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Õust peaks Madise-Hans ommetegi oma rik-
kuse wotma, lellega ta otsegu mõni miljonär
suureste ja uhkeste elab? Temal on naene ja lap-
sed, köik tahawad igapääw tugewast süüa, juua,
ihukatet ja mõnda muud. Ja seda nad ka
wist taieste saamad, muidu ei oleks nende naud
nii punased, pealegi on nad pühapääw palju
paremast riidis lu i minu isa ja ema. Meie
higistame homikust õhtuni, mõnikord tük ööd
ka weel juure, aga siiski ei ole ma isat kõrtsis
weini pudeli juures ega kaardilaua juures istu-
mas näinud, ja palju paberi rublasid ei seisa
tal ka just mitte kcrstu kappls. ja ta on jo kolme
pääwa peremees. Madise. Hansul ei ole põllu
lapvikcstki, käib kui mõnikord räbalaid korja»
mas, saab puuda paalt mõne kopiku käsu, aga
see näitab teda minu arwamise järele ommctegi
üksinda nälga jätwad. Kaardilaua juures peab
ta ka enam kautama kui wöitma, ühe sõnaga, tal
Peab Mbala-Hansu ameti körwas weel mõni teine
amet olema, ehk muidu peab ta wana juttu järele
wanapoistga ühes nouus olema,kcs oma ümardajaid



temale wara laseb kokku wedada, mis eest ta
wiimaks tema hinge veab saama. Aga tühi
ennemuistne ju t ; wanavois, kui ta ka kuskil
on, ei ole weel kellcg,le kastiga rublasid tuvda
wedanud, weel wahem ^ a^ise^Hansule. Piib^
lis seisab kül: Kurat olla Jumala ees H w b i
pääle kacbanud ja teda waest mecst- tükkiks ajaks
ihu ja wara poolt sepa pihidcga pigistanud,
aga seda kohta ei ole ma mitte lugenud, kus
ta ilmahulgus mönd halja mätta otsa oleks
tõstnud. Wana cmat Ecwat tahtnud ta kord
kül õnnelikuks teha. aga talitus lämud üsna
nurja ja tõuganud inimese sugu kuningast san-
dist saadik põrgu serwa pääle. kust taewa saa«
mine suurt tüli ja wöitlemist saadab ja mõndagi
meest üsna ärawäsitab. et ommctegi ilma otsata
ruumisse peawad langcma. keda nad kui wai-
mud wana poisiga siis walitscwad.

Nõnda kõneles Aruküla Scrwa Andrese poeg
Aadu oma neljajalgste sarwiliste wastu, kcs adra
ees rängast tööst puhkasid, sest oige halastab
oma elaja paale, cga vannud tähelegi, ct isa
selja taga l igi tul i ja tcma wiimist konct kuulis.

,,Mis sinul kuradiga ehk wana Poisiga tege-
mist on, katsu et maa tükiga walnns saad; pääw
weercb ja Home peab rukkid maha külwatud
saama, muidu lähcb noor kuu mööda, ja wa-
nal ei idane seeme enam nõnda hästi, käratses
wanamecs pool pahase meelega."

Pä i ts , punu wagu! olgu noor woi wana



<uu. üks puhas, kuu jäcb kuuks ja kccrab oma
telje, meie maa. ja sellega jälle päikese ümber,
tema varast jääwad kül kõik idud mulla M e ,
kui mitte maa wägi, päikese sojendus ja walgus
neid wälja ei kisu; aga kcs tohib wana ebausule
korraga otsa vaale teha. kcs sada aastate arul
isaisade sisse töwemast on juurdunud, kui tam-
mepuu lageenkul? Tänu koolmeistrile, kes selle
poolest minu silmad lahti ou teinud.

Minewal aastal külwasm omale just wanal
kuul külimitu rukkid, nntmcd hallid pead arwa«
slwad mind üksi hölgi löikaroad. aga säh, wiis-
toistkümmend kü'l,m>tu s.lsiwad kottis ja isa ci
vlc enam kui kaheksa omast noorekuu külwist
saanud. Nende mõtetega jõudis Aqdu waoga
isa kohta tagasi, kcs wagusalt ütles:

"Kas oled poeg juba kuulnud, et Kaspri ait
Sootaguse külas minewa öösel ära on lohutud?"

,,Ei ole! kas wargad käes?
,Wargad? — jah! oleks ta inimene olnud, sus

oleks ta ka kinni tabatud, aga mitte, poeg. just
wana farwiline ise wotnud Kaspri raha ära,
ütelnud teda põrgu leemeks tarwis olewad. Kä's-
per peab ehmatusest üsna nõrk ja woodis olema!"

>,Wöi wana sarwiline wiinud raha ära!
mida nägu ta siis olnud, kas seda ka täätaja
kuulutas?.,

"Olnud inimese pitkune. kähe kitfe sarwe
ja habemega, polewa sumadega, üle keha karune.
hobuse lahjadega, käru häälega, kolme aruline
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raud hang ja pölew latter käes. Hoidku iga
ristiinimest niisugust nägemast. Wötnud Kä's°
pri l wiimast kopikut tagawara, üteldakse 500
rubla, ja kadunud kui pilwe rongas kõhisedes
wnmaks ära."

«Si is on jo Käsper wäga õnnelik, et ta
esimene surclikude hulgas olnud, wanavoisst
nägema; ta wotku nüüd kep kätte ning mingu
ennast raha eest maailma näitama ja oma juh-
tumist kuulutama, tuhanded saawad omad rub-
lad temale andma ja waata, wiis sada toob
wiissada tuhat tagasi."

«Külap sinul hea naerda, aga oleks ta põrgu
tut so oma ees seisnud, traat, kuida püksid
wäriseksid."

,,Isa, ae! Kas Madise-tzans kõdu peaks
olema?»

«Tulnud eile ohtu kõdu, mänginud poole
ööd kõrtsi Toomaga kaardisid, laotanud wiis
rubla ja joonud, kuida kuulsin, teise wiie rubla
eest puntsi. Lubanud aga pea jälle räbalaid
korjama minna, et eile õhtust lahju arateenida."

,,Punu astu. M s wagu! Kahju arateenida;
— wargile tahab ta jälle minna, on ka Käspri
aida rahast tühendanud. muud kecgi, aga kes
seda tohib teiste kuuldes rääkida?"

Aadu kündis õhtuni tugewast. lõpetas poldu,
ajas härjad kopli p tõttas koju oma keha
tarastama.



Tema oli tugew terwe noormees, kes tuge«
Vastutööd tegi ja selle järele ka keskpaika täit is.

Ohtu tuli kõik pere laua iuure kokku. kus
ka jut peagi tontide paale pööris, ja ka Käspri
õnnetusest osa wöcti.

Peale söömise pidi Aadu kopli härgade ja
hobuste juure oitsi minema, kuida see igal pool
Eestimaal pruuk on. Aadu oli aga juba mõne
aasta eest öö aseme eest muretsenud ja omale kopli
weikesc majakese puust põrandaga ja laud ka»
tusega ehitanud, kus ta weel ruhulikumalt kui
toa tagas wäsinud liikmid tarastas, aga ka loo-
madele kõhe midagi juhtumises käepärast wöis
olla. Niisugusid osmisid ei leita kül igast köhast,
waid noored inimesed küüritawad kännu ääres mõ-
nikord westfe maa paal, kust paha maa ohu läbi
mitmesugused haigused keha sisse tungiwad ja mit»
med noored mehed ja tütarlapsed enneaegu maa«
pinna alla weeretawad. Kcs oma ihu tcrwiseft
lugu peab, waatku igas köhas ka oma maga.
mise aseme paale, et see mitte niiskes köhas ja
haifewa asjade ligidal ci seisa, waid puhtas
ohus.

Aadu osmis oli kubu hölgi, Puhas lina kui
ka willane tek ei puudunud ka mitte, keda ta
aga iga ohtu kõdust ühes tö i ; sest pääwa war-
gad oleks neid häämcelega roarsi omaks tunnis,
tanud, kui nad ühtepuhku osmis oleks seisnud.

Enne magamaminemist mõtles Nadu omas
südames Eppu pääle, kes wiisakas noor hing



o l i . aga kõige oma osawuse juures alles wai-
mu udus massis, ja kui keegi wägi teda säält
wälja ei weeretanud, selles ka edasi köndis.

Wiimaks pöörsid mötteradad jälle Madise.
Hansu vaale.

Waras ja kes teab mis wcel muud. peab
ta olema, muidu ci woiks tcma kümne rublade
arul raha otsegu maha wisata; aga kui mina
tema j.ircle natukene hakan waritsema, ehk kse»
ran nõnda õnnetust inimeste paalt ara. kuida
ma aga sellega pääle hakan, ei tea ma weel
täna. aga aeg ann^b hääd nöuu, ja mis täna
wöimata. toob öö pimeduse põuest walgc ette.

Kui Aadu lwnda mõtetega talitas, keeras
Serwa-Andres omas oigega täidetud sängis üht
ja teist tulge künni ta naese Eewa kannatus otsa
lõppes, kes urises:

«Wotku sinu tont ja töine, kõige aja aeleb
körwas, mitte poolt tundi ei saa magada."

«Ära pahanda, armas küljeluu, ma mõtlesin
poja Aedu paale.

M i s sa jälle tema pääle mõtled on jo sinu
töine käsi igas tükkis, mis sa weel tahad?"

"On kül oige. aga meie oma keskel kõnel-
dud näitab ta kaunist laugele langenud olewad.
Isaisade jälgi ci taha ta üheski asjas astu,
noor kuu ja wana kuu on temale üksvuhas.
mljapääwa ohtu niisama püha kui esmaspääwa.
uueaasta ja muu tähtsa pääwade pruugid ütles
ta hilja aigu wana pagana tembud olema. Ja



kas tead. täna wäljal kõneles ta iseeneses wa«
nastpoisist. Ega ta ommeti seitsmet Moosese
raamatut 'pole koolis lugenud? Sa tead mis
seal sees peab seisma, kuida Kar ja- Iukku So l -
dati.Hansu käest oli kuulnud, kes soa aial Roo.
ma linnas teda ka oli lugenud."

,,Kui raamat üksi Rooma linnas on ja
pealegi wecl ahelas, kust siis koolmeister seda
kätte saab," pomises Ecwa.

,,Ega seda wöi usku; saksa, ja wemkcelcs
on palju enam niisugusid raamatuid trükkitud
ja koolmeister peab jo mölcmid keclestd mõistma."

,,Wöib olla, aga jääme magama. Home on
argipääw ja rehi tahab pcksa.

«Mine sa nacstega niisugustst asjust kõne-
lema, neil on jo kana pea ja nende arud.

«Olgu minul kana ehk tassi pea, aga tühja
lori seitsmemcist Moosese raamatust ei usu mina
sugugi, scst tema ei ole täitsa kuutgi kujutanud,
weel wähem scitsct!"

..Weel taga oclam, pole kuutki kujutanud!"
.,Kus tema siis kuut on kujutanud, kui juba

kuucndama raamatu lõpetusel tema surmast,
matmisest ja nSnda edasi räägitakse."

,,See ei ole õigus, tule waatame järelcl«
"Minugipärast, aga kui minul õigus on.

siis pead ka uskuma, et wanapoistel nii suur
walitsus ci ole, kui sina arwad."

"Olgu kuida on, aga loeme järele."
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Abielurahwas loid Pi ibl i lahti ja siit pais.

tis taieste silmi, et Eewal üsna õigus oli.
.-Sinu wöit," nurises Andres, "lähme ma-

gama!"
Sellega oli tüli lõpetud ja kuub kattis

päänia muret öö hõlma.

"Pääwawargad, ööwargad. hobusevargad,
wiljawargad. linawargad. rööwlid, mõrtsukad,
aidalohkujad ja tuhat teab, mis nimed neil köi«
gil on. nendest on maapind täis. Kuhu sa
silmad pöörad, ei nää sa õiglast nägu. kuhu
so körw ulatab, kuuled sa kaebamist, ja kcllest?
— ikka wargadcst. Niimne pääw peab l igi ole-
ma, muidu ei oleks maailm nõnda hukkas, aga
miks ta ei pea olema, lm wana sarwiline otse
ise juba wargile hakab? Usu sõber Mats. ei
ole enam kerge wallatalitaja olla. Inimestega
ehk saab wecl läbi, aga mis sa waimudega teed?
Täna olin Käspri juures, ta ütleb taieste rpana
sarwilise ennast tcma aidas näinud oicwad ja
tahab seda kas woi wandega kinnitada. Tahtsin
kui temale töisi mõtteid südamesse sünnitada, aga
ükski wägi ei jõua teda t<ma usust ärapöörda,
ta ütleb wanapois ja ikka wanapois üksi sõnu.
M is arwad sina sest sündimisest?"

,,Mis mina arwan? — Oleks Kaspcr mees
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olnud ja wemlaga walu annud, aga mitte kui
kohmetand kana paalt wahtinud, siis ehk köne«
leksime täna ohtu teist ju t tu , ja raud ris«
tide taga istuks wist mõni Siberimaa poole rei»
sia; eks ole tost. Tõnu?"

«Tõsi, Mat-s.aga lind,on kätte wahelt ära
lennanud ja kcs teab, mis õnnetust ta wcel
sünnitab. Kohtuherra käskis mind warga jälgi
otsida, sest tema arwamise järele peab ta üks
kawal pääwawaras olema, aga ega ma jahi-
koer ei ole. kes jänest jälgist äratunneb.
Dmmetegi, Mats, mis mo jõud ja kõhus on,
tahan ma täita, kaugel meie külast ci saa ta
mitte elama. Päälcgi on Käsper kolmas
jagu warastud kahjust, kui see woimalik oleks
leida, leidjale lubanud, see teeks wiiest sadast
rublast' just — no kui palju — see teeks —
teeks, noh olgu Pääle, sada rubla ommetcgi.»

..Sa eksid, Tõnu. kolmas jagu wnest saast
on peaaegu kakssada rubla."

«Olgu kuida on, vää rehkendus ei ole minu
asi, tahwli pääl läheb paremast: aga kuule Mats.
kui ma üksinda warga jälgi leiaks, usu Mats,
ma ei wotaks mitte kopikut, minu au saaks
jo selle läbi teo-tud; eks ole tost Mats? Mina
annaks pool toopi wiina weel päälcgi, kui ma
teda leiaks."

«Tõsi, Tõnu, Käsper on hädas helde, aga
oleks täna.raha keegi ta kätte toonud, ma ütlen:
wiit kopikut ei annaks ta selle eest."
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«Nii kW ei ole ta just milte, ma tunnen

teda enam kui sina, .̂ga kokkuhoidja on ta ja
sce on Käsprile alluks, sest hoida hoonet ehitab,
lahke ladu laastab. Mats. käeta kännust keclt,
muidu Llu hingab ara!"

.,Ole terwe Tvnu, kulub just ara, olen löu.
naaegHs silku kaks hinge alla pannud ja waat,
eks nad juba sipputa.

