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1 . Linnu pesa.
Ühel kewadisel sojal päawal jookfiwad kaks
weikest last Hans ja Mar t mööda isa Sunapuu
aeda. Korraga jäi Hans ühe marjapõõsa juure
seisma ja hõikas:

«Mart auu, Mart? tule minu juure, waat
mis mina leidsin."

Mart jooksis widinal senna ja hüüdis: Woe,
linnu pesa, wiis muna sees! wöttame munad
wälja ja wiime emale."

»Hra puudu mune," wastas Hans, «ema
ütles weel täna hommiku: "Ärge teie linnu
pesasid lohkuge."

«Pai Hans. lase ma katsun mune.'"
»,Ei Mar t ! waadata wöid sa neid küllalt,

aga mitte kätte wötta, lind jättab pesa muidu
maha.-

"Aga Hans, kutsume ema ka waatama,«
valus Mart.

,,Lahme Mar t , - wastas Hans.
Mõlemad lapsed jooksid tuppa, tõmbasid

emat katpidi ja palufiwad:
1*



«Nrmas ema, tule õunapuu aeda, ja waata,
meie leidsime linnu pesa."

..Lähme." wastas ema, ning nad laksid.
Pesa juures ütles emai «Waatkc armsad lap-
sed, siin wiie muna sees on wiis weikest linnu
last, see on iga muna sees üks. Kui teie mune
puudute, siis surewad nad ara, kui teie neid
aga rahule jättate, siis saate pea neid näha kuida
nad suud laiali aeawad ja süüa küsiwad."

,,See on minu pesa. ja linnud nende mu.
nade sees on minu." wastas Hans.

« E i , armas Hans , " wastas ema, see on
linnu pesa ja ka linnu omad pojad. Jumal
on neid meile rõõmuks loonud, kuule kuida
nende isa laulab, ja waata kuida nende ema
kartlikult ümberlcndab. Läheme ara, et lind
jälle poegade juure woib lennata."

,,Nga stin on ju munad." wastas Mart .
,,Pai ema, anna mulle üks muna!"

,,Ei M a r t ! siis surmame linnu lapse ara!
— Tule läheme tuppa, kül siis lindusid waa,
tame, kui nad suureks faawad, nüüd aga jätke
neid rahule."

Lapsed kuulasid sõna ja ei puutunud enam
pesasse.

Ühel hommikul jooksis Hans tuppa ja
hüüdis- «Mart . ema, isa. tulge õuna aeda,
tulge, tulge!"

Isa. ema ja Mart läksid tema järele. Pesa



juures jäi Hans seisma ja ütles: .Mar t . waata
mis sääl on!"

«Wöe. ema! linnu pojad, waata. waata
kuida nende nokkad laiali on.-

Isa wastas. «Lapsed, nemad tahawad süüa
otse kui teiegi, aga laske nende ema neid toita,
teie aga jätke neid rahule; waadata woite neid,
aga mitte käega katfuda."

,,Aga kus nende munad on?« küsis Mart .
,,Waata siin kätki, nad on nüüd suuremad

ja ei taha enam nende sees elada, otse kui sina
kasuka fees."

«Aga kui nad suured on, siis paneme neid
puuri." wastas Hans.

«Ei Hans. puuris on nemad wangis; kas
sina tahaksid koopas üksi istuda?/. ütles isa.

«Ei taha," wastas Hans.
..Siis peame ka lindudele priiust linkima ja

neid ei ilmaski waewama. sest nemad tunnewad
niisama walu ja waewa kui meie.«

Lapsed jäid mõtlema, ning ei puutunud
enam ühtegi linnu pesasse.

2. Jalata Juhan.
Torma külas elas üks waene mees nimega

Jalaka Tõnu. Temal oli üks poeg. keda kõik
küla lapsed Jalaka Juhaniks nimetastwad.

Juhan oli wäga waene ja pidi juba ka-
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heksamas aastas rikka rahwa juures karjas
käima.

Ühel pääwal, kui Juhan sigu hoidis, kuulis
ta ühe koera niutsumist odra sees. Ta läks
ligemale ja leidis üht weikest musta haiget koera.

Juhan tõstis teda käe paale, silitas teda,
andis temale omast leiwaft ja warsti lipputas
koer saba ja lonkas Juhani järele.

Töised küla lapsed tahtsid koera surnuks
lüüa. aga Juhan ci lasknud seda teha; ta magas
sest pääwast saadik koeraga ühes ja jagas oma
leiba temaga, seepärast armastas koer teda wäga
ja et ta pea terweks sai. ei läinud ta Juhani
juurest kuhugi.

Suwel sai Juhan süüa, aga talwel tuli te.
male kibe nälg ja ta pidi leiba kerjama, kuida
sandid seda teewad. aga ta jagas loik oma
koeraga.

Töisel suwet hoidis ta jälle sigu. Saal
tuli ühel pääwal üks rikkas mees tema juure
ja küsis.' ,,Pois. kust oled sa selle koera saanud?"

Juhan kõneles oma koera leidmist ja kuida
nad kahekeifi kerjamas käinud.

Rikkas mees ütles: ..Kas sina siis tulewal
talwel jälle kerjama tahad minna?"

«Ei tahaks." wastas Juhan. ,,aga kui ma
enam kuskilt leiba ei saa, siis lähen jälle pa.
luma; kui ma aga suuremaks saan. siis tahan
tööd teha ja ka waestele anda.

,,See on mehine ju t , " wastas rikkas mees,



,,et sa minu armast koera, kes minewal suwel
ara kadus, nõnda heaste oled hoidnud, fiis
pead sa tänasest pääwaft saadik minu juure tule-
ma ja kokkapoiflks saama. Ka sinu waese isa eest
tahan ma muretseda, et ta mitte enam nälga
« näe.«

Juhan sai sest pääwast saadik kokkapoisikS,
kus tal head road süüa ol id; ta õppis lugema
ja kirjutama ja mõne aasta pärast oli ta rtk-
kam mees kui Torma küla walla talitaja.

3. Kaupmees ja rööwel.
Üks wäga jumalakartlik ja rikkas kaupmees

sõitis Tartu linna Mihkl i laadale. Laadal
müüs ta wäga palju kaupa ara, köitis raha
ühe nahk kotti sisse ning sSitis kõdu poole. Üks
rööwcl ehk mõrtsukas oli seda kuulnud ning
ootas kaupmeest Uhmardu metsa wahel ühe
suure männa puu taga.

Enne päawa loojaminikut jõudis wanker
paha inimese kohta; jubba tõmbas see püssi win-
na ja sihtis, aga korraga kisendas ta, püss pau-
gutas, aga laeng läks kaupmehest mööda.

Kaupmees kuulis kisa, tuli wankrist maha
ning jooksis kisendaja mehe juure, ning küsis:
«Mis sinul wiga?"

Rööwel ütles: .,Hra astu mo l ig i ,
lase mind suna. S inu raha pärast tahtsin
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sind maha laske, aga Jumal on sind hoidnud;
sest sel silmapilgul, kui sinu paale sihtisin, nöe,
las mind madu. Neid sõnu ööldes heitis ta
hinge lsuri ara).

Kaupmees aga tänas pölwili Jumalat ime.
liku kaitsmise eest.

4. Õiglane August.
Ühel kewadisel sojal pääwal köndis üks

weike kaheksa aastane poisikene, kaclkot kaelas ja
wäga waefed riide hilbud ümber, mööda Tartu
linna uulitsaid ning palus mesiste silmadega
raasukest leiba.

Selle poisikese nimi oli August.
Augusti isa oli kinksep olnud, aga mõlemad

emaga ärasurnud ja surnu aeda mulla alla
maetud.

