
waene l a p s .
ehl

Jumalal on kerge asi
Ja tema treb ka saaedast,
Gt see, kel hästi käinud liist
Saab waeseks sandiks usinast.
Seesama Jumal awitab,
Gt waene pea rikkaks saab.

Tartus, 1873.

^ TrüMtud ja müüa H. Laakmannr juurcS





w a e n e l a p s .
ehk ,

Kül Jumalal on kerge asi
Ja tema teeb ka sagedast,
Gt see kel, hästi käinud käsi
Saab waeseks sandiks usinast. —
See sama Jumal awitab,
Gt waene pea rikats saab.

Kirja pannud

J. Mrn.

Tartus, 1872.

Trüktitud ja müüa H. Laa lm anni jumes.
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Pere tüttar ja waene laps.

Uhes külas Eesti maal elasid ühe rika
peremehe majas kaks ühe wanust tüttarlast.
Nende nimed olid Anu ja Mar i . Anu oli
peremehe ainuke tüttar ja Mar i kaswandil.
Anu wanemad ehk Mangu maja ecsfcisjad,
ellitasiwad tütrekest ülcwäga, kuida seda pesa
munatega ika tehakse. I g a pääw kuulis ta
kuldsid sõnu, nii kui: ,,Anuke ane munake,
roosilillele, kulcrkupuke, silma terake, kulda l in-
nuke ning ncnda edasi. Marikest aga mater-
tadi malgadega, sajatad: sõnadega, mis lastele
ega wana inimestele kuulda ci sünni.

Anu magas iga hommiku pea louneni,
ning oli weel laisem kui laisk. —

Ema pani teda iga pääw riidesse, suges
ta pead, pesi ta silmi, landis nisu lciwa tikud
paksu wöiga talle nina alla, korrast ka suhkru
kooki ja muu leiba, wotis teda ohtu aegsaste.
riidest lahti, söötis ja jootis teda kõige pääwa
ühe ja töise hea ning parema toiduga ning ei
sundinud teda mitte ole kört maast ülessc wötma.
Ka lugema, l ir jutama, rehkendama, ei sukka



kuduma ega woki tallama, leent keelma ega
loomasid söötma ja jootma ci sundinud ema
ega isa teda, sellepärast kaswis Anu weel
rumalam ülesse, tui lamba talleke, ehk mets
loomake.

M a r i aga pidi iga hommiku päawa tõusu
ajal ja weel warcm ülcsse tõusma, ise omad
silmad pesema, pead silitama ning tihti ei an-
tud talle senna juurde ka mitte aega, waid sun-
nit i kõhe tööle.
, Riide panek ja parandamine pidi ta oma
asi olema. Anule pidi ta sukad kuduma, pe-
renaesele linad ketrama, iga päiiw leent keetma,
lehmi, lambaid, sigu, anisid ja nenda edasi söötma
ning jootma ning siin juures sai ta kuiwa lei-
ba, kiissu ja kartulid süia ning wana taari
juua. Üks ime asi oli aga iga ühel silmaga
näha. Anu nägu seisis kahwatanud, käed kui
pinnukesed, polwcd lodwad, kcha näotu; Ma r i
aga õitses kui roost lilleke. Silmad punetasid,
käed tursutasid, sääred tugcwad, keha kui noorel
põdral. Laiad sõstra karwa silmad waatasid
lahkeste iga inimese otsa, aga Anu silmad sei-
fid longus otsegu oleks tal otsatu kmbdus.
Mida enam M a n öelitses, seda kurjemaks ja
tigedamaks läks pcre ema, seda õelamaks Anu.

M a r i oli ära tunnud, et töö tugemaks, aga
laiskus lahjaks inimest teeb, seepärast liigutas
ta oma leha igal pool hoolega, aga hoidis ka,



teda üleliia ränkuse eest, mis kahju teeb. Kesk-
mine tee, kullane tee.

