa peal. Ta sai
kaa hämblikuga koku ja ütles kõhe temale: ,,Tule
nüüd, wend, minule tunnistuse meheks, sest ma käin
karjastega kohut." Hämblik küsis kaa: M i s riid
teil siis on?" Aga sipelgas ei rääkinud sest riust
hämblikule ühtegi, waid ütles ndnda hämbliku küsimise
peale: ,,Sa pead tulema, sest sa järele ei saa;
Wana-isa ise on jo seda käsku annuo."

Kui nemad Wana-ifa juure said, siis küsis Wana-
isa hämbliku käest: ^Kas sina kaa seda näinud oled,
et karjatsed peawad leiwa raasukesi maha pillama?"
Hämblik wastas: ,,Sest ei ole mite karjastel süüd;
neil ei ole mite paigalist kohta, kus nemad rahuliste
oma kõhtu wöiksid täis süa, ega leiwa lauda, kus
peal nemad wöiwad leiba murda." Wana-isa ütles:
pSe on kül oige, mis sina tunnistad, aga sipelgas,
sina jääd walelikuks, mis eest sa oma ligimest ilma
asjata wihkad?" Andis sipelgale kepiga selga ja
wiskas teda taewast maha, nõnda et ta keskelt pooleks
kukkus. Aga hämbliku laskis ta köiega taewast maha,



sest et tema õigust rääkis. Sest on hämblikul täna-
päewani ika oma wörgud köieks, et ta woib igale
poole ülesminna ja mahalaska. Aga sipelgas on ika
nõnda kahes jaus, kui ta taewast mahakukkuoes oli
jäänud, keskelt peenike, pea ja perse jämedad.

27. K l lcr ka i l , kllhnt.
Üks ennemuistene Eestirahwa jut.

(Zlosenplänttr, Vciträge VI I I . MF. 130.)

s peremees ei annuo oma koerale häästi siia,
andis temale liha konta ja seda leiba, mis inimestest
üle jäi. Koer ei olnud sellega rahul ja läks kaebama.
Kui ta kõhtu ete sai, siis raalis ta kõik oma lugu
üles, kuidas peremees temaga teeb. Kõhus mõistis
temale kül hea õiguse ja ütles: ^Peremees peab sind
sui padjule ja talwe willa wakka magama panema,
wdileiba ja liha peab ta sulle süa andma." Koer
oli selle õigusega wäga rahul, ja läks ara ja pidi
koju, minema, pidas seda õigust meeles ja rääkis üksine
ika sest õigusest, mis ta oli saanud. Rebane tuli tee
peal ta wastu, küsis, kus ta oli käinud ja kus ta
pidi minema. Ta rääkis rebasele kõik oma lugu üles,
mis asja pärast ta täib ja kus ta läheb. Rebane
kiitts kaa seda, et ta tee oli korda läinud ja peremehe
üle õigust saanud. Nemad hakkasid kahekesti juttu
ajama sest õigusest ja kõigist asjust. Selle hea jutuga
unustas koer kõik õiguse ära, mis ta oli saanud, ja



kui naad teine teisest hakkasid äralahkuma, siis küsis
koer rebase käest: M i s se oli, waderike, mis ma sulle
rääkisin?" Rebane kostis: ^Seda sa mulle rääkisid,
mis õigust kõhus sulle on mõistnud, et peremees peab
sulle luid konta ja pölend koorukest siia andma, sui
laastu-mäel ja talwe lume-ange otsas pead sa ma-
gama." — Koer läks koju kurwa meelega ja õigust
paremat ühtegi kui ennegi oli.

28. K a s k.
Üks käsk meil kaswab õues

Just maja ukse ees,
Se oli lapscMwes
Mo armas seltsimees.
Ta andis wilu warju,
T a mahl mind kosutas,
Ta köhin sagedaste
Mo südant jahntas.

Kui suureks sain, siis pidin
M a kotu lahkuma,
M a tahtsin wiimist korda
Ta alla istuda.
Ta lehed kõhisesid,
Kui lausuks salaja:

ää sõber, isamaale,
leiad rahu sa!"