Nõnda ajasid kaks sobra Sootaguse küla
kõrtsi tagunuses fambris juttu. Ioomamehed
.ei olnud kumbki, aga janu kustutujcks ostsid
mõlemad aastas mõne toobi õlut. ja kui hää
tutwaga kokku juhtusid, aeasid ka mõne tunni
magusat juttu. Tõnu oli kolm aastad walla tal i ,
taja olnud ja tünawu jälle uueslc kolmc aasta
pääle walitud. Walitemlse pääwal ei olnud aga
Tõnu kcllcgjlc suutäit selle soowimiscga annud:
«walitege mind," waid päälegi palunud, ras«
kct talitust tcma dlade paalt ara wötta. aga
ommetegi langesid suurem hulk häälcstd tema pääle
ja wastu ei pannud ta ka mitte, sest talitaja
palk maksis ta rendi, ehk kül mõndagi muret ma-
jasse toi.

Mats oli tcma üleaedne ja- noore pääwade
sõber, kcs täna mönc talituste pärast kõrtsi oli
juhtunud, muidu ci nähtud teda seal sugugi.

Mehed oleks weel juttu westnud, aga kor«
räga kõlasid eest kõrtsist sõnad laha, mis mõle-
mate mõtted teise tulge käänasid.
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,,Kortsmik, anna naps rummi ja pudel õlut,
aga rut tu!"

"Saab warsi.«
«Ptis kurat warsi? — Kõhe, janu on suur!«
, ,S i in on, rumm maksab kümme ja ölu kuus,

see on kuustöistkümmend kopikut."
«Enne juuakse, pärast maksetakse, kõrtsmik,

pane seda tähele."
«Ole. tcrwe õpetamast, aga olen kord nouuks

wotnud, hinda kõhe öölda, et pärast enam tüli
ei tuleks. Mõnigi joob enne ja kui ma pärast
rehnungi teen, siis kas rrötta kuub temal seljast,
'pole täitsa maksa."

,,Pea lõuad lurjus, mina olen alati ausaste
maksnud!"

..Ei tea. auus Hans. kolm rubla rriisküm.
mmd kopikut fcisab praegust wcel seina pääl,
külap see wist teie ausaste maksmine on? l "

.,Kolm rubla wiiskümmend kopikat? oled sa
hull. kõrtsmik, rvoi peast ära!?«

«Seda wöid sa parem ise olla, aga eks sa
siis sugugi ci mäleta, kui mullu Pccbu ja Mar-
diga terwe ohtu M d ja jõid? ci tahtnud sulle
kül anda, aga lubasid kõhe maksa, saal ta
nüüd on."

,,Kes on tunniswscmces, et ma seda sulle
roölgu olen?"

,,Meie walla talitaja, kes sel korral juhtus
siin olema.»



.,Teie walla talitaja, Missugune tubakanina
see on?!"

«Hans, ära sõima meest, päälegi weel walla
talitajat, muidu pistame sind kui rotti puuri."

,,Scda tubakanina tahaks ma wecl näha,
kes mind puuri pancb, aga sulle ci ole ma üh-
tegi wölgu. anna hobusele wooder kaeru ja mulle
wecl naps rummi!"

,,Kui sa mulle enam wolgu ei ole, siis ci saa
sina enam rummi ega kaeru.«

,,Kas nüüd ei ole kurat lahti, kõrtsimees jul-
geb mulle keelda!"

,,Otse kui Käspri aidas mõne nädala eest."
«Säh kõrtsmik, siin on kakskümmend wiis

rubla, kustuta minu wvlg, anna rummi ja kaeru
ja ole teine kord peenem oma wüerastc wastu."

»Ole terwe Hilns, raha eest- kuida woerad
mulle, nõnda mina woerastelc: siin on rummi
pudel ja kaerad, kas pean ette ka andma?«

«Muidugi, aga stna ise.'«
"Tänan selle eest. Juhan, mine anna Räbala.

Hansu hobusele wooder kaeru ja pärast pang
wet, külab ta sulle napsi raha annab."

Tunni aea pärast tuli kõrtsmiku sulane Ju -
han ja andis kada hobune olla kaerad ärasöö-
nud. pang wct wccl pääle joonud ja nüüd woida
Hans sõita.

Hans waatas pool woeriti sulase otsa, ning
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ütles toredaste: «kõrtsmik, kui suur on minu
WVlg nüüd!?"

„ Pudel rummi rubla wiiskümmend, pudel
õlut kuus. heenng kolm, kaks sigarid kuus, tük
leiba ja üks wooder kacru kolmkümmend wiis
kopikut. endine wölg kolm rubla wiiskümmeud
kopikut, teeb wälja wiis rubla wiiskümmend
kopikut, saad tagasi 19 rubla 50 kopikat, nüüd
oleme tasa."

,,Nönda need pagana kõrtsmikud tcekäiaid
imewad!"

,,Iust nõnda kuida teekäiad ennast imeda soo-
wiwad; ma pean jo palja seinte eest aastas kolm
sada rubla renti maksma, aga kedagit ei ole
ma palunud wiina ega õlut juua, wcel wähem
Räbala-Hanfu."

,,Pea lõuad! — Juhan! säh, siin onweel naps
rummi ja wiis kopikut raha! Kas tead kellel
siin külas-kõige enam räbalid müüa on?"

,,Ega mina nende majasid ci ole läbi tuus.
t inud; ole terwe raha eest, napsi wöid tee pääle
ühes wotta. ehk minu pärast maha. kallata, mina
tcda ommeti ek joo."

«Nüüd on maailm raiskus." karjus Hans,
,,mitte enam napsi ci joo; oleks sa minu sulane, kül
ma sind jooma õpetaks!"

, , Ia kui sina minu sulane oleks«, wastas Ju-
han, ,,siis peksaks ma sind laineks."

,,Pea lõuad! kuida peremees, nõnda sulane,»



16

nende sõnadega tuikus Hans rehe alla, sidus
hobuse lahti, tukerdas wankrile ja kadus küla
poole. Tee pääl urises ta aga: ,,Oot. oot sa
põrguline kõrtsmik, kül ma oma wiis rubla so
kapsst jälle leian, haa et näitasid kus so raha
seisab."

Hansu ja kõrtsmiku sõnelemise aeal olid Mats
ja Tõnu wagusalt üht ja teist rääkinud ja iga
sõna Hansu suust tähele pannud, paale tema
lahkunust ütles Tõnu:

«Kuule Mats, mikspärast maksis Hans
kõrtsmikule nii hölplaste raha ara?"

«Ei mina seda woi teada." wastas Mats.
..Kuule Ma ts , mulle näitab, nagu teaks

Hans Käspri wargusest, sest nii pea kui kõrts-
mik Käsprist sõna kõneles, oli raha laua pääl."

,,Wist wanapoisi kartus teda seda tegema
sundis." wastas Mats.

.,Kui niisugune ümberhulgus mitte iseennast
wanapoisiks ei muutnud, ma olen tema silmi
mõnikord terawast waatnud. ja säält paistab
hoopis ärarikkutud südametunnistus walja; mis
sa arwad sest, Mats?"

-NVib olla, aga warastama ei ole ma teda
mitte kuulnud, mõnikord olla ta kül margapuuga
walskust ühe ja teise räbala müüalc teinud,
muud ei ole ma Hansust ühtegi kuulnud.» was-
was Mats.

«Lähme Mats parem kõdu, muidu ütlcwad
külarahwas meid päris joodikud olema."
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"Lähme Tõnu."
,,Körtsmik mis meil maksta on?"
,,Kuus kopikut." wastas kõrtsmik, «kui aga

Näbala-Hansu näete, waatke ta näppude peale.«
"Kas ta sinult midagi warastanud on?"

wastas Tõnu.
M i n u l t kül midagi, aga ta näitab üks pea

masurik olema."
,,Iumalaga. kõrtsmik'" hüüdsid mõlemad

külamehed ja tõttasid kodupoole.
"Jumal kaasa. perenacstcle häad terwid,

ärgn nad aga ennast Hansust räbala kauba
juures petta lasku!» hüüdis kõrtsmik.

..Pole karta!" kõlas wastu ja nõnda lah-
kusid külanaabrid.

Kõdu tulles leidis Mats Hansu õuest, kes
parajalt hobust lahti rakendas.

,,Kcs sinul luba andis hobust minu öue
ajada?" küsis Mats.

,,Pcrenaene oli nõnda hea öömaja lubama,
päälegi tahame hoome räbala kaupa waadata,"
wastas Hans pehme kcclega.

«Sina oleks jo woinud parem kõrtsi juure
jääda."

«Ära pahanda armas Mats , mul on mõni
rubla raha räbala ostmiseks kaasas, kes julgeb
nüüd rahaga tee kohta öömajale jääda, — päälegi
olen täna naps wiina saanud, kus iga nurga
M l wargad inimesi waritlewad, ole nii haä,

(Räbala-Hans.j 2
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anna minu loomale öösiks heinu ja minule kubu
holgi külje allaj, kül hoome seda õigeks teeme."

,,Olgu siis pääle, aga häämeclega ci wötta
ma mitte öömajalisi, selle et kõrtsi siin wäga
ligi on."

»Ära nurise Mats . ma tuppa magama ei
tahagi heita, täna on ilus i lm, siis on mul palju
parem siin wankri paal puhata; on kül juba
külm, aga minu pää on üsna soe."

»Sa ütled omal palju raha ühes olema ja
tahad sellegipärast üsna lausa taewa alla ma-
gama heita, päälegi hulguwad meie külas ton«
did ja kes teab mis muud waimud weel ümber;
Hans, kui tahad oma hoida, siis poe parem
lakka põhku, siis ei ole hoome minu süü, kui
mõni waim sind Paljastanud."

»Lase mind. Mats, siin magada, lakkas on
just nende pesa. aga lausa taewa al nad
ei ela."

,,Sündku siis sinu tahtmine," wastas Mats,
siin on kubu hölgi ja hobusele tahan ka heinu
anda.«

Hans laotas hyled külje alla ja poole tunni
pärast norskas ta, et seinad wärisesid.

Pererahwas talitasiwad weel üht ja Mst,
ning kähe tunni parast oli maja wagane.

Räbala-Hans puhkas mõne tunni, tõusis
aga warfi ülesse. sest tema keha oli juba wii-
naga harjunud, seepärast ei teinud tühi asi te-
male ühtegi, Verus silmi, waatas ümberringi,
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kuulas ja ütles iseenesele: ,,Wä'ga hea. Mats
mõtleb mind magawud, seda parem." Ta tõm-
bas wankri Põhjast kimp muukwötmid wälja
ning ronis kasst kombel tasa üle Matsi aia
Tõnu aida poole. S i i n magasid kõik esimest
uinatust. Ta proowis üht wötit töise järele,
künni wiimaks luk ommetcgi lahti läks ja Hans
kui oma aita astus. Ta pani ukse jälle kinni,
tõmbas tikudest tule ülesse. pani küünla põlema,
keeras kirstu ukse lahti ning otsis kõik nurgad
läbi, aga ta ei leidnud mis ta tahtis. Praegu
tahtis ta tuld ära kustutada, kui korraga üks
weike kirst wiljakottide taga ta silmi puutus.

,,Sääl peab ta raha olema!" Warsi oli ka
selle kaan lahti ja Hans leidis mis ta otsis.

Kirstu nurgas leidis ta kümme höberubla
tükki paberi sisse mässitud ja ühe kümnerublase
paberi raha. Rõõmuga oleks ta HZiskanud.
Ta tühendas paberit, mässis mõne räbala raha
asemele, tuustis wcel siit ja säält. pani aga loik
jälle wana korra paale, kirstu ukse lukku, aida
ukse ka ja oli mõne minuti pärast jälle omas
wankris.

Homiku leidis Mats teda nõndasama nors.
kamast kui eila ohtu ja ütles ligemale astudes:

,,Hans, kas sedawiisi räbalaid korjatakse?
päike juba suures kõrges ja sina wcel wankris!"

«Jätta mind rahule, mo pea tahab lõhkeda,"
urises Hans.

2*
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Mats raputas teda ja tahtis teda wank«

list maha tõmmata, aga Hans oli kui puu pak.
Ligi lõuna acal ajas ta ennast wankrist

walja, tuigerdas senna ja tänna, pani hobuse
rakesse, maksis Matsi heinad js kadus siis töiste
taludesse räbalaid otsima.

Hans oli toeste räbalaid ostnud, sest kähe
pääwa järele söötis ta Wirtsu kõrtsis hobust,
kus igamees tema koormat näha wöis, keda
ta Tallinna paberi wabriku ütles wiiwad. Kas
ta weel mõne aita räbalatest ja rahast lühendas
on meil teadmata.

Mõne nädala järele pärast kõneldud juh.
tumist tuli üks waene sant lonkadcs ja ägades
Sootaguse kõrtsi ja wöttis sooja ahju ääres
põranda pääl aset. Silmnägu oli tal mitmest
köhast paberi lapvikcstcga kliisterdud, ütles ene-
sel palju paisid olema.

Möödamincwa kõrtsi naese käest palus ta
nii hädase häälega tükikest leiba, et fee haleduse
pärast weel kaks räime juure andis.

Ohtu söömaaeal kogus. korlsirahwa pere
kõik taha kambri ohtukiba wötma, ees üle
pea polnud ühtegi muud hinge kõrtsis näha.
Sant pani seda wäga tähele; kui wälk oli ta
rebase kombel taga kõrtsis letti taga. tegi akna
haagist lahti ja puges jälle oma köha Paale
ahjukörwa.

Körtsnahwas jäid täna ohtu pea rahule
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ja läksid puhkama, waest santi ei pannud keegi
enam tähele.

Enne kcskööd waritses seesama sant korts'
wiku magamise kambri akna ai. siin kuulis ta
kõiki taieste norskawad. Mõne silmapilgu jä ,
rele oli ta teatud akna a l . tegi seda lahti ja
ronis roaga tasa kauba kambri. S i i n leidis ta
omaks suureks imekspanemiseks rahalaeka ukse
laht i , pistis käe sisse ja leidis komsu paberi
raha, kcs ilma tahtmata püksi tasku kadus. Sel-
lega ei olnud ta wcel rahul, waid ta keeras
enne tähendut kappi wale wotmega lahti ja
leidis siit weel mis ta otsis. See kõik oli
mõne minutiga sündinud.

Pääle selle ronis ta aknast wälja, lükkas seda
kinni ja röömu hirwitusel ütles ta: "Paras sulle
wcrckaan. wiis rubla on kümmckord wiis weel
juure toonud. Sant i ahju körwast wöiwad nad
wiimse pääwani otsida." Ta tõttas metsa poole,
siin tõmbas ta sandikuue seljast, pistis seda heina
kuhja sisse, tõmbas siit saapad jalga, uue kuue
selga, vesi weelombis silmad puhtaks, pani uue
mütsi pähä ja tõttas siis Aruküla 'poole, kuhu
ta enne walget jõudis.

Töisel homikul pääle seda juhtumist leidis
kõrtsmik oma kahju. otsis igalt poolt warga
jälgi, kutsus kohtumchcd ja roallaroanemad kokku,
aga keegi ei woinud otsust anda, kus raha jää'
nud, sest seitsekümmend rubla olid kadunud.
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Waese sandi pääle jäi wumne arwamine, aga
ükski ei levinud öölda, kus see jäänud.

Wallawanem Tõnu läks nukra meelega kõdu
ja otse oma tagaseiswat warandust waatama, aga
säh. see oli ka kadunud. Sootaguse külas olid
kolm maja eestseisjad oma warandusest wargale
pidanud jagu andma, aga warast ennast ei wöi-
nud keegi sõrmega näidata, wcel wähem Räbala»
Hansu seks tunnistada.