Mõn i kord oli M a r i armastuse pärast Anuda
maenitsenud, ka natukene käsi külma wctte siru-
tada ja ennast liigutada, aga sai siin juures
häid ja paremid sõnu kuulda ning pidi wait
jäema. Anu ja tema ema arwasid kahwatand
nagu, lödwaid liikmeid loomise, ehk mõne kurja
inimese süüks. M i s aga sündimus heaks ei
teinud, seda pidi raha ja wara awitama; Anu
pidi rika mehele, ehk parem, rikast kõdu wäi-
meest saama, selle eest kandis ema iga pidi
muret.

Juhtus mõnikord Anu wääriline küla pois
toa uksest kogcmata sisse astuma, siis wötis
ema teda lahkeste wastu, andis süia, kõneles
nii ääri weeri mööda tütre osawast olekust,
kergist jalgust ja kärmest napitcst, näitas ka
seda ehk teist tööd, mis Anu näpid pidid teinud
olewad, ehk kül nende tööde jumes üksinda
M a r i auustud oleks pidanud saama, aga kes
sest hoolis. Mar i t , kui ta kord silma puu-
tus, üteldi laisa ja hooletu olema kcs aga oma
liha cllitada ja kaswatada. Anu olla üsna
raskest tööst ncnda kolletu. Tiht i saadeti M a -
rikest noore meeste tuleku aeal hoopis edemale,
et naad tema osawust ei näeks ja kogcmata
peretütre asemel waest last ei kosiks. Anu ise
alles neljateistkümne aastane lapseke, tegi, kui
teda kiideti, nii maheda näo et mõnelgi küla



poisil palarvus otsa ette tõusis, ning südamesse
armastuse tuluke põlema hakas. Aga niipea
kui maja silmist ladunud, oli ka armastus neiu
wastu möödas.

Mitme sugused juttud tousid; ühed kutsid,
töised laitsid, aga kus need jäewad ja eks igal
ühel pole suu omast käcst ning luba teda nenda
laiutada ehk koos hoida, kuida süda kannab.
Ja wana naesel peab ikka midagi jahwada ole-
ma, muidu jacb wcri seisma ning surm tükib
suu äärde. Kui aga köit kottu wotame, mis
mailm Anust rääkis, siis leiame palju enam
laitust kui liitust.

Mari juures oli asi otse toisiti. Mitmedki tar-
gemad pere emad näitasid oma noorte poegatele
noort öit, ning lisasid juurde: ,,Wotke wae-
sest köhast naene, ning ostke rikast talust ho-
bune." Ehk see wana sõna wahe seie kohta
kõlbab, nenda näitab lugijal lugu, aga kui selle
peale waatame, et Mari jo toeste waene oli,
siis woiksime ka ütelda: ,,Waene tihti wirka
lasta, rikas tihtl laiska lasta, ehk wirk wigasid
parandab, laisk laiali laotab, seepärast kes
nacst wöttab waatku parem wirga näpude ja
kerge jalge peale tui täie kukru ja ilusa nao
peale, scst ilu ei kõlba patta panna! Igale
paarile jäägu aga armastus teejuhatajaks ja
iga pääw elu saatjaks. — Kui nüüd Anul
niipalju noore meestega tegemist oli, las siis
M a r i süda otse kiwist rindus seisis ja kas tema



lvirka olekud fiis ükski tähele ci pannud, selle
poolc.st saame warsi kuulda.