Nõnda kerjades jõudis ta ühe rikka kaup.
mehe ukse ette. S i i n nägi August üht hiilga,
wat asja. tõstis maast ülesse, waatas teda ning
ütles: ,,Seda on mõni rikkas herra ärakao.
tanud, ma pean seda temale jälle kätte andma.«
Ta astus poodi ning ütles. ..Kaupmehe herra,
las woite mulle öölda kelle päralt see kuld särgi
nööp onj? mina leidsin teda praegu teie poe
ukse ees t . "

Kaupmees waatas nööpi teraselt ning lei-
dis tema pääl need tähed A . v. Vt. ning ütles



Augustile. ,,Iatta nööp minu juure, mina tahan
tema kaotajat zeitungi läbi otsida. Tule nädala
pärast jälle minu juure, kül siis leidist saad."

«Väga haa. auulik kaupmees, aga mo köht
on wäga tühi, täna pole ma weel leiwa raasu-
keftki saanud."

Kaupmees andis temale wiis kopikut ja
käskis oma öppipoissi järele waadata, mis August
rahaga tegema hakkab.

August wottis raha tänuga wastu, andis
kaupmehe käele suud ja jooksis otje turu poole;
siin ostis ta leiwanaese käest naela leiba ja
poodift ühe heeringa ning hakkas kauba hoowi
poodide ees trevpi laudade pääl oma kõhtu täitma.

Seda oli rikka kaupmehc pois näinud ja
kõneles kõdu tulles kõik oma peremehele.

Mine ja kutsu see poisikene tagasi, minul
on tema käest weel midagi küsimist, käskis"
kaupmees.

Pois laks. aga tuli warsi tagasi, sest Au.
gustit ei olnud kuskilt leida.

Kaupmees ootas nädala aega ja mõtles
nüüd Augusti tulema, aga ilma aegu. Selle
roahe aea! tuli nööbi kaotaja A. v. M. . wöttiS
laotust wastu ning andis kolm rubla hõbedat
kaupmehe kätte waese poisile leidu rahaks. Kaup<
mees. ootas ja ootas, aga August ei tulnud.

Ühel pääwal juhtus seesama kaupmees Too.
mimäe paal kõndima ning silmas siin Augustit,
fes hoolega üht jalgteed rohust puhastas.
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«Kuule pois, miks sa ei tulnud nädala pa-

last minu poodi oma leidise eest palka wastu
wStma?"

August tõmbas mütsi pihku ja ütles auu.
paklikult.- .-Auulil herra, teie maksite jo kõhe
leidissc, miks ma weel teid waewama pidin tule°
ma ja ega see suur töö ei olnud nööpi maast
üles wötta."

..Tule täna õhtupoole kell kolm siis minu
poodi ja wötta kolm rubla wastu, mis laotaja
herra sinule on kinkinud."

«Olge terwe. kül ma tulen," nende sõnadega
pani August mütsi pähe ja tegi oma tööd kär-
meste edasi.

,,Kulda Pois," mVtles kaupmees. «sind woiks
ma fo õiglase meele pärast waesusest wälja kisku,«
ning laks kõdu.

Kcllu kolme acal tuli August poodi.
Kaupmees ütles: "Kas sina ei taha minu

juure poisiks tulla ja kui sina ikka õiglaseks
ja Jumala armastajaks jääd siis peab sinu käsi
hästi kaima.«

August lubas kõik käskusid usinaste täita,
kui ta aga paäwaliku leiba ja rudid saaks.

Sellega oli kaupmees wäga rahul ja nüüd
sai August uued riided, täitsa süüa ning pidi
weiksid talitusi poodis tegema.

August täitis kõik wäga osawaste.
Talwel saatis kaupmees Augustit kooli, kus
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ta wäga hoolega õppis ja ka koolmeistri s3na
kuulis.

Wiie aasta pärast tegi kaupmees teda sel,
liks ja weel wiie aasta järele wdis ta lõige
suuremat kauplemise talitused Augusti hooleks
uskuda.

Et kauvmehel endal lapsi ega ühtegi päri.
jäid ei olnud, siis kinkis ta paale oma surma
oma testamendi läbi kõik oma suurt wara ja
majad Augustile.

August aga ei läinud uhkeks ega suureliseks,
waid jäi jumalakartlikuks ja ülemate sõna kuul-
jaks oma elu otsani. Nenda tegi õiglane meel
weikses asjas Augustit rikkaks meheks.

F. Wirl Widril.
Täbkowere walla peremees Jakob sõitis kord

Tartu linna ning wottis oma kümneaastase poja
Widriku ühes. Linnas läks isa poodi kaupa
ostma ning jättis poja wankrit ja hobust hoidma.
Korraga tuli üks wVeras mees, suur kimp kor-
wisid seljas, wankri poole, pani oma koormat
wankri pääle ning ütles: ..Pois, waata ni i kaua
minu korwide järele, künni mina poodist omale
sigarid ostan. Widrik lubas seda teha. Korwi
kandja läks poodi, Widrik aga wahtis terawa
silmadega üht ja töist korwi ja ütles: ,,OH kui
ilusad, peaks mina ka niisugusid teha oskama."
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Mõne minuti pärast tuli korwitegtja tagasi, pat«
kus poisile paar kopikat ja tahtis minna. W i -
drik aga ütles: .,Pai saks, anna mulle üks korw!«

«Korwimüja wastas: ,,Kas sul siis raha
on? selle paari kopiku eest. mis mina sulle kin.
kifin, ei wöi ma sulle ühtegi korwi anda."

,,Pai saks anna ikka/' palus Widrik, ^mul
on weel raha;« nende sõnadega tõmbas ta kümme
kopikut karmanist ja andis korwimeistri kätte.

See ütles: »nüüd wöid seda weikest looge,
list korwi saada;" andis korwi poisi kätle ja kadus
inimeste hulka ära.

Widrik oli korwi üle wäga röomus, kui aga
isa tagasi tuli ja poeg oma asja näitis, sai ta
hästi tõrelda, aga korw jäi ommetcgi Widrikule.

Kõdu waatas Widrik oma korwi iga pääw,
korjas paju witsu ning hakkas niisugust järele
tegema; aga töö läks hoopis nurja. Widrik
aga ei heitnud meelt ara, waid tegi üht korwi
töise järele, künni wiimsed juba taunis ilusad
wälja nägid. Nüüd korjas ta hulga witsu, koo-
ris neid ära ja tegi suuri ja weiksid korwisid.
Töö Spetas tegijat, nenda et ka mitmed muud
moodud juure sündisid.

Kõik omad korwid hoidis Widrik isa eest
salajas köhas.

Sügisel Mihkli laada ajal palus Widrik
ifat ennast ka laadale ühes wötta.

«Mis sina siis laadale otsma lahed?" kü.
fis isa.
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..Minul on korwifid müüa." wastas Widrik

rõõmuga.
, ,Sinul on korwisid müüa; kust sina neid

oled saanud?» küsis isa.
..Mina ise tegin," wastas poeg.
«Näita oma tööd ka minule."
Widrik jooksis lauda lakka, toi siit kümme

tükki maha ning säädis neid isa ette.
..Neid oled sina teinud, pois, see ei ole oige,-

ütles isa.
«Just mina ise; kui sa ei usu, siis wöin

täna weel sinu nähes ühe teha. aga siis wiid
mind laadale?"

" J a h , kui sina täna minu silma al weel
ühe walmis teed, siis wnn sind kõige korwidega
laadale, muidu mitte.-

Widrik toi kimbu witsu. ja hakkas tööd
paale ja enne kui pääw looja läks, oli töö lõpetud.

..Aga kes sind seda tööd on õpetanud?- kü°
fts isa.

,,Ei keegi; ma tegin ostetud korwi järele,"
wastas poeg.

Töisel pääwal pani isa korwid ja muu
kraami wankrilc, Nidriku ka koorma otsa ja
soitstwad laadale.