Hans korjas jälle räbalaid ja kui mõnes
köhas arwas peremehe ehk möisawalitseja kukru
liiast raske olema, siis wöttis ta matti üht ja
teist wiist, keda meie siin enam ei hakka ülesse
kirjutama; kõik wargused olid aga wcrcst puhtad,
keda iga warga juures mitte leida ei ole olnud,
aga iga asjal on oma ots, nõnda ka meie Rä-
bala-Hansul.

III.
Talw oli möödamincmas, kewadefed päikese

kiired sojendasid jälle maapinda, lookesed lööri-
tasiwad luhwtis ja iga pung puus igatses metsa
iluks ennast laiale lautada.

Wanad wiskasiwad kasukaid talwekorten ja
noored lapsed paistutasid ennast pääwa paistel.
I g a inimese silmist paistis room wälja; sest ke«
wade sünnitas weel jõudu ja rammu soontesse
ja mõnigi peiu mõtles oma neiu ja neiu jälle
oma peiu pääle, minewane talw oli neid weel
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lahkus hoidnud, kes teab, ehk tulewane neid
juba uues elus leiab ehk senna asutab. Ka
Reinu-Eppule paistsid sinililled wastu. otsegu
tahaks nad öölda: Kena neitsi, sinu ei näe meie
tulewa kewade enam ilma mütsita ega üksinda,
rõõmusta ennast nüüd wccl, kui rõõmustamise
aeg on, kcs teab, mis lulewik oma eluraama.
tusse sinu kohta on kirjutanud. Ö n sulle kui
saal so elurada roosidest on ehitud, aga ükski
paaw ei wöi töisest öölda, mis öö omas pime«
das põues kannab; kcs teab. ehk need silmad
mis meie otsa nüüd nii lahkeste waatawad ja
armastuse igatsusest laigiwad, kas need mitte
kord nuhtlusest punased ja täis ahastust ülcsse
poole waatwad. kust abi tulla woib, aga siiski
tihti tulemata jääb.

Nimetud neiu. keda lugejad juba ennemalt
pisut tunnewad, köndis ühel pühapääwa õhtu
poolel parast kirikut Aruküla kuuse metsa tukas,
tikkus ja noppis üht sinilille töise järele, ktllest
ta wist wannikut tahtis punuda, ega pannud
tähelegi, kui Andresc-Aadu puude tagast pool
kartlikult ja wäriscdes tema poole iseenesega kö>
neldes sammus.

Näinud oli Aadu Gpput wäga t iht i , aga
nii kartlik kui täna. ei olnud ta weel olnud.

,,Tere ka Eppu. kuida käsi käib? pole sind
kaua enam näinud."

..Iumalime, ära wöltsi Aadu; wcel täna
homiku oled mind küla palwcmajas näinud,
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eks sa mäleta, kui mind akna al teretasid?"
wastas Eppu.

«Ah ja. mõtlesin seda minewal pühal olnud,
aga kellcle sa need lilled noppid, armas Eppu?«

«Omale; tahtsin kord weel oige lapselikult
oma juuksed valmistada.«

«Eppu, armas Eppu, anna mulle ka üks
weike kimbukcne neist, nad on ülewäga ilusad
taewa karwa!«

«Mis sul wiga on, Aadu, sa wänsed, on
sul külm? Säh . siin on üks kimbukcne, aga
mine warstkoju, sa woid haigeks jääda.«

Aadu wottis lillekimbukest roastu. surus teda
oma uulte wastu ning ütles: "Eppu, kui mina
haigeks jään. ehk ka ara suren, kellcl siis mi?
nust kahju on?"

Eppu punetas ara ning logeles: ,,Kellcl
muul kui sinu wanematel."

,,Woib olla, nad on wanad ja tahaksid häa-
meelega, et mina neile, iseäranis mo armsa
emale, tuge majasse tooksin; ma olen omas süda«
mes üht wäärilist leidnud, aga ma arwan, fee
lükkab mind üsna korwale ning mõtleb rikkamate
päälc." wastas Aadu.

, , Ia see õnnelik neiu on?«
..Õnnelikuks nimetad sa seda, kes ükskord

minu körwas surmani kõndima saab? õnnelikuks?
Kui see küsimine so südamest tuleb, siis, Eppu,
necd kuused on tunnistusemehed: Sina, ja keegi
muu, sind olen ma walitscnd!"
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,,Mind? Aadu. mind? Mõtle, mis sa kõne.
neled! Rndresc-Aadu. mind? kui ma sind ka ,ga
paäw paluksin, minule abikaasaks saada, Aadu,
sa tõukaksid mind ä'ra!«

" J a mikspärast?"
.,Aadu, sina oled koolitatud, mina rumal ja

see lahutab meid."
, , Ia muud kedagi? Eks meie mõlemad Ees.

tilapscd ole ja mis mina õppinud, eks sa seda
wccl ei wöi järele õppida?"

»Ei Aadu. mis Eppukcue ei ole õppinud,
seda ei õppi Epp enam ilmaski ja kui ma sinu
naescks peaks saama, siis toon ma õnnetust so
katukse alla- usu seda, Aadu. ja seepärast wa-
litse omale omawäärilist — wöi lased sa en«
nast minu mõnest kopikust pimedaks leha?
Aadu! raha kadub, aga pimedus jääb! Oh mo
isal wara oled sa kogunud ja seda kirstus hal.
litada lasknud, aga oma ainu lapse paad oled
sa aganatega söötnud. Kui haa meelega wottaks
ma mo ecssciswat kullatükki wastu ja jääksin
temanli kiwiks ta sces, aaa mis teha. kui ma
põllu kiwi raasuke olen! Aadu. korja omale,
wcel ükskord ütlen ma sulle, pärlid, aga jätta
õnnetust puutumata!"

..Eppu! armas Eppu. need praegu rciägi«
tud sõnad kinnitawad wccl enam mo etttwot-
mist! Oleks ma Aadam olema ja kaks Eewad
seisaks mo ees, esimine täitsa tark ja töine tar'
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kuse järele himust täidetud, siis langeksin ma
wiimse kaela ja walitseksm teda omale abikaa-
saks. Neiud, krs ennast juba täitsa targaks ar-
wawad, on mulle Medad. aga lcs mõistuse
järele igatscwad ja igapääw alanduses mõistli-
kumaks tahawad saada, on minu meelest kalli.
mad kui tcmandi kiwid. Seepärast, sind ja
muud kedagi ci pea Aruküla rahwas minu koi.
was nägema ja nüüd Eppu, anna otsust!"

"Sündku sinu tahtmine, aga
"Mi t te ühtegi aga enam." Sellega tõmbas

Aadu oma tulcwase abikaasa wastu rinda ja
esimene magus musu kinnitas tulcwast abielu.

Kaua istusiwad noored rahwas weel üks-
toise törwas ja rääkisid asjust, mis meil tarwis
teada ei ole. künni pääwa loojaminek neid mine»
kule maemtses.

«Aga Aadu, kas meie tänast juhtumist ka
oma wanematele jutustame?"

"Ja muidugi," wastas Aadu, «aga kellegi
muudele."

,,Aga kui meie wancmad meile luba ei anna,
mis siis. armas Aadu?"

"Ära selle eest muretse, armas Eppu, ma
arwan, nad saawad meie lahtmist hcaks kiitma
ja siis tulcwal talwcl, kui Jumal tcrwid lingib,
oled sa minu abikaasa."

«Mine siis armas Aadu enne kõdu; kui
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meie tähekest läheksime, tõuseksid külas tühjad
jultud."

«Sündku sinu soowimise järele. Jumalaga
mo armas Eppu!"

Jälle matsutas magus musu ja mõlemad
noored hinged lahkusid töine töisest.

Aadu sammus otse küla poole, aga Eppu
langes röömu pärast kuuse naiale, tänas taewa
taati õnneliku saatmise eest ja ruttas siis poole
tunni Pärast kõdu. S i i n talitas ta maja olekut
osawalt ja palus paale selle emat õunapuu aeda
tulla, kus tal temale midagi südame päält öölda
olla.

Ema tuli ja tüttar rääkis tänast juhtumist
sina sõnalt temale ja palus nöu anda, mis
ta cdespidi pidi tegema, ja ka isale asja aru»
tada.

Ema kuulas tütre kõnet wagusalt päält ja
ütles siis:

" J a sina andsid poisile suud, eks sul häbi
ei ole?"

,,Armas ema, ara pane pahaks, aga kus
pidin ma oma suud panema, päälegi ma — ema
— ma armastan Aadut.«

» I a tahad kõigest hingest tema naeseks saa»
da?" lisas ema juure.

«Jah, kui teie selle wastu ei ole, siis teda.
aga kedagi muud.«

..Wäga ilus sinust, metsas kuusikus kihlusid
pidada, ilma wanematcta; kas tead ka, et isa
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endale kõdu wäimcest tahab saada ja Aadust ^
seda ommctegi ei saa; tcmal on isi maja ja wa-
nemad kelle eest ta muretseb, siis peame meie
tema saunaliseks saama, ma arwan. Mardi-Rcin
kaalub Scrwa-Andrefe weel ülesse."

" Ja keda isa siis hcndale kõdu wäimeheks
tahab?«

,,Kui ma mitte märgist korwale ci lase,
siis oma ristipocga Möldr i -Kaar l i t , " wastas
ema. ^

«Soo, siis olen ma isale juba lehma mulli-
kaks saanud, keda ta oma tahtmist järele ara
tahab müüa. Möldri 'Kaarel on ka mees, aga
temale ei laha ma elades, ta ei oska föna lu«
geda ega tähte kirjutada, raha ei maksa minu
silmis midagi; wötke Serwa-Aadut wastu, kui
ta kord tuleb, ja ta tuleb toeste, ehk jätke mind
wanaks tüdrukuks.»

»Ära nii tõrges ole, mina ei tahtnud ka
hääga. kui kord noor olin, Mardi 'Reinu, aga
isa käsku vidin kuulma ja ma ei kahctse tänagi
et tema nacseks olen saanud."

, . Ia sina armas ema tahad mind ka ära.
müüa?"

S i i n juures weeresid wecojad silmist ja nuttu
clin mässis sõnu sölmiku, et enam midagi kuulda
ci olnud.

,,Ära nutta, armas tütar, oled jo meie ai.
nüke, ära lootust ärakauta. ma katsun isat
töise tuulele kaända, ütles cma, kcllel endalgi pi« ^
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sarad silma tungisid; mine täna magama, kül
siis rauda taume. kui Aadu kosja tuleb.

Tüttar langes ema kacla ümber ja tänas
südamest lubamise eest ja läks vuhkama. Ku i
palju temal aga und silmi tu l i , ei tea mina mitte
jutustada, aga töisel homikul istus ta kahwa-
tand kanga taga ja löö laks waest wiist edasi.

Rein pani seda lvarsl tähele, ning nõudis
teisepoole käest tütre wigadust, sai aga reastuseks:
Tüttar olla öösel paha und kärudest näinud ja
ei rvoida hirmsaid elajaid wccl unustada, ning
sellega oli jut otsas.

Andrese-Adu kutsus ^)ääle kodunnnckut oma
wanemad mõlemad enese juure, ja andis neile
teada, et ta täna kui õnnelik peigmees nende
hulgas istuda, nimetas neitsi nime, mis juures
kül wancmad suured silmad tegid, aga lühikese
läbirääkimise järele, kui see kõik nõnda wöiks
sündida, oma ainsama pojale südamest onne
soowisid ja ka omalt poolt lubasid asja jõudu
mööda jalale asutada.

Eppu oli aga ema südant woitnud ja sellega
kõige suuremat kiwiiüngast tee päält maha löh.
kunud. Reinu nacne teadis enamast ema tar.
kusest iga asja õigest köhast alustada, siis
olneks ka ime kui ta tütre õnne oleks wiltu röö.
passe wcereda lasknud.j

Juba töisel pääwal pääle tütre salaja kih-
lust teadis Kadri. sest nvnda nimetas ennast
Reinu nacne, ühte ja töist Serwa-Aadust R i



nuie jutustada. Ta olla tark, karsk. cttewaat-
lik, kokkuhoidja. lahke, alandlik, auupaklik, truu,
tugew töötegia j . n. e. Mitugi korda pidi
Eppu üsna ärapunastama, kui ta emat jälle
rauda taguma kuulis. Möldri? Kaarel olla ka
mees. aga ikka leidis Kadri üht ja toist mis
parem wois olla ja see aitas enam kui tütre
pitkad Palwed. Kähe kuu pärast mõtles Rein
Nadu kõige paremat külas ja soowis teda omas
südames wäimcheks, kui ta aga tulla tahaks ja
Möldri.Kaarlit ei wöinud ta silmaga näha ja
seda kõik oli Kadri korda saatnud ja kõige ta.
lituse juures nii ühtlast nägu pidanud, kui ei
tunneks ta Aadut ega teaks noorte inimeste sa«
ladusest midagi; nõnda jõudis Jaani ohtu kätte.

Selle ohtu wastu walmistasiwad ennast ka
Arukülas noor ja wana. Törwawaat pidi
ärapolctud ja mVni kann wiina ja õlut sääl juu.
res joodud saama. Wanemad noored rahwas
laulsid Jaani laulusid ja nooremad kõõrutasid
järele, et isaisade pärandus kaotsile ei läheks.

Arukülas oli kord wanaisadcst pruugiks
jäänud, et iga talu järgemööda torwawaati pö-
letas ja enne Iaanipääwa talust talusse andid
wiina ja õlle tarwis korjas. Tänawu Pidi
Möldri rahwas Jaanikut tegema, seeparast käis
meile tuntud Kaarel enne seda andid otsimas
ja oli ka neid saanud, aga oma auu püüdmi-
seks ka omalt poolt waat õlut juure lisanud.

Jaani õhtul olid noor ja wana küla wainul
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tule ümber, wanad kastsid viinaklaasist suud,
tõmbasid piipu ja kiitsid Möldr i .Kaarl i t , kcs
ausaste nende eest oli muretsenud. Nooremad
rüüpasid kännust öllemärga. tegid üht ja töist
nalja, laulsid ja olid röomsad.

Ka Mardi-Rein oma naese ja tütrega ei puu-
dunud, aga Rein seisis üsna wagusi ja waatas
paalt, künni Möldri-Kaarel. kcs tana'tä'itsaIaa-

, nimecs näitas olema, klacsi täitis ja towa wä-
risewa häälega hüüdis: ..Mardi-Rein. wana aia-
taat, astu ligemale ja joome tütre onne pääle
klaast." Rein tegi pahase näo, kui ei kuuleks
ta seesugust juttu, noored inimesed aga kuulsid
seda ja peagi r i imit i rege wärsistd Kaarli ja
Eppu kohta.

Kaarel löi jalga maha, tahtis Eppu ümber
hakata, aga säh, see põgenes tütarlaste hulka.
Poo! pahane pööris Kaarcl ennast Rcinu poole ja
ütles tasakcisi körwa sisse: aga Rein, ega sa ei
pahanda, oma tütre annad sa ikka mulle; mis
mõtled ristiisa?

> «Jätta mind rahule, wastas Rein. ega siin
tütre kauplemise kõht ei ole; mine parem kõdu
ja puhka wasimust wäija."

»,Kas minu arwad joobnud olema? ei armas taat,
mina tahan weel täna ohtu pruudi jalgu kat̂
süda. pillimees hakka pääle!«

Pillimees kuulas sõna, ja pea kecras noor
rahwas tule ümber ring tantsu, aga säh, — Reinu
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Eppud polnud kuskilt leida.
Kaarel aga ei pannud seda suurt tähele,

wottis Mäe.Mari kinni ja hüppas töiste hulgas,
aga korraga kukkus ta seliti ja pidi töistest tör-
wale kannctud saama.