Nüüd olen kaugel ara,
Ja mõnda waewa naind,
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Ja mõni tallis lootus
On mulle tühjaks laiud.
Ei kase köhin taha
Mo meelest kaduda,
Kui kostaks minu körwa:
^Siit leiad rahu sa!"

29. Jumal nwtlcs seda heaks.
)es külas elas üks waene talumees, kes auusal

wiisil oma pead toitis. Hoolsa töötegemise läbi sai
tema kaa nii kaugele järje peale, et tema enesele
maja ehitas ja nii palju welknd jõudis muretseda
et ta nendega oma põllulapikest parajaste wöis harida.
Aga temal oli üks tige naaber, kes tema onne kaetses,
ja kus ta wähä wöis temale püüdis kahju teha, sest
kadedus ja kurjns on wennaksed. Sest et tema ise
ei wiitsino tööd teha, waid ennemine seda, mis temal
oli, kõrtsi wüs ja aralakkus, se oli temale kui pind
silmas, et hoolsa naabri kass nii Mdsaste hakkas
käima. Se katsus kül iga wiisi teda meelitada,
laenas temale wilja ja majariistu ja ütles temale
sagedaste: „ Armas naaber, ega ma sulle ilmaski
kurja ole teinud, miks meie siis ei wöi teine teisega
rahus elada?" — aga se ei aidanud ühtegi. Kade
naaber läks taga tigedamaks, laenatud wilja ei maks-
nud ta käte ja laenatud majariistu rikkus ta meelega.
Siis hea naaber ei tahtnud temale enam ühtegi
laenata. Se pahandas teist weel enam, ta mõtles
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aga, kus ta naabrile wöis knrja teha. O l i se enesele
aja ehitanud, siis tema seda ööse jälle lohkus ara ja
naabri wciksed söötis tema ara, et naad kärwasid.
Wiimaks läks tema kurjus toguni ni i suureks, et
tema pöhuhunnikut naabri küüne ees salamahti põlema
pani. Tu l i lagus laiemale, küün põles ara ja maja
kaa, waene mees peasis ise weel waewalt wälja, kõik
ta warandus oli sisse jäänud. Kurjategija maja
põles kül kaa tükis ara, aga mis tema sest hoolis,
seal ei oluud muidugi ühtegi sees ja nüüd wöis ta
ommeti tulekahju kulu peale kerjata.

Heal mehel oli nüüd peenike peus. Et se kurja
naabri töö oli, mõistis tema kül, aga toeks tunuis-
tada ei wöinud ta seda süüd mite tema peale. Ta
jäi siis mõtlema: „ Jumal on seda annud, Jumal on
seda ärawötnud, tema hooleks jäägu minu asi!" ja
läks siis Jumala nimel tööle, et jälle peawarju omale
saaks muretsetud. Head iuimesed aitasid teda ja lae-
nasid temale kaa natukest raha, et ta oma ehitamisega
pidi korda saama.

Ühel õhtul, päike oli ju ammu looja läinud, tuli
tema kiwimurrust koju poole, koorem kiwa peal, mis
tema ehitamise tarwis oli toonud. Tasahiljukesi!
sõites mõtles ta oma õnnetuse peale. Mõtlemise
wahel tuli tema meele se wana armas laulusalmike:

Kvik wöid sa, Issand, teha,
Sest sul on rohke nöu;
So töö on häasti näha,
So wiis on selge au.



Kes suudab wastupanna,
Ku i tahad heldeste
So lastel' abi anda
S i i n hädas rohkeste.