Juba tcc pääl müüs Widri t küla naestele
kolm korwi ara ja laada esimise pääwa õhtul
polnud enam ühtegi korwi koorma otsas, aga
Nidrikul kaks üks pool rubla raha taskus. '



«Pai isa. osta mulle üks hää nuga," palus
Widrik. ,,minu wana on juba wäga nüri.«

«Hoia raha taskus, kül ma kõdu sepal teha
lasen." wastas isa.

,,Pai isa, osta ikka, siin on raha."
Isa Pidi poodi minema ja hää noa ostma.

Widrik andis oma raha isale hoida ja lubas
weel juure korjata.

Töisel kewadel korjas Widrik palju witsu,
kooris neid ara, pani neid kimpu ja tegi neist
iga pääw hobuste juures korwistd; kui witsad
ara kuiwfiwad, leotas tema neid wee sees.

Töisel Mihkli pääwal wiis isa ühe hobuse
koorma poja tööd laadale, awitas ise korwisid
äramüüa ja poeg teenis kahekfa rubla. Nüüd
oli kümme tais- seda raha pani isa Tartu in«
tressi pääle.

I g a aasta teenis poeg raha juure, mis isa
ksik intressi pääle pani ja kui Widrik kahe-
kümne aastaseks sai. oli temal sada wiiskümmend
rubla raha intressi pääl.

Kes kopikuid ei korja.
See rublat ei saa.

s. Waene Anna.
(Muietena jut.)

Ühes külas Saaremaal elas üks tüttarlaps
nimega Anna. Temal ei olnud enam isa ega
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ema, ei wenda ega odet, ei onu ega tädit, ei
sugulast ega sSpra. E i kingi ega sukke, ei rätt i
ega õiget särkigi ihu paal, ühe sõnaga, ta oli
weel waesem kui waene. Et ta aga nälga ei
surnud, pidi ta külas kordamisi talust talusse
käima, kus temale waewalt tük leiba ja kaufi'
kese täis körti anti. M i t u kurja perenaeft sSi-
mastd ja pekstwad weel teda päälegi ja sundi-
stwad teda raskemad tööd tegema, kui ta ihu
rammu täita jõudis. Anna nuttust ei hooli»
nud keegi.

Ühel pääwal ühest talust töise minnes istus
waene Anna tee äärde kiwi otsa ja nuttis kibe»
daste oma wiletsa elu üle ja palus Jumalat
teda siit hädaorust oma inglitel laske ära ema
juure taewa kända.

Korraga wuhises midagi läbi tuule ja nutja
Anna ees köndis metstuike ehk päris Eestikeeli
melekas, senna ja tänna, rapputas siiwu. keeru.
tas kaela, aeas nokka laiali ja ütles:

"Walla wacne wangikene
Emast jäänud ellakene
Tule mo turjale
Asu mo arjale
Nokka alla noorukene!
Wil ja wäljale weereme
Kulla kinku kukkume."

Nende sõnade juures paisus melekas hobuse
suuruseks.

Anna kSrwades kõlasid aga need sõnad:



..Tule mo turjale
Asu mo arjale
Nokka alla noorukene!»

Ta astus kiwi otsast otsegu unes maha,
kargas meleka kaela pääle, tes teda pilwete
kõrgusel üle metsa ja mägede tuule kiirusel kan>
dis. Juba kadufiwad Annal meeled, pää käis
ümber ja ta tahtis maha langeda, kui ta en«
nast ühe suure joe kaldal lilledega ehitud aasal
seisma nagi.

Ta ocrus silmi, silitas juuksid, waatas üm-
berringi ning nägi ühe wanaema joe ääres en,
naft pcscwad.

"Tule mo tütreke ligemale ja pese mo
selga." hõikas wanaema.

Anna astus argselt ligemale, wöttis seepi
ja rätti nuustiku wanaema käest ning pesis ta
selga kuida jõudis ja mõistis.

,,Too minu riided ligemale ja awita neid
mulle selga tõmmata." palus wanacma.

Anna täitis käsku, pani wanaema riidesse
ja jäi jöc kaldale seisma.

Wanaema tegi minikut, häkitselt pööris
ta aga ümber ja ütles walju häälega: "Tütreke,
astu mo järele, mina tahan so hää pesemise eest
palka maks l a "

Anna astus wärisedes tema järele.
Mitte kaugel pesemise köhast seifis üks suur

kiwi. Wanaema puutus ühe köwera keppiga
kolm korda kiwi külge ja ütles.
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,,Lahti, lahti kiwikene
Lahti kiwi küljekcne."

Sedamaid tõstis ennast kiwi külg lahti ja
wanacma ja Anna astusiwad üht suurt siledast
kiwidcsi tehtud trevpi mööda alla. Walst i scifi.
wad nad ühe suure wask wärawa ees, kclle pääle
Wanaema jälle keppiga koputas ja ütles i

,,Wäraw wäsind waimekcne
öase sisse ämmakcne."

Wäraw tegi ennast lahti, wanaema pööris
ennast aga ümbcr ja ül lcs:"

..Wülla weike wangikene
S in i siidi cllakene."

Nende sõnade järele pudenesid waesed riided
Anna ümbert maha ja korraga seisis ta kui
weike roosi l i l l sinises tacwakarwa siidi riides.
Ka wanaema ümbert kadusid waescd riided ara
ja kuninglikus ehtes astus ta ühte kuue hobuse
tõlda ning käskis Annat enda järele tulla.
Wankcr wuras läbi linna uulitsate ühe määra,
mata suure lossi ette. Mitmesugused naeste.
rahwa teenrid astusiwad tõlla ümber, tegiwad
ukse lahti ja aitafiwad wanaemat tollast wälja.
Imetelles jäid nad aga warsti seisma ning kü.
sistwad: ,,Kust olete teie selle preili ühes toonud?"

Wanacma aga ütles: «See on minu selga
täna pesnud ja jääb nüüd minu juure niikaua
elama, künni ma tema elukorda õiendan ja wae«
wa temast wähendan."

Sellega olid kdik nahtawalt rahul ja Anna
(Lühikesed jultud :c.) 2
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astus wanaema järele ühte suurte saali. S i i n
oli suur laud käetud ja wanaema oma hulga
tccndritcga hakasiwad lõunat pidama. Annale
toodi tool ja ta pidi igast magusast roast maits-
ma, mis tema keha imelikult tarastas. Paale
söögi käskis wanacma pääwa wästmuscst puh.
kama minna.

Üks tüdruk tõmbas teda kätpidi ühte weikse
kambri. näitas temale sängi ja käskis teda riidest
lahti wötta ja magama minna.

Anna oli täitsa wäsinud, scfl külawaew seisis
weel taieste liikmete sees. Ta ei ootnud see«
pärast enam uut käsku, waid puges warsti
jängi. Niisugust aset polnud ta keha wcel
maitsnud, seepärast langes ta kui surnud unesse.

Töisel homikul kutsus wanaema, kes linna
kuningana o l i . Annat oma ette. ning ütles:
,,Anna. sinu elu maa paal oli wäga wilets. ja
et sa kõik raskust kannatadcs kandsid. seepärast
saatsin mina oma tcendri metsmcleka sinu juure
ja lasksin sind siia tuua. Kui sina kolm aastad
igapidi minu sõna kuuled, siis tahan ma sinu
onne kalju päälr rajada, kui sa aga ükskord was-
tuline oled, siis lasen ma sind jälle so wana
teenistusse tagasi kända ja sinu elu wcel wae.
walisemaks muuta. Walttse nüüd kumba teed
sa tahad."