M a d i s c ^ i n oli täna hoopis pahane ja üt-
les jalga wastu maad põrutades: ,,E!adcs ei
pea niisugune joodik minu tütart saama, kahju
et Scrwa.Aadu siin ei ole, ma soowiks temaga
aari weeri mööda laupa. Ta waatas ümber
ringi ja omaks imekspanemiseks leidis ta mis
ta otsis. Ta aslus ligemale ja ütles: ,,Tere ka
naabri Nadu, miks sina siis norgus seisad, eks
sa ka noorte hulgas ci hüppa?"

«Tere Iumalime. pole täna mul suurt lusti.
Kas hoome kõdu oled, mul on sinuga midagi
kõnelemist, aga üksinda nelja silma a l . "

«Mis sul siis südame pääl kipitab? tule
tulest kaugemale ja vuista oma südant wälja."

,,Täna ci ole mõnus paik minu asjust rääki-
da, aga kui so tahtmine just on, no siis parem
täna kui hoome."

Mõlemad lahkusid tulest eemale, kus neid
külarahwas enam kuulda ega näha ci wöinud.
Juba Vidi Nadu oma ettevõtmist wälja vuis-
tama, kui ta korraga midagi poösa taga tähele
pani. Kes saal on? Kähe sammuga oli ta
kogu juures ja omaks suureks imeks leidis ta
Eppud eest.

Pehmest wottis ta tema käest kinni ja töm«
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bas teda isa ette ööldes: ,,Siin. armas Rein,
on mo saladus, anna oma tütart mulle nae«
seks, kül ma siis ka sinu eest jõudu mööda mu«
retscn."

,,Mis jut see on! täna ei saagi ma tütre
laubast lahti, kas tüttar siis sind tahab?"

«Pai isa, ara mind Aadule keela," nende
sõnadega hakas tüttar isa kaela ja nuuksus.

«No taga õelam, oled sa aratehtud W3i
mis sul on? peaks so ema seda mägcma.«

Korraga ütles üks hääl: ,,Olen küllalt näi-
nud, ära wanamces palju wastu tõrgu, nad on
kui ükstöiscle loodud."

,,No nüüd on pagan lahti, tahtroad tütart
käpude wahclt täna ärakiskuda^ wist kartus suur,
et wanaks neitsiks jääb! Kui teie juba asjad
walmis olete teinud, siis minu pärast ka. Aadu,
sa tuled mulle kõdu wäimeheks, isa ja ema
ka minu juure, sest minu talu on kümmekord
parem kui Andrese ja nüüd lapsed, andke töine
töisele kät ja suud ja taewa isa õnnistus olgu
teiega.»

,,See oli mehine töö. Rein." wastas Kadri,
ma armastan sind weel enam kui enne," ning
tõmbas Neinu jälle tule poole ning jättis noo.
red rahwas üksi.

Tee pääl ütles Rein: «Kuule Kadri, see on
üsna sinu talitus mis täna ohtu on sündinud,
aga ma seda ei kahetse!"

" E i , kulla mees, noored rahwas on ennast
(Räbala-Hans.) 3
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ise ilma minu sõna lausumata leidnud." ütles
Kadri ja rääkis nüüd kewadest juhtumist.

Rein kuulas kõik wagusalt päält ning ütles
siis: . , Ia seda kõik hoitstd sa wagufil«

,,Pidin ma sus küla täis puhuma, see oleks
asja hoopis rabastiku tvedanud" wastas Kadri.

,,See on Vige, aga kui see nõnda läheb,
siis on mul üks isiäranis mStte, ja ma ei tea.
kas sina ka selles nöuus oled."

..Mis siis, armas Rein?" ,
«Kuule, mõisa herra tahab minu kohta ära

müüa ja kolm tuhat rubla pole just mitte palju
ta eest; kui palju oli meil minewa sügise raha
intressi päa'I?«

»Ma arwan kolm tuhat ja wiis sada," was>
tas Kadri.

,,No seda parem, kolm tuhat maksan ma
maja eest, ja wiis sada jääwad wcel üle; ma
arwan Serwa-Nadul saab ka mõni sada olema,
isa raha meie ei loe, see langeb ükskord ommetegi
Aadu pihku, siis on jo asjad üsna korras."

"Aga Eppu läheb esite Serwale!«
,,Mitte märki, Aadu peab kõhe Reinule jää-

ma, lase aga mind talitada; kui Andres weel
talu pidada tahab, siis Pidagu üksi, aga poeg
on minu. ehk muidu ei taha ma enam Mardi-
Reinu nime kända."

..Olgu siis sinu talitus, aga mo süda kär-
sitab, lähme parem kõdu, kes teab, mis sääl
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on, wcike karja Lcenu jäi ju üksinda kodu,«
wastas Kadri.

«Lähme päälc, aga wotame noored rahwas
ühes, hoome kutsume Serwa rahwa külaliseks
ja peame Iaanipääwa, kui ka kihlused.»

«Minugi Pärast," wastas Kadri, sellega tVt«
tasid noore rahwa juure ja nüüd lahkusid süda-
meliku Jumalaga jätmisega wärskcd sugulased
ükstöisest.

Kodujöudcs kuulis Rein tagumises kambris
praginat, tõttas senna ja leidis akna lohutud
ja üks must kogu kadus wainu poole.

Ehmatusega tõmbas ta wötme taskust, kceras
kappi ukse lahti, leidis oma wäärtpabend alles,
keeras jälle kinni, tõmbas söniku hangu selga
ja jooksis wainu poole, aga siin ci näinud ta
enam midagi. Tee paal tuli Widr iku-Jür i
tale wastu ning küsis: M i s sina Rein hanguga
täna taga aead?"

,,Kas sulle kedagi wastu ei tulnud?"
«Ci muud kedagi kui Räbala- ehk Madise-

Hans, kes Iaaniskulle pitka sammudega tõttas."
,,See'p see pagana waras siis o l i ; pöörame

ümber ja waatame, kas ta sääl on?-
.,Mis ta sult roarastas?"
.,Ei ühtegi, aga ta tahtis warastada, aga

sain weel parajalt kännule."
«No taga varemaks, lähme," wastas Jü r i .
Mehed leidsid Hansu tule ääreft. kes pära.

jalt klaasi lühendas.
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.«Mis sa minu lambrist otsisid!" käratas

Rein.
Hans ei liigutanud ühtegi liiget, waid rüü.

pas edasi.
.,OH ssna päris põrguline, kui wagaks ta

ennast muudab," nende sõnadega wottis Rein
Hansu kuuest kinni ja ütles:

..Neel ükskord küsin ma: mikspärast käisid
sa täna minu tagumises kambris?"

«Oled sa jamsiks läinud, Rein," wastas
Hans. ,,Iuba pool tundi istun mina siin ja
pean sinu kambris käinud olema! Lase mind
lahti ehk muidu saad sa terwe klaast mööda
nina."

KülarahwaS kogus ümber ja kuulas päält,
aga Hansu ei rrSinud keegi hukka mõista.
Rein pidi turtsudes tagasi pöörama ja Hans
hirwitas südamest, et holpsaste ja auuga pääse-
nud o l i , aga Reinu tuhanded ei läinud ta
meelest.

Kodutulles jutustas Rein juhtumist naese
ja tütrele, kes üsna ärakohkusid, aga tänasid
ommetegi taewa isat, et warandus puutumata
jäänud.

Marguse katsel käik lendas peagi läbi küla
ja paljugi arwasid üht ja töist, aga päris jäl-
gede pääle ei wöinud keegi juhatada.

Serwa-Nadu wöis sellest enam rääkida, aga
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see pidas saladust hendale, ning ootas õiget
aega warga pesa Arukülast laotada.

Iaanivääwal oliwad Serwa rahwas kol.
mckcst Reinul wöerusel, kus palju nalja wisati
ja pudel weini noore rahwa õnneks ärajoodi
ning pulmad enne Iou lu vibada lubati.

Teenijad inimesed Reinu talus märkasid
warst kust tuul puhus ja naersid, kus Eppud
nagid, et tal kSrwad werised olla, aga sellega
ei teinud peretüttar palju tegemist, künni need ka
arwama hakasid, et Andrese-Aadu ja Reinu»
Eppu wahel midagi käsil ei ole, ja nõnda jai
juhtumine otse wagusi ja see oli noore rahwa
kohta üsna hää. sest muidu oleks küla emad
wanapoisiga wöidu kingi jâ  suud noorte inimeste
õnnetuseks kulutanud.

i v .

Serwa. Aadu o l i , kuida kuulsime, õnnelik
peigmees ja ootas oma pulmi rahuga, aga ta
ei elanud üksi armastusele, waid Püüdis ka oma
ligimeist awitada kus wois.

Marguse kärin ümber Aruküla külades tõusis
iga nädalaga suuremaks, ikka tooremad, kawaluse
waimust taidetud hirmsad tcud töusiwad pääwa
ette. ilma et kcdagi tegiat oleks kätte saanud.

Aadu sees kaswis mõtte ikka langemaks, et
kõige kurja tegia Räbala. Hans ja keegi muu
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ei ole, sellepärast uuris ta tihti tema tegude jä-
rele ja kes otsib see leiab!

Ühel sügisel lõikuse päawal oli Hans raba,
laid läinud korjama, naene lastega põllul odre
kokku panemas, saal juhtus Aadu saunast mööda
nnnewat, ja otsegu ütleks keegi taie körwa sisse:
Aadu, mine sisse, ehk leiad, mis otstd!

Aadu astus sauna, waatis ümberringi, aga
ei leidnud ühtegi tähelepanemise wäärt asja.
Sauna körwas oli weike reialune ja siit käis
redel lakka.

Ta astus ülesse. otsis üht ja toist nurka
läbi ja ennäh! ühest nurgast tõmbas ta ime-
wäärilised riided wälja. Üht wale silmnägu
sikku päakattcga ja sarwedega, ihu järele tehtud
kasukat, aga karwad wäljaspidi. Kasukas oli
nõnda tehtud, et ka püksid ja pükste alumi-
ses otsas hobuse kabjade moodi kingad olid
õmmeldud. Need olid asjad, mis Aadu otsis.

Ühes töises nurgas leidis ta heinte alt vitka
keppi otsas tule laternat ja weel mönesugusid
riidid ja üks kimp wötmid. kui ka ühe raud
langi. Ta säädis asjad kõik oma^endise kohha
pääle ja läks oma teed.

Töisel pääwal palus ta isa käest luba teda
Tallinna soita lasta, tal olla mõnda talitada,
mis üksi tema teada pidada jääma. Ehk kül
kibe töö aeg. ei seisnud isa palju wastu ja
nõnda sõitis Aadu õhtuks Tallinna, sest elukoht
oli nelikümmendwiis wersta linnast kaugel.
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Töisel pääwal talitas Aadu mõned maja
kraamid ja tõttas kellu kümne ajal sillakohtu
Pääle, kus ta kohtuherrale leidust kui ka mõned
muud margid ülesseandis, misläbi ta tunnis-
tada rvöida, et Rabala-Hans pää waras olla.

Sillakohus oli juba ammu kurjategia jälgi
otsinud ning andis kõhe monc soldati kui ka
kõhtu tcennle käsku, Hansu sauna läbi otsida
kui ka teda ennast wangi panna.

Aadu palwe pääle pidid nad aga ööse sõitma
ja üksnes siis, kui tema neile järele tuleb ehk
kirja saadab.

Sellega oli kohtuherra roaga rahul ia lubas,
kui warast kätte saadaks, Aadu waewa ausaste
äratasuda.

Rabala°Hans ei tahtnud seekord sugugi enam
kõdu tulla, sest kolm nädalad olid juba mööda,
aga teda wccl ühtegi.

Pitka ootamise järele ilmus ta ommcti nel-
jandamal nädalal pääle Aadu linnassöitu.

Aca,a ei wöinud siin enam wiita, Aadu kir-
jutas Tallinna, et nüüd paras aeg olla Hansu
maja läbi otsida, ja waata. ühe pääwa ja öö
järele ühel honnkul üsna pimedas tulid kuus
meest Serwalc ning pärisid Aadu Wisnapuu
järele.

Scrwa-Andres oma naescga tegid suured
silmad, ning kartsid. et poega kes teab kuhu
nüüd wedama hakatakse, aga weel enam imet»
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sesid nad, kui poeg mehi otse Hansu sauna poole
juhtis la ise kaasa läks.

Sauna juures säädsid soldatid ennast lae-
tud püssidega ja palja möcgadcga iga ukse ette.
pääsmine wois wöimata olla mng nende kom«
mandar astus tule latrega sisse.

,,Tere rahmas, kas siin elab Räbala-Hans?"
«Rabala-Häns on sõimunimi, minu nimi

on Madise-Hans, mis pagan siit otsid?
«Paganaid, M l e g i wanapananaid," was'

ias politsei teener. "Kui sina Madise^Hans oled,
siis pane ennast riidesse, sinu naene ja lapsed
ka, ja siis tulge minu järele."

..Kafi wälja,!« kisendas Hans, ehk muidu
saad ahju roopi; mind ci tohi keegi mo omast
majast käskida wälja tul la, weel wähem minu
naest ja lapsi.«

,,Hans, wastupanemjne ei aita siin mida»
gi;« nende sõnadega wiskas politseiteener mantli
olade väält maha ja paljas mock pihus seisis
ta Hansu ees. ,,Sa pead käsku kuulma, ehk muidu

Ku i wälk tormas Hins tale wastu rindu,
loi laterna puruks, tõmbas u se lahti ja tahtis
wäljakarata, aga sel silmapilgul sai ta tugemast
kättest kui poisike mahawisatud. "Wargad! rööw.
lid!« kisendas ta. ,,tmge appi!" aga juba nöörisid
soldatid ta kässt.

Aadu oli teda mahawisanud, muidu ehk oleks
lind puurist wälialcnnanud.

Nacne kisendas ja lapsed nutsid, aga kõik
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ei aitnud midagi. Hans kõige oma pesaga
wiidi kohtumajasse ja pisteti puuri.

Enne lõunat alustas sauna läbiotsimine ja sii
leiti lakast köwaste heinte alla maetud wana-
Poisi riided ja muud warguse nõud. Saunast
tuhat wiissada rubla raha ja sauna põranda
alt mitmed hõbe ja kuld asjad, kaks uuri ni-
medega ja mõned riidehilbud. kust aga kõigest
Wälja paistis, et kõik warastud asjad olid.

Leitud asjad kogus politsei teener sauna
kokku ja laskis Hansu naesega sinna tuua ning
küsis: «Kclle omad on need asjad?"

»Ei mina tea." wastas Hans, .,minul nii-
sugusid asju ei ole olemaski, need on minu
sauna toodud, wist kurjast inimestest, et mind
wargaks teha."

,,Pca suu." käratas kõhtu teener, "salgamine
ei atta siin ühtegi, waio tecb asja wcel raske,
maks; sinu naene on juba tunnistanud, et sa
need asjad tõlk warastanud oled ja need siin,
riiete paale näidates, on so truuid abimehed olnud
Käspri aidas."

.,Gi mina ühestki asjast ei tea." wastas
H^ns, "kui mo naene tunnistanud on, siis on
ta need asjad ilma minu teadmata warastanud."