Se kinnitas teda imelikult, ta hakkas seda madala
healega laulma. Lauldes waatas tema maha ja nägi
midagi asja tee peal läikiwat. T a läks ligemale ja
tõstis seda maast üles. Se oli üks taunis raske
weike kastike. Seda on wist need saksad seia maha
pillanud, kes mõne aja eest suure tõllaga ja mitme
hobusega kiwimurrust mööda sõitsid, mõtles tema.
Wist nemad pea tulewad kadund wara tagaotsima,
ehk soowib mulle Jumal midagi leiu palgaks. —
T a pistis kastikese koti ja sõitis edasi. Aga wae-
walt oli tema kakssada sammu edasi saanud, tulid
juba kaks hobusemeest tuhat nelja tema wastu ja
küsisid ta käest, kas ta tee pealt nndagi oli leidnud.
,, Iah, olen," wastas auus mees, ^ma leidsin kasti-
kese." — s,Anna seda silmapilk käte!" hüüdsid mehed,
vfe on sakste oma, too rutu wälja, mis sa weel
ootad!" pEi mite," wastas talumees, ,,ega ma seda
nõnda ei anna, ni i woiks palju mo käest küsida.
Sakste eneste käte annan hea meelega." ?Olgu
peale!" hüüdsid nemad, ,,aga rutta!" Mees wottis
hobuse wankri eest ära, istus ta selga ja läks meeste
seltsis edasi. Tee peal teised teendrid tulid wastu
ja ütlesid, et saksad ligidal külas suure murega on
ootamas, kas nemad kästi on jälle käte saanud.
Said nemad kuulda, et kast oli leitud ja et leidja
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ise kastiga ligi oli, sõitsid nemad tuhat nelja tagasi
sakstele häid sõnumid wiima. Kui mees külasse
jõudis, ootasid saksad teda juba ukse al. Se oli üks
krahw oma prauaga, kes kuninga linnast olid tulnud
ja maale oma mõisa pidid minema, ja selle kastikese
sees olid nende kuld sõrmuksed, ehted ja kallid kiwid,
mis hirmus palju raha maksid. Mees astus hobuse
seljast maha, wöttis leitud asja kotist wälja ja andis
krahwi käte ja ütles: ,,Säh, siin ta on, nii kui ma
seda maast üleswötsin^ Jumal hoidku mind, et ma
sinna külge oleksin puutunud, ehk seda omale pidanud,
mis miuu oma ei ole." Praua tegi kastikese lahti
ja leidis kõik terwe olemast. ,,Auus mees," ütles
krahw, „ kuida ma sulle seda truuwust pean tasuma?
Teine oleks seda suurt warandust ärasalauud, ja
sellega oma teed läinud!" — >,OH, kallis herra,"
ütles mees, ,,mone nädala eest olin mina Mukas
mees, mul oli oma elumaja ja küün oli wilja täis,
aga tige naaber pani kõik pblema ja nüüd olen ma
jälle paljas, aga ma olen oma asja Jumala hooleks
annud; enam ma ei tea rääkida/ Krahw saatis
teendri rahakasti tollast tooma ja oli se toodud, luges
kõik lauda tais kuldpenningid. ^Säh, wöta, auus
mees," ütles ta, ,,500 taaldrit leiu palgaks ja peale
selle tahan moisaherrale, kes minu sugulane on, raa-
matu saata ja teda paluda, et ta sulle kaheks aastaks
rendi maha jätab." Mees oli üsna kohkund, kui ta
seda hulka raha nägi ja ei saand esite sõna suust
wälja. Wiimaks ütles: ,Sa kallis aeg, se on liig,
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nii palju ei tohi ma wötta. M i s ma kaa teen ni i
suure hulgaga? Teised hakkawad weel mõtlema, et
ma seda olen warastanud. Auus herra, andke mulle
n i i palju, et ma omale woin lehma osta, seega
oleksin ma wäga rahul!" ,,3lra karda/ ütles krahw,
„ lehma eest tahame kaa muret pidada, kui koju saame,
aga seda raha pead sa ika wotma, se on sinu!"
Mees seisis, ei julend wdtta. „ Jumal, sinu hooleks
olen ma ennast annuo!" hüüdis ta. Krahwi praua
pani siis ise raha nahkkukru sisse ja õmbles seda
oma käega tema kaelkoti kinni ja krahw pani koti
tema ümber kaela. ,,Nüüd mine Jumala nimel!"
ütles ta, pNw teendrid saadawad sind koju, kül homme
majaehitamine läheb jöudsamine korda."