Anna hakkas nutma ning ütles: .Auus
proua, teie tahtmist tahan ma igas tükkis täita,
ärge mind aga enam külanacste tuusti andkc.«

3
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, I r a mind prouaks nimeta, waid alati wa.
naemaks," wastas kuningana pool pahase
häälega. ,,Minu juures ei süüa ka mitte muidu
leiba, umd igaühel on oma töö ja talitus.
S i n u töö tänasest pääwast peab olema: I ga
homiku pead sina minu kambri puhastama,
pääle sööki söögiriistad pesema ja korra järele
kappi säädma. pääle selle mõne tunni lugema,
kujutama ja rehkendama ja mis muud weel
sinu õpetaja sinule teha annab. Kui so riided
mustaks saawad, pead sa neid ise puhtaks pe-
sema. nõndasama ka oma ihu iga kolme pääwa
järele weega lopputama. Ka oma riided pead
sa aegamööda õmblema õppima."

Ncnde sõnadega juhatus ta Annat tööle.
Waene laps oli enne wirgaste liikmeid l i i ,

gutanud ja teyi seda ka nüüd, aga kõiki taht.
misi täita oli siin roaga raske. Esimeste näda.
läte sees leidis wanaema wccl palju wigasid,
aga aegamööda läks ta Anna wastu ikka lah-
kemaks. Annal oli aga töige raskuse juures
täis kõht ja tugewad riidehilbud, mis teda kõige,
emam tööle sundisid. Nõnda jõudis esimene
aasta mööda.

Töise teenistuse aasta alustusel kutsus wa-
naema Annat enda ette ja ütles: ,,Esimenc kõige
raskem aeg on täna sinul mööda, sa oled oma
kohut hoolega täitnud, seepärast maksan ma
sulle täna esimese aasta palga, siin ta on. "Nende
sõnadega andis wanacma Annale weikse kottikese

2*
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täie nisuteri ning lisas weel juure: ,,Mis sina
nendega tegema hakkad, tahan ma sulle wiimsel
teenistuse aastal öölda."

Annale näitis palk wäga Pisukene olema;
juba tahtis ta nurisema hakata, aga wanacma
kauba juures ööldus tuli temale weel oigel ajal
meelde. Ta wöttis kottikcse tänulikult wastu
ning säädis teda oma kambri kästi.

Töisel aastal pidi Nnna wanaema lehma
iga pääw kolm kord lüpsma ja järele waatama
kuida muud elajad talitud saiwad, mis ta wäga
osawalt täitis. Töise aasta lõpetusel kutsus
wanacma jälle Annat oma ette ja ütles: ,,Sclle
aasta oled sa wäga minu tahtmist täitnud, see-
pärast peab ka sinu palk suurem olema,, siin
ta on . "

Nende sõnadega andis wanaema Annale ühe
ümarguse klaasist ratta, ning käskis seda hästi
hoida ning lubas wiimsel lahkumise pääwal
temale öölda. mis klaasiga teha tuleb.

Annal näitas palk weel palju kasinam, kui
esimesel aastal, aga ta elu oli hää ning ta
kandis klaasi nurisemata esimese aasta palga
juure. Kolmandamal aastal pidi Anna kõige
wanaema waranduse üle walitfcma, iga pääw
maja talituse raha wäljamaksma ja sissetulekut
wastuwotma ning M k ühe suure raamatusse
üleskirjutama. Anna käes seisis tcrwe wanaema
warandus.

Tuhanded tukatid pidi ta mõni pääw wastu-
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wötma ja sadasid wälja lugema; mitugi korda
awaldas warguse himu tema südant, sest ta oleks
suured summad ilma kellegi teadmata rroinud
körwale lükkata, aga ta ütles ikka, kui kiusatus
ta paale kippus: ,,Puhas suu ja puhas käsi
käib kõik maailma läbi.«

Vi imne kui kopikas sissetulekust ja wälja.
minekust ja missuguse asja eest. sai ülesftkirju.
tud ja raamatud kui raha hästi hoitud. Nõnda
jõudis kolmas aasta pea mööda. Enne lõpetust
aga tuli ühel õhtul üks peenikene, igapääw tun«
tud naesterahwas Anna kambri ja ütles: " S i n u
teenistuse aeg läheb pea otsa poole ja wanacma
wiskab sind niisama wacst wiisi majast wälja
kui sa seie oled tulnud. Ta on wäga kitf i. sest
mõtle ommetegi, mis sa siis oma suure hoole-
kandmise eest oled saanud. Üht peotäit nisu ja
ümarqust klaasi. Tühjad mänguasjad, mitte
kolme kopikut wäärt. Aga kuule, anna täna
õhtu kõik omad lvötmed minu kätte, pista siin
seisaw raha tasku ja mine oma teed. Omal
teendril lasen sind so endise küla wainule soi«
dutada."

Anna kuulas juttu ja suur ihaldus oma en-
dise waesuse köha järele tõusis ta südamesse.
Ta mõtles senna ning tänna, aga wiimaks lv i
ta wastu rindu ning ütles: «Tagane mo
lambrist, mo kiusaja. olen ma tänini truu ol>
nud, siis ei pea need möncd nädalad mind enam
kölwatu leidma."
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Naesterahwas tõmbas näo kortsu, Pomises
mVncd ähwardamife sõnad ja läks oma teed.

Anna aga tänas Jumalat ni i lühikese wöidu
üle ning läks magama.

Töisel pääwal paale lõunat astus ilma enne
teadaandmata üks ilus priske noormees Anna
tämbri, ning palus teda wanaema nimel natu.
keseft wälja linna sõitma tulla. Anna kohkus
ara, sest ta ei olnud wcel kõige oma teenistuse ajal
ühtegi noort meest wanaema teenistuses näinud,
ega omast wacwaelust lahkudes, ühegi noorcme,
hega sõna rääkinud, mis pidi ta nüüd tegema,
kas käsku täitma ehk mitte. Viimaks wöttis
ta nouuks wanaema käest otsust küsida. Ta
keeras kõik uksed lukku, palus noortmeest tükkiks
aeaks ühte tühja kambri astuda ja oodata, künni
ta ennast paremast riide paneb. Noormees ei
tahtnud sellest ühtegi teada, waid palus Annat
kõhe tulla.

Kui wälk lippas aga Anna toast wälja otse
wanaema saali. S i i n palus ta andeks oma
ilma lubata tuleku eest ja rääkis juhtumist wa.
naemale. See aeas silmad pärani, tõmbas ühe
keppi pihku ja tõttas Anna kambri. S i in leidis
ta noortmeest parajalt üht rahakasti lühenda-
wat. Üks kcppi löök ja noormees seisis kui kiwi.
sammas! wanaema ees, ega saanud enam pai.
gastki. Wanaema aga elistas üht kella, teendrid
tuliwad ja warsi seuti noortmeest jalust ja kätteft
ning weeti wangitorni. See noormees ei ol»
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nud keegi muu. kui ühe wagewa waimu noorem
poeg, kes Annat õnnetumaks teha tahtis.> aga
nüüd oma otsa leidis.

Kähe nädala järele loppis Anna kolmas tee.
nistuse aasta otsa. Wanaema kutsus teda wäga
sõbraliku häälega oma juure ning ütles: ,,Tüt-
tar. so aeg minu juures on lõpnud, ma mak«
san täna so wiimse palga ja wiin sind jälle so
endise külasse. Aga mitte enam orjaks, roaid
walitsejaks. S i i n on so kolmandama aasta
palk. Nende sõnadega andis ta Annale ühe
wcikse keppi ning lisas juure: ..Wötta nisukot»
tike, ümargune klaas ja kep ning astu mo jä-
rele." Anna täitis käsku. Wanaema astus
lossist wälja ja talda. Anna ka järele ning
hobused joitstwad tuhatnelja edasi. Tee pääl
ütles wanaema: «S inu hea südame ja so hoolsa
töö parast olen ma sind iga aasta nii rikkalikult
palgatanud. Sest waata. kus sa nisu tera maa
pääle wiskad. saal kaswawad tuhanded wilja-
pääd, kui sina klaast silma ette säädad. näed sa
salajamad südame mõtlemised ja kuhu sa kevpiga
puudutad ja midagi soowid. sünnib M k silma,
pilk jo tahtmise järele, nüüd aga jumalaga mo
tütreke, ära sa aga wacsid unusta.»