,,Soo. soo! siis oled päris ingel; no seda
Parem, aga inglite juures on esite kurja juur
alustanud ja ma arwan sinu juures ka enne.
kui so nacse juures, aga nüüd kohtumees katsu
mcile küit hobused, et pea Tallinna saame; wäa.
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timad lapsed jääwad teie hooleks, aga kaks suu»
remad peame wancmatega ühes ära wiima.

Kohtumees ei lasknud seda enam töist korda
öölda. waid warsi andis ta käsku ja mõne tunni
pärast seisid kaks wankrid nelja hobusega war»
gade wiimiseks walmis.

Nahwast oli valju kokku kogunud, ühed
naersid, töised nutsid, kolmandad äsfitasid paras,
paras, kuida töö nõnda palkl

Hans aga ütles ennast puhas süüst lahti
olema, ta olla raha räbala korjamisega teeni,
nud, uurid ja höbeasjad ostnud, mis tema käest
nüüd kõik ära peab riisutama. Kõige waban»
damije juures pidi ta ommetegi wankrisse astu»
ma, naene ja lavscd töise wankrisse ja tahtku
ehk tahtmata, tee wedas neid Tallinna poole.

Naene ja lapsed nutsid kibedaste ning üt-
lesid ennast puhtad süüst olema.

Tallinnas pandi neid raud ristide taha. aga
mitte ühte kambri. waid igaühte iseäranis;
muidu oleks nad üks töise wahel nöuu pidanud,
ja siis kõhtu ülekuulamist raskemaks teinud.

Ommetegi ei olnud asi nii kcrge. sest Hans
kui tema naene ütlesid raha teeninud olewad ja
päalegi õigusega; üksinda hobeassad, uurid kui
ka warguse riided tunnistasid nende wastu.

Korraga sai Käsper Sootaguse külas käsku
Tallinna kohtusse tulla.

Käsper täitis käsku.
Kohtuherra käskis Hansu warguse riided
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selga tõmmata, tule laterna kätte wötta ja sol.
datitega tema järele astuda.

Hans täitis wäristes käsku.
Käsver oli ühte pimeda kambri jäetud, hä.

kitselt astus Hans sisse, pea oleks Käsper ara.
nõrkenud, sest nõnda ehmatas ta ja kisendas:

«Appi, appi! roana-pagan, kcs mo waran-
duse ärawiis, tahab mind clawalt ara wcdada."

..Ara karda. armas Käsper, ütles kõhtu-
herra. see on Räbala «Hans!"

Hansu wastu aga käratses ta: ,,Kas ta»
had kurjategija ennast wecl oigeks arwata? tun-
nista oma tegusid, ehk muidu lasen ma sind
kui koera nuhelda!"

«Mina ei tea ühestki kurjast, wastas Hans."
,,Soldatid, tõmmake ta maha ja andke tale

kolmkümmcnd hoopi.
Soldatid täitsid käsku.
Esimeste wiie hoobi järele kisendas Hans:
,,Laske mind elusse, auulikud kõhtu herrad.

mina tahan kõik tunnistada, ma olen Käspri
raha wotnud."

-Kelle raha weel?!" käratas kohtuherra.
»Ei enam kellegi. auus kohtuherra!"
«Mehed andke tu ld ! " ütles kohtuhena.

' Jälle langesid wiis witsa hoopi.
. .A i ! a i ! pai kohtuherra. Sootaguse körts«

miku raha ka."
«Kclle raha weel? ehk sa saad jälle nuhelda."
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«Laske mind ülesse tõusta, ma tahan kõik

tunnistada."
Kohtuherra käskis teda ülesse lasta, siis

tunnistas Hans, kust ta iga asja kui ka raha oli
saanud ja sce tegi palju suurema summa wälja
kui raha weel kääs oli.

,,Aga kus on puuduw raha jäänud?" kü-
sis kohtuherra.

,,Seda olen ma naese ja lastega ärasöönud
ja joonud," wastas Hans.

,,Kas sinu naene ja lapsed ka sinu tegudest
teadsiwad?« küsis kohtuherra.

«Ei teadnud sugugi, nad on puhtast Siged;
tihti arwas mo naene kül mind wargaks ja
palus mind õigusega paad toita, aga seda ei
ole ma kuulda wötnud.

,,On so lapsed ka wargil käinud?"
..Ei ole, küla rahwa kartohwlid olen neid war°

gile peksnud, aga nad ei kuulnud minu sõna,
kaebastd käsku emale, kelle käest ma palju tö-
rclda sain."

«Aga kuida oled sina siis wargaks saanud?"
"Pa i kohtuherra," wastas Hans, ma ei

jõudnud oma lapsi muidu toita; ma arwasin
rikkaste paljust warast osawötta, muud midagi
ja olen oma majakonna liikmid sellega toitnud. M o
isa on mind selleks juba õpetanud."

, , Ia nüüd on terwe maailm süüalune, et sina
waras oled; aga nüüd kuulame ka sinu naese
järele, ehk on ta ka sinu suurem nõuandja."
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Hansu nacne ja lapsed olid juba enne palju
küsitud, aga nad näitsid hoopis süüta olema
ning neid lasti jälle lahti, aga Hans vidi küm.
neks aastaks wangitöösse minema. Lahkumine
oli kül raske ja tahtis ta naist suretada, aga
sinna ei woinud keegi parata, sest kuida töö
nõnda palk.

Kelle käest Hans warastanud oli, said oma
jälle enamist tagasi, aga ükski mitte kõik.

Käsper oli röömus nelisada rubla jälle ta»
gasi saada, ning tahtis sellestki weel wiiskümmend
rubla Serwa-Aadule anda, aga see ei lasknud
lellest suudki lahti teha.

Meie woime siin kõhe öölda, et Räbala»
Hans oma kümme aastad koolis ärateenis ja
nüüd ausaste oma pääd toidab.

Tema lapsed wotsid isa õnnetust südamesse
ning on ausad inimesed, aga ta naene suri
kurbdusfe.

Kuida aga läks lugu Serwa°Aaduga?Ootke,
pea saate kuulda.

v .
Aru ja Sootaguse külas teadis nüüd iga

laps kes waras olnud ja mis otsa ta saanud; emad
noomisiwad lapsi jumalakartlikult elada ja li»
gemise warandust pühaks pidada, muidu saada
neid ka kui Näbala-Hansu ära Siberimaale
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wiidud ja mõnigi warguse himust taga kihu.
tud hing löi r ist i rinna ette ning lämmatas
kurja.

Serwa«Aadut, kui warga jälile juhtijat kut-
sid kõik rahwas ja wanemad näitsid oma lastele
teda ööldes: Saage ka seesuguseks meheks, õp-
pige koolis ja kõdu hoolega ja andke kurja
töösid Messe, kust seda kuulete ehk nääte, kuulge
ka oma wanemate sõna ja auustage neid kui
Serwa-Aadu, siis saab teie käsi hästi käima ja
teie saate rahuga oma isaisade põldude pääl
kündma, külwma ja lõikama. Ehk need kül weel
teie ega meie omad ei ole, siis saawad ajad
asju arutama ja Eesti vinda jälle Eesti poe-
gade ja tütarte kätte soetama.

Ka Mardi«3?ein kiitis oma tulcwast wäimccst
ja Eppu silmad läikisiwad rõõmust.

Enne Mardipääwa kolm pääwa juhtus Rein
mõisa herraga jutule.

«Aga ütlema Rein, kas sinul niipalju raha
olema, et oma köha ara ostma, küsis mõisa hcrra.

,,Ei tea, auus herra. kui palju siis herrad
nöuawad minu köha eest?"

,,Sinu herra sinu köha eest tahtma lolm«
tuhat ja wnssada höberubla, siis sinu wecl met-
sad ka juure saama."

,,Kolm tuhat ja wiissada, see on palju raha,
aga wahest jätate ommetegi mõne rubla maha,
auus herra?"
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«Sinu herra sinuga sugugi tingima, kui

tahtma siis ostma, kui mitte siis maksma tegu,
minu pärast mõne aastad enam saama."

» I a kes teda siis ostab ehk enam annab?
see on jo minu maja. ma olen teda ehitanud
ja puhastanud, ja oma isaifade käest enne herra
siiatulekut pärinud," kostis Rein.

,,Sina mitte lorima, see kõik herra olcma,
herra sinu majaga tegema mis tahtma ja müü«
ma kellcle tahtma, sina nüüd herra sulane ole.
ma. kui sina aga see herra maja ja maad ära
ostma, siis ise peremeheks saama, kas mõistma
Rein nüüd?"

.,Kül mõistan, auulikud herrad, aga kolm
tuhat on küllalt minu maja ja pollude eest, ma
tahan Teile kohc kõik waljamaksta."

»Sinu siis rikkas mees, ei mina uskuma
et tawrahwas nii rikkas olema, mina mõtlema:
sina ostma talu ära. maksma mõne sada rubla
sisse ja siis intressi maksma iga aasta sada
Päält wiis rubla ja ka kapitali üks rubla aas,
tas sada paalt.

«Parem herrad kui kõhe wälja jõuan maksa;
sest kui ma intressi ja kapitali pean korraga
maksma, siis tuleb mo talu mulle taks korda
kolm tuhat maksma."

..Ei see mitte oige olema, Rein."
,,Olgu hcrrad sellega kuida on. aga mina luban

Paale kontrahti tegemise ja prorlamide ümberkäi.
mise Teile kolm tuhat rublad wälja maksa, aga
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metsa saan ka weel wiie tündri maad juure.
Kas olete sellega rahul, auulik hcrra?"

«Sinu mitte oma herrat wihastama. kui sinu
tahtma, siis maksma kolm tuhat ja wiissada.
siis talu igawest sinu olema."

,,Olgu siis paale, aga millal auulik herra
saan ma omad kujad ja pean Teile raha maksma?"

"Mina sinule kõhe käekirja andma, sina ris<
tid alla tõmbama ja minule kolmsada rubla
raha maksma; kui sus kõhus ükskord sinu Ta l -
linna kutsina, siis sina sääl kontrahti saama ja
raha äramaksma."

"Tänan wägal"
Herra kirjutas paberi Pääle, et ta Mardi

talu Arukülas Reinule olla meile teatud summa
eest äramüünud ja täna kolmsada rubla käeraha
wastu wotnud. Kir i oli saksakeele.

Nein aga palus teda Eestikeele kirjutada ja
tema nime asemele Aadu Wisnapuu, Serwa-
Andrese poeg. kirjutada.

Tema soowimme sai moisawalitsejaft herra
asemel täidetud ja mõlemad kontrahti tegiad
kinnitasiwad kirja oma nimede allakirjutamisega.

Sellega oli jut otsas ja Rein sõitis kodu-
poole; tee paal aga mõtles ta :

"Oleks kõik minu suguwennad Eestlased
nii õnnelikud olema ja oma majad ja põllud
jõudma woera ikke alt wälja lunastada, siis
saaks Vanemuine röömsaste oma laste hulgas
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laulma ja Wibuannc ilma kartuseta aasast aasa
kargama.

Samaara, Kaukaasia, Krimmi ja muud ko«
had kuhu nüüd Eestlased pocwad jääks tund'
mata. Eesti sugu lahutamata ja lindlaks, aga
mis teha, Karilaine pole wccl jõudnud ni i
palju raha taguda, et Eesti muld jälle Ees.
timceste omaduseks woiks saada, sest üksi raha
wöib seda jälle korda saata, mis aastade sadad
on kaotanud.

Meie õigus ja rammu ei maksa ühtigi, waid
^ ^ h a . __ Eestlane on oma maad ja
öigusid kaotanud ja ärawöitjate rahakotti top-
peks saanud, siit ci lunasta teda muud keegi
wägi tui raha. Seepärast, kes ennast wöera
ikkest lunastada tahab ja isc oma peremees kui
ka isaisade pöllude pääl julgeste elada tahab, see
lunastagu ennast rahaga.

Tcr'wc Eestimaa on raha.eest saada, oh
oleks mul nii palju miljonid, ma ostaks ta
täna. et Eestimecs Eestimche körwas woiks au«
saste elada.

Kui valju Madise. Reinul õigust ehk kowe»
rust o l i . jätame lugejatele järele arwata, meie
aqa teame jutustada, et Aadu pulmad enne
Iöu lu pidid peetud saama, aga säh, Küündla«
pääw oli kääs ja Aadu alles poismees ja Eppu
tüdruk.

No taga paremaks! missugune must kass
(Näbala.Hanb.) 4
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siis nende wahcle midagi tegi ja mid wcel la-
hus hoidis?

S i in wöime kosta: üsna Rein isi!
Küll oli Aadu ja tema wancmad palunud,

pulmadega tõtata, aga Rein ütles ikka wahcle:
ei weel, pole wcel paras aeg n. n. e.

Pääle Küündlapääwa tuli Rcinule kiri. et
Tallinna pidi sõitma. Ta wöttis oma wäärt'
paberid ühes ja läks.

S i in kinmtas ta kontrahti, maksis kolm tu»
Hat ja wiissada rubla stssc. sai maja kaardid
kätte ja tõttas roömsaste kõdu.

S i i n andis ta Scrwa-Aadule teada, et
nüüd paras aeg olla pulmi pidada ja juba lau-
pääw sõitsid noor rahwas pruutlugcmiscle ja
pühapäaw teadis tcrwe Aruküla et Serwa-
Aadu ja Reinu>Eppu paari minna. Ühed kutsid,
töised laitsid, aga seda ei kuulnud Aadu ega
tema mõrsja. «

Kolme nädala järele olid Reinul rõõmsad
pulmad.

Pääle laulatuse kutsus Rein Serwa«Andrest,
tema naest ja noort paari oma ette ning ütles
kõige rahwa kuuldes: "Mina olen juba wanaks
saanud ja ei jõua talu koormad enam kaua kända,
seepärast tahan seda nooremate ölade pääle wee«
retada. aga selle tingimisega, et Aadu kohc minu
juure jääb ja mind kui ka ommi wancmid ausaste
toidab. Et ta aga seda täita wöib, jääb Reinu
talu kõige maade, majade, liikuwa ja liikumata
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warandusega meie lastele, neil ci ole enam teo
tegemist ega rendi maksmist, kui üksinda kroonu
maksud; ma olen oma talu parisherra käest
omale päriseks ostnud. Kui Scrwa - Andres
oma maja wccl tahab edasi Pidada, siis peab
ta seda ilma oma pöia Aaduta tegema. kui
mitte, siis tehku ta loik oma kraam rahaks
ja tulgu oma laste juure. Kas olcte sellega
rahul?"

Serwa-Andrcswastas: - M i n u poeg on sinu
tütart uaeseks saanud, aga mitte sinu wara.
seepärast peab noorik minu juure kõige pojaga
tulema ja sina troid üksinda talu pidada kui
tahad, sest naene peab mehe sõna kuulama ja
tema särele käima, aga mitte mees na ese järele."

" E i ole öigc" wastas Neiu. ,,Mccs peab
isa ja ema maha jätma ja oma naefe poole
hoidma, siis on mul üsna õigus sinu poega
nouda.«

Pitka waidlemise järele lcppisiwad sugulased
ommetcgi seda wiisi. et Aadu Reinu peremeheks
ja Eppu pcrenacscks pidi jääma, Rein ja tema
naenc aga surmam kõigis asjus ceswalitsuft
käes hoidma. Scrwa-Ändrcs lubas üks aasta
oma kohta weel kinni pidada ja selle aja sees
kõik oma kiaami ära müüa ja siis pöia juure
ruumika weikcsc majakesse elama tulla, kus
tema aga omast rahast kui ka pääwalikust tee«
nistusest elada tahtis, sest otse pöia armust elada
ei kännud ta süda.