Seda igaüks wöib arwata, kui roomsaste hea
mees krahwi ja prauat tänas neid Jumalaga jättes.
Tee peal liikusid ühtepuhku laulu sõnad tema südames
ja suus, mis ta parajaste oli laulnud, kui ta kasti-
kefe leidis: Kes suudab wastupauna, kui tahad hel-
deste fo lastel' abi anda siin hädas rohkeste.

Kui ta oma wankri juure sai, tahtis tema teendrid
krahwi juure tagasi saata, aga need ütlesid, krahw
olla neile käsku annud temaga möisaherra juure
minna, ja nõnda läknd siis kõik mõisa. Herra pani
esite imeks, kust tema sugulase teendrid ni i hilja pidid
tulema, aga oli krahwi kiri loetud, ütles ta: ^ Armas
mees, sul on täna hea on olnud, kaheks aastaks
luban ma hea meelega rendi mahajätta ja pealegi
tahan ma sulle omast metsast puid ehitamise tarwis
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anda." Mees tänas herrat mi palju, kui ta l i igu-
tatud süda mõistis ja palus siis, et herra seda raha,
mis ta krahwi käest oli saanud, pidi oma hoole alla
wotma, et mite mõni seda ta enese käest pidi ära-
warastama. Nõnda se sündis kaa. Kui ta ohtu
hilja koju sai, ei tulnud öö otsa und tema silmi, ika
ta pidi möllema, kui imelikult Jumal teda häda seest
oli peastnud.

M i s nüüd wiga oli maja walmis ehitada, raha
oli jo küllalt. Et krahw kaa lehma oli lubanb
muretseda, se ei tulnudki enam tema meele. Aga
pärast 3 kuud, kui laudad kaa walmis olid, jäi ühel
päewal üks nelja hobnse wanker, raske koorem peal,
talumehe ukse ete seisma, kaks kena lehma olid taga
oheliku kulles kinni. Krahwi teener kuulas mehe
järele ja ülles, kui se ukse alla astus: ^Teie olete
wist arwand, et krahwiherra lubatud lehma on unus-
tanud. Ta saadab teile kaks korraga, ega need enne
ei woind tulla, kui laudad walmis olid. Peale selle
on kaa küik, mis wankri peal on, teie jauks saadetud."
— Sealt leidis mees koiksugufid majariistu, toiduse
asju, seemewilja ja muud head weel, ja jälle tema
kohkus röömu pärast ja ei teadnud, kuida tema Jumalat
ja krahwi küllalt koige eest pidi tänama.

Tema wihamehe käsi käis senni üsna sandiste.
Kõik pelgasid teda kui kurjategijat. Haige ja armutu
kerjas ta mööda majasid. Kord tuli tema kaa endise
naabri ukse ete. Kui se teda nagi, läks ta meel
haledaks ja ta ütles: ^ Naaber, tule sisse, ma tahan
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sulle kõik kurja andeks anda ja unustada, püha kiri
õpetab: Ku i nüüd finu waenlasel nälg on, siis sööda
teda! istu siis maha, söö ja joo!" Se armastus
liigutas kurjategija meelt nõnda, et ta pölwili maha-
heitis, kõik onla süüd ülestunnistas ja meelt lubas
parandada. ,,Kui se toeste sinunöu on", ütles teine,
,,siis jää minu juure, ma tarwitan nüüd muidugi
abi." Ja ta jäi kaa temale sulaseks, parandas meelt
ja sai hoolsaks töömeheks. Talumees rõõmustas
waga oma endise waenlase pööramise pärast ja ütles
temale sagedaste, mis Joosep oma wendadele ülles:
pSina mõtlesid kül mo wastu kurja, aga J u m a l
m õ t l e s s e d a h e a k s .
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