Weel tahtis Anna tänada, aga wanaema
hobused. M d , linn olid kui maa alla kadunud
ja roheline heinamaa, kottike nisu, klaas ja
kep scisiwad Anna ees. Kõik näitas kui une.
nagu, aga wanacma anded ja sõnad tema suust
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kinnitasiwad tõsist olekut. Oot oot, motlts
Anna. ma tatsun proowi imeliku andcdega. Ta
wiskas ühe nisutera maha. puudutas teda kep,
piga ning ütles:

"Wiljawäljaks waätikene
Tuhat tündriks terakene."

Kui pilkse poisi kiiruscl kadus niit ja wösu
ning wilja wäli täitsa walmis lõikusele seisis
kõiges uhkemas ehtes ta ees.

Aga kes pidi seda määratumat lõikust kokku
panema, ärapcksma. tuulama ja aitadesse pane-
ma. Oot, oot. mõtles Anna. ning ütles:

,,Wil i wäljal wihusse
Terad tuisktes taresse."

Kõik sündis mõtte kiirusel. Suured hooned
sündisiwad maapinnast ja terad lendasid torma-
tes nende sisse.

Kus ma nüüd selle suure waraga lähän,
mõtles Anna, aga ma waatan läbi klaasi kellel
wilja kõige enam tarwis läheb. Ta jäädis
klaasi silma ette ning nägi põhja kuningat
suures mures istuwad. sest tuhanded soldatid
tahtsid süüa, aga wil i oli äpardanud ja ei.kust-
kiltki saada.

Ta ütles: ,,ssottid kõrgel keerclge
Kuningliku küünisse."

Selle paale soowis ta ka ennast kuningat
trööstima ning temale wilja saagi üle röömuliku
sõnumit kuulutama.

Warsii seisis ta kõige uhkemas ehtes ku.
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ninga ees ning palus teda wälja tulla wilja
wastu wotma. . . '

Kuningas mõtles ennast ingli nao nägewat. aga
Anna tõmbas teda kätpidi wälja ühe suure
magasini juure, mis laeni wilja täis seisis ja
ütles:

«Täida suur kuningas oma ja oma wäge-
wate kõhud leiwaga ja mõtle ka waese Eesti»
rahwa pääle. kes pale higis põrmust walget
wilja wälja weeretab ning kustuta nende wilet.
just kus wöid, oma wägewa käega.

,,Kes sina siis õieti oled, wägew mits i?"
küsis kuningas. ,701

,,Ma olcn Saaremaa walla waenelaps, kes
wanaema wacga wagewaks on saanud," ütles
Anna ning kõneles nüüd alandlikult oma elu
juhtumist.

Et kunmngas alles ilma nacscta o l i . siis
hakkas ta Annat wäga armastama ja peagi
peeti suured pulmad.

Anna tegi oma öntsa otsani palju hääd Ees,
tirahwale.

Need wanaema kolm tingitust aga on weel
tänagi põhja kunningate wöimusc a l . miks.
pärast neil ilmaski wilja., nägemise, ega raha.
puudust ci ole.
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7. Auusta oma isa ja ema, siis liiib
sinu lasi hästi ja sina elad snnelilult

maa pääl.
Kiisa külas elas mõned aastad tagasi üks

jõukas talu peremees nimega Parmu Mihkel.
Mihklil oli üks ainus poeg nimega I m i . Juba
wciksest saadik pidi Jüri igapidi wanemate sVna
kuulama ja kui ta seda hääga ei teinud, siis
pidi ta tedre kakart maitsma. Kui kümneaastane
pois mõistis ta hästi lugeda ja mõned tähed
kujutada. Ühel pääwal ütles isa temale: , , Iüri .
korja oma kraam kokku. homme wiin sind kooli."
Jüri sai kurwaks ning hakas nuuksuma. «Pai
isa," palus tema, ,,ära wii mind kooli, ma ta-
han kõdu palju lugeda ja kujutada, kui ma
aga koli lähen, saan ma peksa."

,,Ole wait. rumal pois, koolis ei pekseta
kedagit, waid õpetakse,- kes on sulle niisugust
rumalat juttu rääkinud?"

.Pai isa," palus Jüri. .,Labwardi Saamuel
ütles mulle üleeila: Oot, oot, kui sa kooli
tuled, kül ma saal so naha pargin ja kui kool.
meister sind peksa laseb, siis tahan ma sinu
naha kolme hoobiga ldhki Iüüa.«

,,Tühi jut. Lahwardi Saamuel on esimene
kelm, kes iga külalast hirmutab, sina aga lähed
kooli ja öppid boolega, kül sa näed et siis peagi
Saamuelist möödas oled. Päälegi tahan sind
kihelkonna kooli saata, kus sul Lahwardi Saa.
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mueliga sugugi tegemist ei ole, sest tema käib
siin küla koolis.»

. . Isa. kas tahad mind köstri juure panna,
kes pühapäaw orelid kirikus mängib; kes mi .
nule mincwal suwel ühe sulepää ja kolm poog.
nad paberid kirja wiimise eest kinkis?"

"Just sellesama juure.»
"Ega tema koolmeister ei ole, waid köster.»

ütles Jü r i .
..Ta on köster ja koolmeister ühes tükkis,"

wastas isa. — ,,Tema juure lähen mina htH
meelega." wastas Jür i .

.,No see on mehine, aga et sa ka tead. kuida
sa saal elama hakkad, tahan sulle mõned öpe.
tused anda.»

«Esiteks, kui köstri isandat kas kooli minnes
ehk homiku esimest korda näed, siis tereta teda
auupaklikult.

, , Iga homiku tõuse kell kuus ülesse. pese
omad silmad, käel, lorwad ja nende tagused, kui
ka käed seebi ja weega hästi puhtaks, ka kõik
paäwa walwa selle eest, et puhtus so ihu liik.
metest wälja paistab.

..Nga mitte üksi ihu ei pea sa puhta hoid»
ma, waid ka oma riided ja jalanõud, need ei
tohi sul iialgi poriga ehk muu roojastusega olla,
iseäranis peab so pää siledaks kammitud olema.
Köik seda puhastust ära arwa omale uhkuseks,
waid ihu kosutamiseks.

,,Oma raamatud hoia sa puhtad ja ühegi



kujutuse paberi paal ci tohi sulle tindi määri,
mist ettetulla.

,,Kui sina ihupuhastusega homiku walmis
oled, siis pead töiseks künni homiku leiwawote
miseni ehk keskhomikuni wagusalt Spvima, aga
üksinda koigeenam seda. mis sinu käest pääwal
küsitakse.

..Kolmandamalt ole igas upetuse tunnis
wagane ja pane hoolega tähele, mis sinule öpe.
takse; kui sa ühest õpetusest kõhe aru ei saa. siis
palu koolmeistrid, seda sulle töistkorda seletada.
ja mõtle siis täitsa põhja järele.

,,Neljandamalt pane seda oige tähele, enne
õppi ja siis karga. Ku i sind koolmeister lõuna
ajal, õhtupoole ehk tunni wahetcs öue pääle lu<
bab. siis katta oma kcha ilma järele ja siis
karga ja liiguta oma keha õieti, ära aga
siin juures iseenesele ega töistele haiget te, ega
kisenda.

«Ohtu enne magamaminekut õppi kaks tundi
hoolega, pääle sclle kõnele oma söbradega ja
mine siis rahulikult puhkama.

"Wiiendalt söö oma kSht kolm korda pää,
was täis. aga ikka nõnda pal ju, et wcel sugu
isu üle jääb.