4 *
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Pulmad peeti nüüd röömsaste pääw Reinul

ja töine Serwal. kus möni kann õlut joodi ja
tosin worsti söödi.

Et kül Eppu täitsa püksid oleks wöinud
omas jalgas pidada, siiski ci püüdnud ta seda
sugugi, waid andis täitsa ohjad Aadu kätte
ning muretses maja scestpidise oleku eest.

Serwa-Andres kolis aasta pärast Reinule ja
kõik neli wanemad elasid oma lastega rõõmsast
ja rahul, künni surm neid ükstoist järele siit
ilmast parema elusse koristas.

Aadu ja Eppu elawad wecl täna ja täna.
wad wanemaid haua põhja, kes majale kindla
põhja pannud ja neid endisest waewa wiletsuse
orust paradisi istutanud.

Kes neid wecl täna näha tahab, see sõitku
Arukülasse ja küsigu pärisperemehe Rcinu«Aadu
järele, kül ta siis tema elulugu ja wcel muud
sündimisi laiemalt tema suust kuulda saab.

Ku ida töö nõnda pa lk !
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Kuida sa oma lapsed kaswatad, nõnda
nemad sind ka wanaduses auustawad

ehk wihastawad.
KVik köidikud on inimese oma keeled,
Ja imme wöib siduda ja sidemed ka päästa!

I.

Pärt l i ja S i imu sündimine, kooliskäimine ja
meelcde tccd.

Viirastuse külas elas mõne kümne aastade
eest üks wäga rikkas peremees nimega Tiit . Küla
rahroas nimetas teda selja taga Kitsi-Tiit. ja
seda nime teenis ta õigusega, sest ma arwan.
ta oleks M k küla rahwa jooma janusse surra
lasknud, kui tema kaewus üksi wet oleks olnud.
T i i t oli pitk kuiwctand mees, — wist ci söönud
ta ilmaski oma kõhtu täis ega joonud janu
kustutuseks täitsa wct pääle. — oige nina. pa-
raja otsaesiscga ja tcrawa lõuaga. I g a pääw,
suwel kui ka talwel, sügisel ja kewadc!, käis ta
Pitka musta kuuega, kcttcl mitmes köhas sada
lavpi ülestikku aetud olld. mööda öue ehk wäl-
jasid ja sundis peret tööle ehk tegi ka ise wa.
hcst jetta. Tcma nacne Krööt oli kui Ti idu
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suust mahakukkunud ja temaga igas waimu osa>
wuses ühesugune.

Maailma mammunat oli nendel küllalt, aga
nad näitasid sääl juures kui kiriku sandid wälla
ja see ei olnud neile auuks ega ole ühelegi, kes
tänagi wccl Ti idu ja Krcoda jälgedes könni,
wad. Raha oli nende Jumal ja nad arwasi-
tvad sellega ükskord tacwa wärawad nõndasama
lahti kangutawat. kui nad maa paal mõnegi
wiltu warawa lahti tegid ja õigust oma nina
järele käänasmad.

Kõiki oli neil küll, aga ühest abielu auust
puudus, see oli lastest ja neid ci wöinud raha
ega wara anda. Nõnda üksikult clasiwad ne»
mad kuus aastad, fääl sündis imelik lugu, Krööt
sai poja ja T i i t oli nii röömus, et nahkpüksid
kämmeldega tahtis ära lohkuda. Ristimise juu«
res pandi pojale Pärtel nimi ja Ti i t andis mõ-
negi waesele täna tük leiba ja üleaedsele kann
õlut.

Just selsamal nädalal sündis saälsamas külas
wecl ühel waesel faunamchel töisel pool küla
otsas ka üks wcike poeg ja selle nimi pandi r is.
timiscs S i im . Si imu wancmad olid alles ühe
aasta eest abielu alustanud ja tcgiwad kõigest
jVuust tööd, et natukene jalge pääle saada ja
Jumala onnistus nähti nende waewa juures
olema, aga kitsid ega pillajad ci olnud nemad
mitte, waid kcskelt läbi. Pääwawargad ci saa»
nud Tiidu juurest midagi, ammu wcel S i imu
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isa kääst, aga monc pimeda, jalutumale j . n. c.
pistis Si imu isa kopiku ennemast peusse kui
Pärt l i isa. Mõlemad lapsed kasrvasiwad esimese
aasta ihu poolt ühtcwiisi lugewamaks, aga waim
näitas töise juures töine olema ja seda ci ol-
nud mitte sündimine annud, waid kaswatamine.

Esimese eluaasta lõpetusel kiscndas Tiidu
poeg hirmsaste kui ta sülest maha vanti ehk neid
mängu asju ta kätte ei antud, mis ta wtikcse
käega näitas ehk pooliku sõnadega küsis, aga
S i i m roomas wagusalt põrandal ja otsis ise
endale asju ehk kui ema ehk isa neid temale
kätte andsiwad, siis oli ta nendega rahul; juh«
tus ta kord liiaks kiscndama ja oma tahtmist
nõudma, siis ei saanud ta oma tahtmist mitte
täidetud, waid pidi wancmate tahtmise järele
elama. Ka ööd magas ta weikscs sängis ma.
gusalt ega waewanud cmat sugugi, sest sce oli
teda nõnda kohc harjutanud.

Partlikcne aga kiskus enamast terwe öö ema
nisa. et Tri inu küljeluud paistctasiwad. aga emal
oli ahwiarmastus tema waslu ja mõtles: mida
enam ta piima saab. seda enam ta kosub; aga
selle juures pettis ta hoopis ennast ja oma last.
Sest mida arwemait lehma lüpsetatse. seda enam
Piima ta annab, aga mida enam teda Usutakse,
seda wähcm. S i imu ema wöcrntas oma poega
Vaale aastad ära. aga Tri inu imetas oma ni i
kaua. künni ta rängaste haigeks jäi ja oma clu
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peaaegu pidi jätma, sest pojakene oli kõik ihu
rammu ärakiskunud.

T i i t oli oma lapse wastu esimene elle ja
häda sellele, kes julges poja tahtmise wastu
mingit teha. ühe sõnaga: walitsusc ohjad seisid
poisikese pääst poja pihus. S i im aga maitses
selle asemel kase hagu, kui oma paä arwas wa-
nematest targema olcwad. Sellepärast jäi S i im
alandlikuks ja sai kiilas kolkist armastud, aga
Pärtel oli esimene pääkelm ja igaüks wihkas
teda.

Mõni külawader mõtleb: Tühjad lapse.
PVlwe asjad kaduwad pärastpoole ara ja hääd
inimesed jääwad hääks ja pahad pahaks, aga
see ei ole sugugi nõnda, waid iga last wöib
hääks ehk halwaks kaswatada, just nõnda kuida
meie seda tahame, sest lapsed on ilmale tulles
kõik ühesugused hääd ehk kurjad. Kuida neid
aga esimeste eluaastade sees hoictakse. missu.
gust wilja nende südamesse külmatakse, niisugu.
seks inimesteks nad ka kaswawad.

Mcie tuntud Pärtel kuulis igavääw oma
wanemate käest sõimusõnu, kcda nccd oma or«
jade kukla paale külwasiwad ja warsi sõimas ka
Pärtel, ja mõnikord wccl päälegi oma wanemid,
mis eest need hästi teda käristama oleks pida-
nud, aga need filitasiwad w^el voja paad ja
isa ütles t ih l i : ,,ütle aga seda wiist. sinust saab
tugcwa sõnaga mees."

S i imu wancmad ci sõimanud kedagit, ci raä'«
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kinud kcllestki kurja. waid ikka häad. sest siis
tul i , et S i im oma wancmatc wastu täitsa nel«
jat käsku täitis, ilma cl ta scda weel sugugi
õppinud ei olnud.

Partel jooksis mööda küla aedasid, otsis
linnu pesad ülesse ja häda scllc pesale, kes tema
pihku puutus. Estmine asi o l i : munad puruks,
pääd otsast ära ehk jalad alt ja siin juures hir«
witas ta hirmsaste; nägi isa ehk ema seda, siis
ci kuulnud nad teda, waid ütlestwad: «oh tü'h>
jad linnukesed, las' ta neid paale wacwab, need
ei korja meile kopikudki majasse, waid sööwad
wcel meie kaliist wara. Juhtus aga S i im üht
pesa leidma, siis ei puutunud ta munade ega
poegade, külge, sest isa oli temale ärasclctanud,
cl need loomad meie auuks ja käsuks loodud
on, neil omast lastest nõndasama kahju, kui meil
omadest on.

Niisuguses õpetuses kasrrasid mõlemad poi.
sid kahcksa aastaseks ja nüüd pidiwad mõlemad
kooli minnna. Selle walla kütuseks vcab n i .
nmama, et siin kohwmceetc poolt kowa s^dus
peeti, et iga laps pidi koolis käima ja kcs pää«
wa ilmaasjata wölgu jäi, selle isa maksis kooli
laekasie kakskümmend kopikat trahwi.

Toho timukad, ohkab mõni lugeja, mis kulla
hunnikut siis koolis walwati. et nõnda raske
maks tühja pääwa cest nõuti !

Kes scdawi'si räägiwad, nced ei ole ise koo.
! is 'käinud, ehk kui nad ka mõne pääwa sääl
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olid. siis ci tunnud nemad sellest ühtegi käsu
ja jäid wecl rumalamaks kui nad enne olid, ja
mikspärast? Koolmeister t i saanud jo laste õpe-
tamise eest sugugi palka ja pidi oma kõhu eest
muretsema; asi taga küla laste järele, neid lroib
tuul targaks tuustida. Ku i kõrgel ühe walla
kool õpetuse poolt on, nii kõrgel on ka walla
mõistus, ja kui suur so mõistus on. nii hcasti
sa ka elad.

Mõisnikud ci ole üksinda raha parast mõis-
nikud, rvaid enamast oma tarkuse parast. Tar«
gaks ci ole nad aga sündinud, waid neid on
targaks koolitatud. Ja et sind iga uulitsapois
mõnikord hästi pcttab ja so kaupa ehk raha so
käest ara lröttab. on so rumaluse süü. sa mak,
sad siis rumaluse eest kooli raha. ilma et sa
isi tahad, ja ci lausu sõnagi, aga kui kohtumees
ehk kiriku wöörmündcr so walla kooli paale mi-
dagi küsib, siis tahad tacwa lõhki kiscndada üle-
kohtu piinamise ja maksude litsumise pärast.
Tarkus on aga rikkuse põhi ja kool on tarkuse
hallikas ja rumalus on ebausu ja wacsuse lapse.
koda kes seda ci usu, küsigu Salomoni
käest järele.

Pärtel õppis waewalt lugema ja tegi kool-
meistrile tuhat meelehaigust, wiimaks pidi see
temal sugu püksimoctu wdtma, aga nüüd oli
tuli takkus: Partel jooksis kõdu isa ja emale
oma ahastust kacbama. Ti i t ja Kroöt söimasiwad
hirmfaste koolmeistri paale ja lubasiwad temale
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poja nuhtlust sadarrorra kätte tasuda. Pärtel
aga jacti tänasest vääwast kõdu ja ema andis
temale nöu. sängi heita ja ennast haigeks teha.

Ti i t läks oma häda õpetajale kacb^ma ja
koolmeistrit köha paalt lahtilaskma. Õpetaja
kuulas asja põhjani läbi ja andis õiguse kool»
meistrile. Ncid sõnu kuuldes tahtis Ti i t ennast
lõhki wihastada ja taga selja wandus ta nüüd
mölcmid. Poega wedas ta weel tohtri juure,
aga see ütles töigc kacbamise juures prjal üh«
tegi reiga olema. Nüüd ci jäänud ühtcgi muud
uöu järele, kui pojakest linna kooli panna, scst
muidu oleks ta palju raha kooli kassasse maksma
pidanud. Pärtlile tehti linna moodu riidid ja
T i i t wiis teda ka l inna; siin sai ta ühte ala-
masse kooli wastu rcöetud ja hästi odana kor-
teri elama pandud. Pärtlist cht oleks wccl hää
inimene saanud, scst linna koolmeister tegi laste
südamete juures kasutoojat tööd, aga mis kool
ülesse ehitas, kiskus krdune elu jälle puhtast
maha ja ehitas täitsa umbrohtu südames ülcsse.

Korteri peremehel, ühel linnas ümberulkujal
mehel, oli Pärt l i wanunc poeg, nimega Pri idu.
kes isa ütlemise järele täielikult Saksa ja Wcne
kcelt Pidi mõistma ja seda kõdus ka Pärtlile
õpetama, aga tema mõistis molcmist kccltcst wäga
wähe ja sedagi nii waeft wiisi. ct keegi tema kömst
aru ei saanud; aga kõiksugused uulitsapoisi kelmi
tükkid mõistis ta seda pamnast ja oli nendes
asjus esimene meister, ning ncid õpetas ta oma
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jcltsimchcle tugewaste. Pri idu isa teadis seda
küllalt, aga M!s temal sellega tegemist oli, kui
ta ag î Tiidu käcst aastas nii ja nii palju
moona majasse sai, kcllcga ka paremad inimesed
Pärt l i t enda juure kortcri oleks wötnud.

Pärtel õppis igapääw valju, aga üsna niisu.
gusid asju mis temale pärast voole elus täitsa
õnnetuseks kaswasiwad. Maalt wancmad pangu
seda asja õieti tähele ja kaitsku oma lapsi ni i-
suguse õnnetuse eest. Parem on mõni rubla
enam kulutada, kui laps ausa inimeste keskel
ülcsse kaswab, ennemast kui ta pärast kõige
wacwa pääle weel karmantsiku nime kannab ja
oma wancmatc surnu kirstu naelaks saab.

S i im käis oma külakoolis ja tegi oma õp-
pimisega koolmeistrile röomu, wanematcle auu
ja sai igaühest kõrgemaks arwatud, kui tcmawa.
nune, Pärtel.

Ühel kooli läbikatsumise pääwal oli ka kiriku
wöörmündn hcrra päältkuulamas; ta imetelles
Si imu tarkust ja osawust ja et temal ühtegi
lapsi ci olnud, siis palus ta Si imu tema wa-
nematc käcst omale kasulapfeks, mis ka kõhe lu-
bati, sest neil oli wecl kaks wähcm pool tosinat
kõdu.

S i i m , kcs igapidi õpetuses laugemale un-
gis, rõõmustas ennast selle üle nii. et tähena
jalale tabtis suud anda.

Ka Si imu saatis herra oma kulu paal linna
kooli, aga ta sai ühe jumalakartliku sadulseppa
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juure korteri ja söögi pääle pandud ja see
igapääw järele waatama, mis tööd Si im tegi
ja tas ta oma koolis Messe saadud tööd ka au«
sastc ara tcgi.

Hcrra ci maksnud oma kasulapsc päält mitte
poolt kopikat enam kui Ti i t oma Pärt l i ccst.
aga tcma waim jäi puhtaks kõigist linna paha
olekutest.

Kui kooli finniolcku ajal Pärtel kõdu tul i ,
siis käis ta kui täis puhutud könn mööda tana-
wat ja arwas ennast kcs tcab kui targaks, kui
juba mõne sõna Saksa keclcs öölda mõistis ja
wancmad näitasid töiste külameestele: waat kus
meie noorhcna. temast peab suur kohtusaks saa-
ma. S i im käis ka mõnikord oma wanemid
waatamas. aga ta ci pidanud ennast oma
õpetuse juures sugugi paremaks, waid mängis
oma endiste seltsimeestega igal pool lahkcste
ja kui need kogcmata riidu juhtusiwad. siis
waigistas neid kõhe, aga Pärtel ärritas neid
weel enam taplusele. Sellepärast nimetasiwad kü.
lalapscd S i imu linna isandaks aga Pärtl i t
uulitfakoeraks, ja neil wois oma jagu õigust
olla.

S i im käis juba gümnasiumi kooli töises
klassis, kui Pärtel hädaste wiicndama selle kooli
klasst tõsteti, aga kõik koolmeistrid andsiwad
Tiidule nöu. oma poega parem kõdu adra taha
lviia. Seda macnitsust ei kuulanud aga T i i t
lugugi, siis ei olnud ime, kui ühel pooleaasta
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lõpetusel Pärtlile käsku anti, tulewal aastal mitte
enam kooli tulla, fcst tema õppimine ja elukom-
bed ci kölbada selle koolile. Ka isale saadeti
kõdu kirja läbi seesama teadus, aga et Ti i t kir-
jast. mis kül Ecstikeclcs kirjutatud oli, ühtegi ei
teadnud, luges Pärtel kirja oma tahtmise järele
isale ette, et teda koolmeistrite poolt hästi siide,
tud saanud j . n. e.

Kooli mineku pääwal aga palus ta isat.
teda mitte enam kooli panna, ta olla tark kül-
lal ! ja wöida nüüd muud ametit linnas õppida.

,, Iää parem kõdu ja hakka tööle,» ütles
Krööt wahelc, aga poeg kui ka isa ei tahtnuwad
sellest ühtegi teada- sest kuida pidi linna hcrra
musta talupoja tööd tegema hakama? wiimane ot.
sus köeti, poeg läheb linna ja tatsub omale ae-
gamööda ametit.

Nõnda ka sündis. Isa maksis mõne kuu
söögiraha ette ja selle aja sees pidi kõht otsitud
saama. Nüüd olid Pärtl i l kullased pääwad;
hääd riidcd seigas, sigar suus lonkis ta
mööda uulitsaid, joi janu kustutuseks pudclölut
ja pool naela, sest isa oli ka taskuraha ccstmu,
retscnud ja warastas Jumala päiwi. Köha
otsimisega oli aega küllalt. S i i n juures õpetas
tuntud Pmdu temale kaardija pillardi mängimist
kui ka tasku puhastamise ametit ja kui mõni kelmi
tük hästi korda läks, clasiwad mõlemad kord kui
Noa pääle wceupputust.

S i im aga tegi tugcwast waimuliku tööd ja
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wiimsel voolel aastal tunmstasiwad koolmeistrid,
et ta sclle kooli läbi olla teinud ja wöida suu.
rekooli ehk wVcra nimega uniwerntädi paale
õppima minna. Tema kasuwancmad rõõmusta,
siwad selle üle otsata ja kinkisiwad temale ühe
ülikonna riidid ja tasku uuri, mis kandcs aga
Si im ikka alandlikuks jäi.

S i imu kasuwammad saatsiwad oma kaswan.
diku warsi suurckooli päälc ja andsiwad tulul i '
kud õpetused kaasa. mis tema ka enam, kui nad
lootsiwad. täitis. S i im pruukis aga pool sellest
rahast aastas ara. mis temale oli kinnitud. ega
saatnud ühtegi kirja raba järele, misläbi mõned
wanemad otse iga Postivääw waewatud saawad
ja studcris, ehk päris Eesti kccle: seletas oma
paad osawalt. aqa selsamal ajal studcris ka meie
Pärtel, mis paale, saab tulcwam tük jutustama.

II.

Pärtel ja S i im saawad ametisse ja kuida
nende käsi siin käib.

Pool aastat oli jälle möödas ja Pärtel wecl
ilma köhata. Ti i tu oliwad ka mitmed hääd
inimesed maenitsenud, poega mittc üsna hukka
minna laske ja see oli sugu wilja kännud. Ta
pani hobuse ühel pääwal rätte ja sõitis l inna;
siin kuulas ta tasailukeifi oma poja tegude jä '
rele ja pidi rahwa juttu üle üsna äraehma-
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tama. Ta wottis nöuuks. teda kõdu oma juure
wVtta.

Poeg ci pannud ka wastu, waid ütles i kui
isa tema wölad aramaksab. mis ta aseme otsi-
mise iuurcs ütles ärakulutanud olcma, siis tahta
ta haämcelega linnale selga pöörda.

Ti i t müras küllalt, aga maksis wiimaks omme-
tcgi üle sada nibla ja tõttas siis raske südamega
pojaga kõdu poole.

Pärtel katsus kõdu üht ja toist talu tööd,
aga igas töös näitas weri sarwe ai olema ja
wiimaks kipvus ta jälle linna minema, isale utel.
dcs ta olla kirja saanud, kus temale ühe kõhtu
juures kirjutaja ametit pakuta.

Isa ei uskunud csitc seda. aga wiimaks an.
dis ta järele ja sõitis pojaga ise linna.

S i i n sai pocg toeste ühe kõhtu kõige ala.
maks paberite ärakirjutajaks wastuwoetud, mis
üks tema endisest sooradest temale soowinud oli,
sai kuus ilma korteri ja sögi rahata paljalt wiis.
toistkümmend rubla. Isa üüris temale wcikse
kambri. saatis kõdust soogi kraami wecl järele,
macnitscs poega esimest korda hääd elu alustada
ja temale auu teha.

Pocg lubas kbik ja hakkas oma ametit ka
oige hoolega pääle.

Kaks kuud läkstwad ka ilusaste läbi. kõhtu
hcrrao olid tema weikese tööga rahul ja T i i t
rõõmustas ennast, et nüüd ta pocg kes teab kui
suureks kohtuhcrraks ise saab ja saatis mõned



65

rublad pojale järele. Pojale olid aga need rub-
lad otse hukatuse tee näitajaks, ta hakas oma
wana sooradega jälle ümberkäima. kes teda ühest
peenikesest wörgust töist wedastwad. künni ta
puhtaks nende ori oli.

Ühel Zhtul tuli wana tuntud Pmdu olge
hääs riides Pärt l i juure ja ütles tasase häälega:
..Pärtel, sa tunned mind. kes mina olen ja mis
minu amet on, kolme pääwa pärast tahan mina
finu kõhtu hcrra rahakasti lühendada ja siis
seda sinuga jagada; ilma sinu abita ci saa mo
töö mitte korda minema, seepärast anna wastust,
kas tahad seda tcha ehk mitte." Pärtel pani
esite wastu. .

«Vastupanemine saadab sind torm." M .
witas Pri idu. "Ma annan sind weel homme po«
litsei vihku, walitse nüüd mis sa tahad!^

, , M s pean ma siis tegema?" küsis Partel.
«Sina pead kõhtu kontori ukse wotmcd waha

sisse ärawautama. muud midagi."
«Muud midagi," ütles Pärtel, ,,seda tayan

sulle teha, aga siis wasta kölk ise."
..Ka oma suud pead pidama ja selle eest

saad minu käest hääd maksu." «. « «
Pärtel wottis Priidu käest waha wastu, les

ise kõhe oma teed kadus.
Töisel pääwal oli Pärtel M l d ! aega ukst

kõhtu majas, ta täitis Priidu käsku. ^
Õhtu tuli Priidu ja wiis wahatukkl ara.
Nelja pääwa pärast oli kõla linn tals, lohtu

(Räbala-Hanö.) 5



66

majast warastatud kakskümmend tuhat rubla ära.
Pärt l i maja otsiti hästi läbi, aga tema juurest
ei leitud ühtegi, pääle selle aga tuli Pri idu
tema juure, wiskas kakstuhat rubla laua pääle
ja ütles: ,,Pida oma suud, ehk muidu käänan
so kaela ümber; siin on so esimene kooli raha"
ja kadus uksest uulitsale.

Pärtel ei olnud ni i palju raha eladeski
näinud. Ta korjas raha kokku ja pistis teda
oma kästi, mis juba kõhtu teenritest enne läbi
otsitud oli. Pärtel elas sest pääwast sugu paremast
ja kui mõni ta raha saagi järele küsis, wastas
tema: ,,Teie teate et mo isa rikkas mees on ja
minule palga körwa kõdust raha järele saadab
ja kui isa käest seda järele nõuti, wastas fee:
Ta on mulle küllalt juba sadasid maksnud ja
pean weel andma, aga kül ta warsi seda tagasi
saab andma.«

Raha jäi kaotsile. ehk teda tcrwe po-
litsei taga aeas, sest Priidu mõistis sellega,
ümber käia. aga iga warga tee wedab wöllasse.'

Pärtel pidi mitmes köhas Priidut weel awi,
tama. mis kõik õnnelikult korda läks, sest Pri idu
oli ühe sõnaga ülem meister warguses, mis eest
ta iga kord üht ja mõnikord poolt osa sai, aga
mida suuremaks nende rahasumma tõusis, seda
langemaks kaswis nende himu ja Pärtel tali-
tas mõned weikesed asjad juba ilma meistrita.

Isa ja ema olid kõdu rõõmsad, et pocg enam
raha ei küsinud, waid ükskord emale wiisküm.
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mend rubla weel pihku pistis, mis eest ema teda
kõige ausamaks inimeseks maailmas pidas.
Noada wältaslwad neli aastad mööda.

Selle aja sees oli S i im walmis ahwokatiks
saanud ja sai juhtumise waral öise sellesama
kõhtu esimeseks sekretäriks walitsetud, kus Pär-
tel kõige alam kujutaja oli. Seda ei woinud
Pärt l i uhkus kända, ta wottis ennast ametist
lahti ja pidas nüüd tihedamast rööwli ametit.
Köha otsimisega ei olnud cstte nii suurt häda.

Siimule oli Jumal csimise moistuscaa pää
linkinud, ta sat ka sellepärast wiis kord nii palju
palka kui Pärtel saanud oli ja prii korter wecl
pääle kauba, aga ilmaski ci pillanud ta oma
teenistust, waid jagas seda oma wcndadcga, kcda
ta oma kulu pääl nüüd koolitas. I g a inimese,
niihästi talupoja kui ka ülema rahwa wastu oli
ta ühesugune lahke ja lõikas igal pool õiguse
noaga ja kaalus õigust õiguse kaaluga.

'Mitu korda tahtsiwad rikkad inimesed teda
rahaga õiguse teelt köweruse sisse awaldada ja
õigust raha eest endale mõista laske, aga S i im
maenitscs ülemat rahwast ja alamaile laskis ta
selle eest selja roo otsa pääle sauna ahju kütta,
selle läbi tõusis aga tema au ja palk trcp trep-
pilt kõrgemale. Tema kasuisa armastas teda
sellepärast wäga ja wottis nouuks, teda oma
pärijaks testamendis järele jätta.

Ühel pääwal luges S i im warguse kohtumSist-
mist läbi ja leidis ka kõhtu wargust nende seest.

5*
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Üks iseäraline mõtte tõusis tema fees siin juures
ja ta wöttis nSuuks oma walla Tiidu poja järele
paremast waritseda.

M e kuulas ta igalt poolt teenistuse ja elu
järele, ja leidis, et siin mitte enam õigus ei
walitse, aga ühestki köhast ei wöinud ta midagi
suurt süüd tema paale tõsta. Aegamööda oli
ta ka Pnidut tundma opinud, tes Pärt l i koi.
gesuurem sõber oli ja kes endale ühes körwali-
ses uulitsas wcikese maja oli ostnud. Maja oli kül
enamast wslas, aga ta oli ommetcgi suurema
summa juba wälja maksnud, kui S i imu arwa«
mise järele üks paljas töömees teenida jõuab.
Ta andis politsei tcenridcle köwa käsku, nende
mõlemate noorte meeste järele wahtida ja kõik,
mis kuidagi kahtlane näitas, kõhe temale teada
anda; aga kuud läksiwad mööda, ilma ühegi
teaduseta.

Ühel homikul tuli ommetegi üks linna amet-
nik Si imu juure ja ütles: ,,Täna ööse juhtusin
kogemata Pmdu majast mööda minema, sääl
läks üks must kogu majasse ja landis midagi
kaenla al, mis ta warjata püüdis."

Pääle selle tuli kõhe üks majaperemees ja
andis teada, temal olla eila ööse raha ja mõned
hõbe asjad warastatud.

S i im saatis politsei kõhe Priidu maja läbi
otsima, aga siit ei leitud muud, kui üks ülikond
maskeerimise ehk ümbermuutmise r i id id. keda
Priidu wiimse palli tarwis ütles teha lask-
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nud. Terawaid sõnu loeti neile ka terwe epis<
M ette.

Kõik inimesed arwasiwad Priidut oigeks, aga
Si imu südames torkis ikka see mõtte: Pärtel ja
Pri idu on wargad.

Selsamal ajal käis Viirastuse külakoolmeistri
poeg linnas koolis. Pärtel tundis teda juba
ennemast ja käis mõnikord tcda waatamas. Seda
oli poeg isale rääkinud ja see noomis poega mitte
Pärtliga sõbrust pidada.

Ühel pääwal koolist kõdu tulles leidis kool»
meistri poeg politsei soldati eest, kes teda silma-
pilk käskis kohtusse tulla. Noor hing ei teadnud
ühestki pahast ja astus soldati järele, aga kuida
ehmatas ta ara, kui kohtus temale ööldi, ta olla
selle ja selle majapidaja raha ja höbeasjad wa-
rastanud, sest tema musta riiete seest olla see
hõbe karikas ja wiis rubla raha leitud. Kül
õiendas ta ennast, aga pisteti ommetcgi soola
leiwa pääle puuri ja saadeti isale kõdu kiri.
Wanemad chmatasiwad ennast haigeks. Suure-
mat tunnistust ei leitud kül, kui ta olla war«
guse ööl oma sobra juures maganud. Teda
piinati , waewati tunnistusele, aga kõik ilma
asjata, wiimaks ei woctud teda enam kooli wastu
ja lasti kozu.

Ti i t ja Krööt assttasilbad selle üle hirmsaste
ja kõiges külas peeti koolmeistri poega esimeseks
wargaks ja k3ige enam lautas Pärtel seda juh-
tumist laiale, kes kõdu wanematele külaliseks oli



tulnud ja siin kui mõni suurtsugu inimene elas.
Selsamal ajal warastadi aga mõisast Si imu
kasuwancmatclt jälle mõned kuld asjad ara ja
koolmeister leidis mõned neist oma lauda lakast
ja wiis herra kätte; selle läbi peeti teda ennast
ehk ka tema poega täitsa wargaks ja lubati ame>
tist ära lükata, aga õpetaja palwe pääle, kes
tema eest wäga seifis, jäi ta weel proowi pääle.
Selle juhtumise üle kurwastasiwad koolirahwas
otsata, aga Tiidu talus Visati ja joodi pudel
weini.

Pärtel läks jälle linna ja elas kui rikkas
mees ewangeliunus ja S i im waewas oma pääd
asjata. Ka koolmeistri ahastus läks ta läbi
südame, ta mõistis neid õigeks ja püüdis kcl>
mide pesa ülcsse otsida ja — kes otsib see leiab.

lii.