«Kuendelt palu kõige oma ettewotmise ja
õppimise juure taewa isat aitajaks. Täna teda
kui fo käsi hästi käib. ja palu jõudu wsitlemi»
sele. kui so käsi pahaste käib.

,,Seitsmemalt räägi töt igas asjas ja hoia
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wöera oma pühaks. — Ara ühegi inimese ees
wärise. waid alandlik julgus täitku so südant.

..Kaheksamalt, iga koolmeistri küsimise pääle
püüa wastata, aga mitte enne, kui ta just sinu
käest küsib."

«Need kaheksa käsku kirjutan ma sulle pa.
bcri Pääle weikse raamatusse ülesse ja kui sa
nende järele koolis clad, siis saab sinu käsi sääl
hästi käima, room so südant täitma ja rahu so
südame tunnistuses elama.

,,Iga koolilaps, kcs nende kaheksa käsu jä-
rele elab. olgu fo sõber, kes aga nende wastu
teeb, so waenlane."

Töisel homikul rakendas isa ruuna rattaste
ette, kandis poja kraami pääle, poega ennast
ka ja tee wedas köstri maja poole. S i i n
köeti neid lahkeste wastu, kuulati poja tarkust
ja letti teda köigcalama õppijate hulka kö!b«
Uku olcwad.

Jü r i pidas isa kahcksa käsku kowaste auu
sees ja tõusis poolaastalt ikka kõrgemale, ja oli
armas koolmeistri kui ka töiste poiste silmist.
Kolme aasta pärast tröis köster isale öölda:
Armas Mihkel, kui sa oma poega laugemale
tahad õppida laske, siis wi i teda ülema kooli,
minu kooli on ta tänase pääwaga läbi teinud."

Mihkel aga wastas: M i n u jõud oma
poega ülemasse linna kooli panna ei kanna,
seepärast öppetage teda wcel kaks aastad ja siis
jääb ta mulle toeks, sest kellele pean ma muidu
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oma ostetud köha jätma ja ma arwan Vpctud
põllumehed on ka tugewad riigi toed. aga unsa-
kätest ei ole meil ühtegi käsu. ja öpetud kirja-
mehcks. mis wäga tarwis oleks, ei kanna minu
jõud teda teha."

»See on oige, armas Mihkel, põllumehel
ja päälegi pärisperemehel on kullane põhi, see-
pärast sündko teie tahtmine."

Jür i jäi weel kaks aastad kooli, õppis maa-
pinda cnam tundma, kui ka kõiki saadusid mis
põllumehel tääda tuleb, ning läks siis kõdu
toole. S i i n oll ta homiku kõige waumalt
ülewcl ja ohtu wiimne magama minema, aga
kõige suuremat käsu löi Jürile övpetus ja wirkus.
Tema elab wcel täna pääw Kiisa külas ning
on kõigist auustud ja armastud inimene.

8. Soomöldri Wiio.
Sooinölder oli kõige kihelkonna rahwast

kõige rikkam mees. Ilusad hobused hirnusiwad
rehe a l , rammusad lehmad röökisiwad laudas,
tugewad härjad möirasiwad koplis. Veski toi
iga pääw raha juure.

Selle möldril oli üks weike tüttar, nimega
Wiio. Juba lapsest saadik ellitas ema igapidi
tütrekest; mis tema iial tabtis. seda ta sai.
Mõnikord tl.üras mölder naesega sellepärast, aga
naene hakas mahedast wastu rääkima ja ütles:
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»Sce on jo meie ainuke.- Wi io l pidi tüdruk
ees, ja töine taga olema, teda kui ta juba kuus
aastad wana oli. riide panema, pesema, ascme
ülcstegema. süüa andma, õhtu magama liigu»
lama nmg nõnda edasi.

Selleläbi kaswis Wiio nii isemeelseks, et ta
juba kuumemas aastas wanemate üle taieste
matuses.

Ühel pääwal tuli üks wacne soas äralastud
puu jalaga soldat möldri juure ja palus andid.

..Wtio kifcndas: «Ema. ema peksa seda
hirmsat inimest majast wälja, ära anna temale
midagi." ja ema pidi käsku täitma.

Kord oli Wiio kirikus ilusa riietega saksa
preilit näinud, kõhe ütles ta emale: .Minule
pead sa ka niisugused riided ostma," ega jätnud
enne rahu. künni ema linna sõitis ja temale
pocst. riided ostis.

Ühciöistkümncma aasta sees wiisid wanemad
Wiiut linna kooli, sest Eesti laste hulka oli
ta liiast ilus ja peenike. S l i n oli ta iga kool.
meistri wacwaks ja pidi iga poole aasta pärast
jälle töise kooli wiidama. Künni kuuelist»
kümncma aastani õppis ta waewalt lugema, sugu
kirjutama ja neli esimest jagu rchkvndama; nüüd
oli ta tark küllalt ja pööris nüüd fui päris
suurtsugu sakslane kõdu tagasi. S i i n ei pist-
nud ta jörme külma wette, waid tahtis mehele
minna.

Tilga.Willcm käis pääle tema päakoolis käi.
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mist kord kosjas, kcs wallas kõige wiisakam
pois oli, aga Wi io saatis tcda nende sõnadega
minema: »Ega ma sinu sigu ommeti söötma ei
tule; mina pean saksa meest saama!"

Kähe aasta pärast tuli ommetegi peenikeses
riides saksa mees kosja; nüüd ei olnud enam
nalja, waid pulmad peeti tcrwe nädal otsa
auusaste.

Noored rahwas ei teadnud majatööst mitte
märkigi, waid elasid selgest armust. Noormees
jöi iga pääw pudel wcini, patseeris käed taskus
ja oli wanematele suuremaks kui ristiks. Nccd
surid mure pärast. Nüüd müüs noor paar
weski ära ja läksid linna elama, aga raha loppis
mõne aasta Pärast ära. ning noormees tahtis
taieste kcelt kästa, hakas wargile, ning wiidi
Siberimaale.

Wiio ISpetas kui waene kerjaja sant oma
päiwi Soomöldri aia ääres.

Kes tööd ei taha teha, ei pea ka sööma!

». Sant.
Talinas elas mõne aasta eest üks paalt

näha wäga waene sant. I ga pääw istus ta
uulitsa nurga pääl ja palus andid. Andis
mõni talle leiba, siis tänas ta wahe, aga iga
rahakopiku juures õnnistas ta andjat taewani.
Tema elas ühes wäga waeses maja urtstkus,
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magas enamast palja vöranda paal ja söi wet
ja leiba. Juba kuuskümmend aastad oli ta
nõnda elanud, sääl jäi ta raskeste haigeks, aga
ka haiguse ajal kerjas ta. Säälsamas linnas
«las üks toeste päratu pois, nimega Gustaw.
Kerjada ei tahtnud ta toguni, waid teenis kus
wois tööga oma leiba. Seda poissi palus ühel
Vhtul waene sant ennast jaatma tulla ja lubas
temale õhtusööki kui ka magamise asct. Et
Gustawil mõlematest puudus oli, wöime juba
arwata. Sant ägas ja oigas mööda treppi
ülesminncs. Majas tõmbas ta ennast riidest
laht', kus juures Gustaw wapraste aitas, aga
siin juures pidi wacne poisikene ärajoolsma.
sest taiad ronisid igal pool tal ihu kui ka riie.
te paal.