P ä r t l i ja S i i m u mehe elu ehk kõik, mis
pimeduses sündinud, toob päike walge ette.

Pärtel elas jälle linnas ja sai ühe raha-
talituse majasse kui alam kujutaja ametit.

Igaüks arwas teda õiglaseks meheks.
Priidu elas weikcsest kauplemifcst. mis ennast

iga paäwaga laiendas, aga sobrad olid meie
tuntud mehed mõlemad.

Ühel Shtul rääkis Partel oma sõbrale, kui



Valju selget raha täna rahawahetuse majasse oli
toodud, mis tema i>e lugeda awitanud.

' »Kas meie seda kassat ei wocks lühendada?
küsis Pri idu.

..Wöime küllalt, kui tahame, aga meil on
raha juba küllalt, nüüd wötame naesed ja ja.
tame wana ametit töistele."

, ,Mis k jutlust sina mulle ette hakad
lugema, anna teada kuida asi wöib sündida ja
siis kui wecl selle summa kristlikult oleme jaga-
nud, lahkume ühest ja tecme ja wastame siis
igaüks iseenese eest."

..Olgu siis, aga Pr i idu, see olgu wiimne
kord!"

..Ja muidugi wiimne!«
Nüüd pidasiwad mehed nöuu. kuida asja kõige

Varemast talitada ja sellega ei olnud öpinud
meistritel suurt aega.

Kolme pääwa pärast lendas kära mööda
linna, panga majast olla 50 tuhat rubla ara-
warastatud. Panga talitaja kirjutajad ja ka
Pärtel pisteti puuri ja otsimine alustas igal
pool.

S i im aga tõttas seekord ise Priidu majasse
ja laskis siin kõik oma silma al läbi otsida.

Majast ei leitud ühtegi, ka teldrist tahtsi-
wad mehed praegu wälja minna, seal koputas
S i im mööda keldri seina ja ühe köha pää'1 tun-
dis ta tcistsugu häält; asi katsuti parcmast järele
ja siit leiti üks sala uks. Lahtitehes leiti tcrwe
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^varastatud raha, palju H3be asju ja muud
kraami.

Pri idu toodi silmapilk juurde ja tema silma
al pandi asjad ja raha vetsati alla. Ka kõik
maja saeti wahi alla. Wastuwäidlemine, mis
la estte sündis, ei aitnud ühtegi, waid pääwaras
pandi ahela. Oma sobra ütles ta esite üsna
puhta wargusest olema, aga see andis ise ennast
pea ülesse ja kõneles kõik oma ja Priidu feia-
maale talitust ülesse.

Koolmeistri ja tema poja waga olek tuli
pääwa ette ja palju kahetsejad südamed tahtsi,
wad oma heldust ülesnaidata. Poeg sai ilma koo.
lirahata jälle kooli wastuwöetud ja ausad inimesed
murctsesiwad jälle korteri ja muu kulude eest.

Ka Ti i t ja tema naene KrSöt pandi esite
rauda; aga asja kuulamise jäicle mõisteti neid
suuremast süüst laht i , aga nüüd pidid häbiga
oma ainumat poega häbisambas nägema ja nut-
tes temast igawest lahkuma, sest mõlemaid war-
gaid saadeti Siberi maale mägede sisse igawese
aja pääle kulda kaewama, sest üksinda wargus ei
seisnud nende kätte kulges, waid ka inimese
weri.

S i imu, kui ainumat warguse jälile jõudjat,
auustadi igal pool ja makfeti suured summad.

Kõige enam aga röomustasiwad S i imu wa>
nemad ja kasuwanemad tema truuse üle ja tema
käit käis sest pääwast saadik hästi, aga Part i i
wanemad suriwad kurbtusse.
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Si imu kafuwanemad jätsiwad oma waran-

dust testamendi läbi loik temale ja ta kosis
omale jumalakartliku abikaasa ja (las omad pää«
wad õigust tehes inimestele käsuks ja Jumalale
auuks. Tema lapselapsed auustawad teda wcel
tänagi haua põhja, aga Tiidu nimi kadus iga.
weste ja ükski ei mäleta teda ega tema vocga.

J. Pärn.



Mõned lühikesed õpetused.

Kuida köigeparemad wöid wSib walmistada.

Perenaesed ci taha wist niisugusest kõnest su-
gugi kuulda ja igaüks arwab ennast nende meistri
olema, aga peab siiski pealinnas müümise juures
tihti käredaid sõnu wastu wötma. Pange siis tä.
hele, mis siin Eestirahwa käsuks läbikatsutud tööst
ülesse kirjutan.

Wöid wöib havust ja roosast koorest walmis«
tada. Koor. mis wöi tegemiseks korjatakse, peab
hästi puhastatud ja kuuma kiwidega keedetud ri is-
tade sees hoitud saama, aga see hoidmise kõht ei
tohi li ig külm ega ka üle 8 graadi R. soe olla.
Tahab nüüd keegi hääd woid saada, siis pangu
koor, olgu hapu ehk rööfk. ühe puhta riista
sisse ja klopigu teda lusikaga ehk ankru sees
kõige parem 11 graadi N. soja juures, künni
wöi piimast ennast lahutab. Külmemas toas
ei lähe woi usina kokku ja liig sojas saab wöi
raswa nägu. On wöi koos. siis peab ta külma
puhta wee läbi hästi ärapestud saama; pefe<
mise juures on tähele panna, et woid mitte
ci öeruta, waid aga litsutakse. Pääle pesemist,
mis siis walmis on, kui wöist puhas wcsi ilma



piimata tallamises näitab, saab wöi kcskmise
jämeda, oige puhta walge soolaga parajaslc soola»
tud. aga siin juures mitte öcrutud, waid sool sisse
litsutud ja siis puhta oige töwa puu riista sisse
pandud. Wöi paale pannakse puhast linast riiet
ja kallatakse soolwcsi üle. Nõnda walmistatud ja
hoitud wöi on hää maoga ja igaühele armas.

Kuida kaapsaid talweks wöib sisse teha, mis häii
maoga ja tunni suweni hääd seiswad.

Eesti rahwas tunneb pea igal pool ühte
kaapsa sissctcgemise pruuki, see on audumise läbi.
aga siin saab üks teistmoodi ärakatsutud ilma
audumata hapu kaapsa sissctcgcmine soowitud.
Kowad kaapsa vääd saamad loigcst haljaist lehte^
dcst puhastatud ja siis ühe kaapsa hööwli pääl
peenikeseks hööwcldud. aga mitte kaapsa pää süda;
mis nendest teha wöil', saab kõhe ööldud. Nüüd
wötku igaüks ni i suurt ri ista, kui ta arwab pere
tarwis maja olema, aga oige puhast, tehku
rukki leiwa jahust külma weega sugu tainast ja
määrigu riista uurdet seestpoolt sellega. Nüüd
pangu kord peeneks hööweldud kaapsaid. arwata
kolme sõrme paksuselt riista põhja, raputagu sugu
soola ja mõned köömne terakesed paale ja tam-
pigu ncid nii kaua puu nuiaga kinni. künni kaapsa
endast wcsi wälja tuleb ja läbi kaapsaste wirtsub.
Nüüd pangu jälle kord hööwcldud kaapsaid. soola
ja sugu köömnid ja tampigu jälle; seda wiisi
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tehku künni ta arwab kullalt olema. Wiimaks
katgu kaapsa riist lauadega, mis sugu wcikscmad
on kui riist, kinni. pangu kcrged kiwid pääle ja
säädku riista soja tuppa, kus ta nii kauü jääb.
künni laapsad täitsa hapud on. siis wiigu riista
koopa ja pangu tähele, et wesi itta üle seisab.
Soola argu lisagu kcoqi liiast, selle läbi saa»
wad nemad mörudad. Kes aga oige häid kaap-
said saada tahab, kallagu pääle hapendamist wana
wesi päält ara ja uut pääle, mis pisut soolaga
on segatud. Kui nüüd perenaine keetma hakkab,
ei tohi ta kaapsaid enam pesta, waid neid aga
wee seest wälja pigistada. Ka soola ei ole lee.
mele enam tarwis, sest kaapsaste sees on isegi sool,
aga liha peab ta ommetcgi sisse lisama, sest
kaapsad ilma liha ehk raswata ci kõlba suureks
toiduseks. Hööweldamises järele jäänud sees-
mised südamed ja lehed raidugu rauaga peenike-
seks ja pangu neid niisama kui hööwcldud kaap«
said riista sisse. Keldris ehk koobas olgu ikka
laud kaapfaste pääl ja kiwi laua pääl wajutuseks.
Külmas köhas, kus jeätab, ci sünni neid hoida.

Knida uguritsasid ehk gurkisid hästi wöib kaswatada
ja sisscsoolata.

Uguritsad on mitmel pool Eesti rahwa seas
tuntud ja pruugitaw aiawil i , aga tihti ei taha
nad hästi korda minna. Mina olen ncid ka
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juba mõned aastad vibanud ja ei ükski kord
ilma jäänud. Uguritsad on soja maa wil i ja
pcawad ka sojal ajal külwatud saama ja omalt
nendega ümber käidama.

Uguritsa peenrad olgu madala maa paal
kõrged, paalt kolm jalga laiad ja lörge maa
paal madalad, aga haa peenikese sõnnikuga ram«
mutud ja kewadc kui maa sulaks lähäb, pool,
kaut walmis tehtud. Kõige parajam aeg neid
külwada on 10. ja 18. Lckehekuu päawade sees.
Enne seda aega saawad seemned ühe taldriku
ehk muu kiwi riista sisse kallatud ja marja sam-
maldega kinni käetud, kus nad idanema pcawad.
N i i pea kui idud wäljas on. tomma rist i veen.
raid, pooltäist jalga ükstöiscst weikescd waokescd
ja pane iga waokcse sisse jalg maad ükstöisest
kaugele kolm ehk neli seemet ja katta neid pisut
mullaga kinni. — Kui nüüd taimed täitsa on
ülesse lulnud, peab järele waatama, kas mitte
maa kirbud nende lehti sööma ci hakka; on seda
näha, siis raputa piibu tuhka lchcde pääle ja
need kauwad kõhe ära. Hakkab kolmas leht
wälja ajama, siis peab neid umbrohust puhas,
tadama ja mullatama, see on, sugu mulda
nende ümber ajama, aga neid la mitte mulla
alla matma, see labl saawad nemad külma
öödel kaitstud. Niisugust muldamist peab nende
juures mõnikord ette wöetama. künni nemad öe«
litsema hakawad. O a maa liiast kuiw. peab
neid seisnud kaewu eHk ti igi wcega kastetama,
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aga ikka homiku wara ehk ohtu. Kui juba wei.
kesed uguritsad kulles on ja wihma palju ei ole,
peab neid tihemast kastetama. sest siis armasta-
wad nemad kõige enam wet, aga mitte üle«
liiga. Umbrohi peab ikka puhastatud saama, aga
siin juures mitte uquritsa juuri rikutama.
Esimesed uguritsad wmb seemne tarwis jätta,
mis künni sügiseni warte külge pcawad jääma,
siis saawad nad akna pääle pääwapaistcle säälud
ja mõned nädalad hoitud. S u s tröib neid lõhki
lõigata ja seemned limast wäljapesta. parajas
sojas kuiwatada ja tuleroaks kcwadeks paigale
panna. Uguritsad mis sisse soolatakse, ci tohi
li ig noored ega ka wanad tollased olla, waid
arwata nädalased ehk sugu üle sclle. Sissesoo,
lamine sünnib mitmet moodu, aga Eesti rah-
wale arwan selle moodu kõige parema olewad:
Korja uguritsad rvcnrrde kullest ära. pane neid
külma wce sisse ja pese neid käega tasa puh.
taks. Wotta siis köwa riist, raputa musta
sõstra lehti põhja ja ladu uguritsad ükstöise
körwa kord põhja pääle. raputa üle esimese korra
jälle musta sõstra lehti ja pane nõnda kord
uguritsasid kord lehti astcn täis. Pääle raputa
wecl hästi lehti. Nüüd wötta külma wet, pane
üks wärske kana muna wec sisse ja pane tähele
kui kana muna pääle kerkib; kalla soolwesi ugu-
ritfade pääle, sool. mis põhja jääb, ara pane
mitte juurde. Soolwct peab nii palju kal?
lama, et uguritsad temast käetud saawad ja
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sääda astjad wilu kohta. Ka wöib uguritsastd
keskelt ühe suure nocla ehk kahwliga läbi pista,
misläbi nad Vöneks ei lähä ja talwe otsa hästi
seiswad. Üle uguritsade sääda lauda ja pane
paras kiwikene pääle. aga mitte rasket, muidu
saawad minad wäga kökku litsutud ja kortsuli.
scks. Kui uguritsäsid läbi pistetakse, ei tohi
soolwesi mitte waga kange olla. Ka wöib pool
wct ja pool ädikad ja sugu soola ja musta sõstra
lehti., sissctcgemiseks pruukida.

Üks kümne sammune niisugune peenar annab
üle tuhande ja wcel rohkcm häid uguritsäsid.

Kuida türgiube kaswatada ja sissesoolata.

Türgiubad on Eestirahwa seas enamast tund.
mata aiawil i , aga oleks moistlikudcle soowida,
ka neid oma aiadesse külwada, sest nemad an«
nawad rammusat leent. Türgiuba on kahte
seltsi, esimesed kaswawad ümber ridwade kui
umalad ja töised madalad; wiimased on tulusa»
mad, sest nemad kannatawad meie kliimat pare.
mast. Nende seemet wöib iga kärneri käest wei.
kefe raha eest saada.

Neid külwatakse kui maa sojaks lähäb. see
on Ma i ehk Lehekuu alustusel peenrale pääle,
aga parem on neid ükshoawal üks jalg ükstoi-
sest igale poole panna. Nad armastawad pa-



80

rem niiskemat kui kuiwa maad. Neid peab
umbrohust Puhtad hoitama, muud ühtegi. Kui
kaunad külge tulcwad ja weiksed terad sees on,
saawad kaunad äranopitud, mölemilt poolt kauna
köwa narmas äratömmatud ja siis kaunad kõige
teradega, weikeseks tükidcks kätki lõigatud. S i i s
saab üks töwa puu riist rröetud, kähe sõrme
paksuselt lõigatud ube põhja paale pandud ja
soola pääle raputud, aga mitte liiast ja ühe
puu nuiaga kinni tambitud, künni wesi nende en«
dast läbi wirtsub. Nõnda saäb loik riist täide-
tud. ikka kord ube ja jälle kinni surutud ja soola
wahele raputatud ja wilu kohta talwcks säätud.
Need oad on selle wäga kasulikud. et nende
kaunu mitu korda wöib korjata. Wanaks ei
tohi kaunad jääda, sest nendest kecdctud leem
on köwa, mis aga wanaks ja kollaseks jääwad.
nendest saab seemet tulcwaks aastaks. Ka wöib
neid täitsa küpselt terades kaunadeta keeta. Nende
leent, see on käimadega ja ilma, keedetakse, kui
muidu uba leent. l iha. raswa ehk piimaga ja
maitseb wäga hää. Seda wiist sissesoolatud
ube wöib aasta otsa pidada, aga peab neil laud
kiwiga pääl olema ja järele waadatama, et sool-
wcst nende endast üle on. Enne kcetmist pestakse
neid külma wcega puhtaks.