Sant ägas edasi, ning ütles endal täna
ohtu wäga wahe süüa olema; wiimaks leidis ta
mõned kuiwad koorikukescd. näris ise neid ja kas-
kis ka oma aitajat sedasama teha. Gustaw
tänas sellegi ande ecst südamest. Nüüd läksid
mõlemad magama. Kcsköö ajal kisendas sant hirm-
saste, Gustaw kargas ülcsse ja küsis tema taht.
wjjepcrra, sant aga näitas kääga ühe wana kotti
paale ja käskis tcda enda kätte anda. Gustaw
tegi seda. Warsti paale sekte surus surmaingel
landi silmad kinni. Gustaw seisis suures hir-
mus ta juures ja ootas homikut. Kui pääw
oli tõusnud, kecras ta maja ukse lukku, pistis
wotme tasku ja jooksis politsei pääle öösist

lLühikchd jultub «.) 3
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juhtumist taäda andma. Politseimeistril oli
aega, ta wöttis paar mehi ligi ja tüttas poisiga
fandi majasse. Sant oli surnud, aga ta kraam
pidi ülesse kirjutud ja wahi alla pandud saama.
Üleskirjutamine hakkas. Gustaw ja mched otsisid
maja läbi. Korraga tõmbas Gustaw kotti, mis
ta öösi fandi kätte oli annud ja rappujas asjad
wälja, aga kuidas nad loik ärachmatasiwad:
Suur hunik paberi raha seisis röründal. Kui
raha aralocti, leiti kõigest majast kakskümmend
tuhat rubla hõbedat, mis enamast intressi kan-
dis. Mis pidi nüüd rahaga tehtama? Suure
järclekuulamise järele ei leitud sandil ühtegi pä-
rijat ega sugulast. Wiimne otsus jä i : Gus-
taw päris köik sandi warandust. T^ma pandi
auusa inimeste juure korteri ja pidi koolis käima.

Sandi suure rahaahnuse ja ihnuse läbi sai
Gustaw õnnelikuks. Sest kui santi tohtritest
läbkvaadati, oli ta nälga surnud. Gustaw aga
elab wccl tänagi, santi ja linnawanemaid tänades,
oma noore naesega omas majas önncllkult.

I v . Jumal on la loomade waewajate
nuhtleja.

Walusta külas Läänemaal suri mõne aasta
eest üks mecü ara. ktUe surma juures igaüks
listi rinna ette pidi lööma ja üllcma: ,,Iumal
on ka loomade wacwajate nuhtleja.»
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Pärtel, nõnda oli mehe n imi , kaswis clli.
tüse all rikka wancmate juures ülcsse. Koolisid
ei olnud roccl sel ajal ja rahwas teadis üksinda
niipalju Jumala sõnast, kui seda pühavääwal
kirikus kuulutad!; sellepärast ei teadnud Pärtel
ühestki käsust, waid oli loomadega walja paal
pea ühesugune.

Juba weikscst saadik oli tema kõige suurem
lööm loomasid waeroata. Juhtus parm, kärbes
ehk sääsk ta kätte, siis kiskus ta neil jalad ot.
sast ehk siiwad kullest ja laskis neid siis walu
sees waeweldcs surra. Kui tema suuremaks
kaswis, läks tema himu piinamises ka tugewa.
maks. Kus ta rotti ehk hiire kinnitabas, oli ta
esimene töö. neil silmad wäljatorkida, jalad otsast
aralcikadü ja kui waefed elajad wacwas kisen<
dasid. hirwitas Pärtel roömu pärast. Ku i nel,
jatöistkümne aastane pois poos ta kassi. kcda
W kätte sai, aia tulge ülcsse. peksis külakoeri.
lehmi, lambaid ja nii edasi. Kõige suurem room
oli temal linnu pesade juures. Leidis ta ühe,
siis Püüdis ta csite wana linnu kawaluscga
kinni. peksis munad linnu silma all puruks ehk
tappis nende pojad ja siis wäänis wana linnu
pää otsast ära.

Kui noormees wandus ta igast sõnast tw
list kurja ja waewas weo loomasid hirmsaste.

Ühel pääroal ladus ta metsas hobusele l igi
sülla puid ree pääle. ja kui loom koormat pai^
gaft ei jõudnud liigutada, kiscndas ta rõõmuga

3 '



ööldes: «Oot. oot sa ronkade roog, kül ma
sind wedama õpetan!" Ta tõmbas aia teiwa
jämeduse malga pihku ja materdas nii kaua
looma, künni see ree ette araloppis.

Et peremees teda hobust maksma ei paneks,
ladus ta poole koormat sülda tagasi ja kutsus
siis peremeest surnud looma waatama, kes lend-
wast olla mahalöödud. Peremees pidi häda
Jumala saatmise õnnetuseks arwama ja wagu«
salt kahju kandma.

Töine kord oli hobune kaera waljale koplist
jooksnud. Pärtel tabas teda kinni ja peksis
niikaua hobusele pähe, künni loom hoopis pi-
medaks jäi.

Kcwadefel ajal istus ta palja teega wcel
ise koorma otsas ja naeris looma waewa üle
oöldcs: »Gga sina pastlaid ei osta ja minul
makfawad nad raha." Õige sulane oleks ise
koorma korwas kõndinud ehk wecl aitnud, aga
Pärtel awitas piitsaga.

Nõnda elas ta künni neljakümne aastani,
ikka loomasid waewates. Jumal oli temaga
seiamaani kannatanud. aga nüüd tahtis ta loo-
made waewa tema kätte tasuda.

Ühel kcwadesel pääwal raidus Pärtel kase
puid ja haawas kergelt oma jalga. Ta mõtles
haigust mõne pääwaga paranewad, aga pea loi
sööja jala sisse ja tema jalg pidi polwest saadik
äralöigatud saama. Puu jalaga püüdis ta kätte
waral tööd teha, aga ühel pääwal puutus nuga
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latte ja. nädala parast pidi ka varem käsi afa.
lõigatud saama.

Paale selle jäi ta raskeste haigeks, ja nüüd
tuli köigesuurcm wacwa aeg. Kärbsed ja muud
mutukad ronifiwad igalt poolt tema lallalc ja
ehk kü! üks inimene neid tema kallast ärahoidis,
ei aitanud see midagi; sest mida enam neid kau-
gcmale hoiti, seda enam nad ta kallale tükkisiwad.

Ka hiircd ja rottid jooksiwad tema ümber
ja närisiwad ta liha luie ümbert, Köigeenam
waewasiwad hirmsad nägemised tema waimu.

Kord kiscndas ta suures walus: «Hoidke
harjad minust kaugcle, nad torgiwad mind oma
sarwedega; töine kord jälle: pekske hobused minust
ära. nad näriwad mo köndid puruks."

Tiht i palus ta ümbcrseiswaid inimeifi loo-
masid rahule jätta, sest tema saada nüüd neist
elawalt ärasöödud. Nõnda waewlcs la kolm
nädalad, künni ta hing suure kisaga ihust
lahkus. I g a inimene, kcs tema surma.sängi
juures seisis, wöttis nöuuks, loomadega varemast
ümberkäia. sest nemad ci ole jo meile tvaewata,
waid Mie käsuks loodud. I ga noore söbrale
hüüan ka mina nced lönad: «Aitage looma
wacwa wähendada. sest Jumal on ka nende
piinajatele kättc-tasuja."
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I I . Kuida sina wanematcle, nõnda so
lapsed sinule.

Simuste külas elas jSukas talumees nimega
Rein. Soldati hirmu pärast andis ta talu-
kontrahti oma kahekümne aastase poja kätte,
selle tingimisega, et pocg tcda kui ka tema nacst
künni surmani auftSte pidi toitma. Wi is
aastad clasiwad nad waga ilusast, aga selle
pääle wöttis Poeg endale noore nacse ja maja
talitus jäi nooriku hooleks. See oli aga ru-
malaste kaswatadud. tahtis kõigis köhas oma
tahtmise järele elada ja kui wana ema kord juh.
tus midagi õiendama, oli <uli takkus. " M i s
sina wanamoor oma nina scia toppid" käratses
nooris, .,katsu et sa ahju taha saad." Ka
wana isa wastu oli ta niisama uhke ja suureline.

Vanemate elu läks iga pääwaga halwcmaks
ja nad nägid selgcste. et nad poja kui ka tema
naesele suureks ristiks kaclas olid. Neel õe-
lamaks läks nende elu, kui Jumal poega lastega
õnnistas. Poja läpfcd aga armastasiwad wastu
wanemate tahtmist ommi wanematc wanemid. aga
jeda tigedamaks läls ema. Ühel paäwal juhtus
wanaema ühe kiwikausi kogcmata katkitegema,
nüüd oli kisa enam kui tarwis. Wihaga ta.
ratses noorik: ..Mil lal peaks kül mina neist
maja laastajadcst lahti saama? sandile annaks
mina kolm kopikud, kui nad siit kauks.«
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y j Seda kära kuuljs nende terane poeg ja sai
wäga^ kurwaks ema sõnade üle.
" l Ohtu tull isa laadalt kõdu ja toi pojale
saia ja andis temale wecl kolm käpikud raha.

Poeg soi saia ara, aga kolm kopikud peitis
ta ahju kappi; muidu oli ta raha ikka isale ta.
gast armud ja palunud seda tema kotti panna.

Ema nägi seda ja küsis: ,,Miks sa poeg
oma raha isa kätte ei anna, ta paneb scda
paigale!"

..Ei anna« wastas poeg, ,,kui mina Pitkaks
meheks kaswan. kui isa, siis oled sina ja isa
mõlemad nii wanad kui meie wanaisa ja ema,
siis wottan mina suure malga ja aean teid wä>
rawaft walja leiba otsima. Ja kui siis mõni
sant tuleb, annan ma temale selle kolm kopikud,
et teist lahti olen saanud."

Poeg rääkis nccd sõnad ni i töisise näoga,
et uhke noorik walgeks kahwatas. Nüüd laksi,
wad tema silmad lahti, kuida ta ommi wancmid
oli piinanud. Pisarad silmis tõttas ta wana
ema ja isa juure, andis nende käele suud ja
palus kolk kurja andeks, mis ta rumaluses nende
wastu sciamaani oli eksinud. Wcmcmad nut«
siwad röömu pärast. Noorik kui ka tema mees
said sest päawast töiseks inimeseks, auustasiwad,
armastasiwad ja toitsiwad ommi wancmid künni
nende surmani ja saiwad ka ommist lapsist jälle
ükskord heaste hoitud.



. Karda Jumalat, auusta Keisrit ja
teeni truuiste oma isamaad, siis oled sa

armas igaühe meelest.
Tartu linnas elas mõne kümne aasta eest

tagasi üks waene kingsepa meister. Oma ai-
nust poega Gottl i ib' i kaswatasiwad wanemad
taieste jumalakartuses, ia poeg ise ei püüdnud
ka muud teed käia, ehk kül palju tcmawanufid
teda pilkasid ja pühaks Jüriks soimasiwad.
Koolis õppis ta hoolega ja jõudis mõnestki
rikka lapsest mööda, sest koolis ei waadata rik-
kuse, waid pää, tarkuse ja sõnakuulmise pääle.

Kui noormees õppis ta sadulsepa ametid,
ja sai kolme aasta järel selliks. Just sel ajal
kõlas elin läbi terwe Euroopamaa: Türklased ja
Wcnelascd hakawad sõda pidama. Iga l t poolt
korjati noorimehi nekrutiks. Ühel õhtul istus
Gottl i ib mõne targema selliga trahteris ja jöi
pudel õlut. Pea tõusis jut soast ja üks sell
laitis Wene wäge kui ka Keisrit. Seda ei
wöinud Gottli ib isamaa auu ja wapruse pärast
mitte kannatada, ta andis sõnu wastu ja nunda
tõusis tüli ja tülist ri id. Pea oleksiwad rusikad
õigust mõistma hakanud, saal läks uks lahti ja
üks politsei ametnik astus sisse. Lühikese jä-
relekuulamise juures woistis see Gottliibile õi-
gust ja ähwardas walcrääkijat kõhtu kätte anda.
Palwete ja lubamise järele pääsis jce weel loksust.



4 t
Gottliib aga mõtles sellest tunnist tihti isamaa
ja kroonu teenistuse paale ja juba Mai kuu
sees laks ta ise oma tahtmise järele soldatiks.'

Sel ajal oli iscmincjate hulk wäga pisuke,
seepärast saadeti Gottliibit Keisrile Pectcrburgi
linna naha. Kciser Nikolai esimene kiitis Gott.
lubi waprat meelt ja käskis teda kaardi wäe
hulka teenima panna, sest ta oli pitk ja sirge
mees, paälikule aga. kelle alla Keiscr teda us«
kus, lisas ta wcel juure:- ,,Käige õpetlikult see
nooremehega ümber ja kui ta söakunsti oicte
mõistab, siis tõstke teda ohwitseriks.»

Esimene õpetus Gottl i ibi l oli taunis raske,
aga ta ei annud üheski asjas cnne järele, künni
ta õpetust põhjani mõistis. Köigcenam õppis
Gattli ib sel ajal wenekeelt. Geograafiad ja
mis wccl enam ühe ülemale tarwis lahcb ja
juba aasta pärast wöis ta ohwitscn eksami täie.
malt teha, kui mõni muu.

Wcne wäebulgad tormasiwad kindral M e »
bitschi) Sabalkanski al üle Baikani mägede
Tlngimaale ja näitasiwad siin nii suurt waprust,
et Türklased Vdnanopolij linnas rahu pakusiwad.
mis ka tehti. Gottliib oli täitsa sõda ligi p i .
danud ja tuli soast kui wapper kaptm tagasi.
Paale sõda tuliwad tema wahwuse tcud roecl enam
päärra ette: ühe tormijooksmise juures oli ta esi.
mene mees walli pää! olnud ja Wcnclast taga ja.
rele tõmmanud ja nõnda linna ärattoitmid. Teine
kord oli ta ühe kindrali Türklaste käest tugcwa
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moega hoovidega wälja kislunud. Kolmas kord
oli ta terwe suuretüki patarei oma meestega
Türklaste käest arakiskunud. Kõik necd ja wcel
mitmed muud wahwad tcud toodi Keisri ette ja
see mõistis wapraid mehi ülendada. Gottliib
tõsteti kindraliks ja elas oma elu pääwad kui
auus mees wäe teenistuses. Tema on kül juba
sumud, aga ta lapsed elawad wecl praegu ja
on tõik rüütli seisuse liikmed.

Kui kellcgil lusti on, lvöib tema ka wahwa
tegude läbi kõrgele tõusta.

Tosin pähklid ^äiile kauba.
1. Isa pitk ja peenike, ema lai ja lühike,

lapsed M k ühesugused ümarguscd.

2. Kceletu, meeletu, maailma rakendaja.

3. Tules ei põle, maas ei mädane, meres
ci uppu.

4. Aed all, töine pääl, libe kala keskel.

5. Noib õnne sulle kuulutada, sind onne
kaljust nihutada. Kui kukke pää ta punab,
ja lume wärwi kannab.
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6. Ma wacst ta wacwaft wähendan, Ja

rikkast tihti hirmutan. Su l l nöin ma roosi
lilleks olla. Sind põrgu Piina tundma panna;
Sest ela ellalt minuga, Tee õigust ligimesega.

7. Kits keldris, keel wäljas.

8. Tihti olcn mina ärjapölwclane. siis jälle
7oljati suurune. Jooks ja kecrlcmine on minu
ülem töö; siiski ei ole mul jalgu cga fcljaroodu.
Arud on mu! kül. aga ilmaski kässi. Minu
ihus elawad tuhanded üürilised, aga ükski ei
maksa mulle krossigi. .

9. Kes on kirbu suurune aga harja raskune.

10. Hai härg, hauk seljas, seljast sööb ja
küljest sittub. ^ , ^ , , , ^ 5 )

1 1 . Luiged lendawad üle oue. tiiwad til>
werd.

12. Meil on must, teil on must, igas veres
ise must.
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