Mangu talust mõni sada sammu linna
poole elas Al iu isa rvacmline mees, nimega
Mutsu Mats . Se l oli uks ainukene pocg nimega
Karel, arrrata kclm ehk neli aastad wancm
kui meie tuntud tüdrukud. Mutsu Karel, luida
küla rahwas teda nimetasid, oli terane wiisakas
pois. Mustad käharad juukftd katsid ta pead,
pölcwad sõstra larwa silmad waatasid paksu
laugude wahclt ilma kõrvaluseta lahkelt iga
inimese otsa. Nägu oli p i l l i l ümargune,
nina oige aga milte liig pitk. Keha sirge, käik
kerge, sõna selge, ühe sõnaga, Kül l i juures ei
lvöinud ükski inimene midaaz, süüd leida.
Karel oli ka kõigest küla poistest enam öpetud,
sest ta oli kihelkonna kooli tugcwa koolmeistri
al läbi teinud, oleks wccl cdcmale õpetuse
radal tükinud, aga wanemad olid asja ärc. lait-
nud, sest neil ci olnud ju trist poega ja ta-
lu andis paraja rendi juures täit elamise woi-
mu. Karel tegi iga pääw põllu tööd, armast
argipaawal, aga enamist puhapääwa hommiku
ja ohtu poole nähti teda raamatute juures, ehk
tirjutuse ja rchtentuse laua taga istuwao.

Ühel kewadiscl wäga ilusal puhapääwa ohtu
poolel juhtus Karel ürikust kõdu mincwad, tema
tee wiis tcda see kord läbi heinamaade, kus tema
mitme sugusid öicsid kõdu arsti raamatu obiga
ihu tcrwise käsuks tahtis tundma opida. Äl i t-
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sett nägi ta ühe pöösa taga kena neiud lahke
silmadega tema otsa waatwad. Ta astus
ligemale ning ütles: Armas Mangu Mari,
kust oled sina täna siia juhtunud?

Puna tõusis piiga silmi ning lohkunud
healega, paludes kogeles Man : Ära pane pa-
haks nabri Karel, et sind ühe küsimisega wae-
wan: Sina oled wist risti ja põigiti mööda
heinamaad käinud, ehk oled juhtunud meie
musta lehma mullikad nägema, kes täna enne
lõunat karjuse kaitsmise alt ära on põgenenud.
Mina olen teda juba mõne tunni asjata otsi-
nud, aga weel mitte leidnud.

Ei, armas Mari, aga ära pane pahaks,
mul on sullG midagi südame peal öölda, mis
mina siin üksikus köhas taewa isa silma al sul-
le üksinda awaldada wöin. Mina olen sind
juba mõned aastad salamahti tähele pannud ja
pean nüüd sinust palju lugu. Kuule, mis sina
mõtled armas Mari, kas sina ei tahaks mitte
minuga mõni kord natukene koos õpetliku raa-
matuid lugeda, ehk kui sul senna juurde just
aega ei ole, siis nõnda hea olla ja minu käest
mõned raamatud lugeda wotta, sest tänu taewa
Taadile, mull on neid see kord mõni tosinaid.

Wäga hea meelega teeks mina sinu soowi-
misc järele, aga mis saab siis käsu ema ja
käsu sõsar senna juurde ütlema. Aripääwal ei
saa mina kül mitte aega, aga pühapääwal



paluks ma so käest üht ja toist raamatud, aga
nõnda, et muud inimesed mitte ei näe.

Hea kül, armas Mar i , aga mõistad sina la
kirjutada ning rehkendada.

Mar i löi häbelikult silmad maha, ning
ütles: Olen luure wacwaga waresjalgu tege-
ma öpinud, tahaks weel paremast neid teha,
aga mul ei ole paberid, t int i , sulgi, aga rehken-
tada ei oska ma sugugi.

No seda ma mõtlesin, aga ära selle pärast
ni i häbelikult minu otsa waata. Mina ei oska-
nud niisugusid asju ka mitte, aga koolitamine. on
mind ni i kaugele saatnud. M i s sina arwad,
mina tahaks sind kui wacst last selles tiikkis
aitata. M i n u l on paberid, tinti, sulgi, rehkcn-
tuse raamatuid ning ncnda cdasi. Mina teen sulle
mõned paberist weiksed raamatud, kirjutan iga
lehe poole peale tähe ette, ka mõned sinad,
nenda kui koolmeister mulle seda tegi, annan
neid sulle ja sina kujutad neid järele ja näitad
neid mulle. Ka rchkentust tahan sulle, kui
sinuga koku saan õpetada, suwi on piik ja pü-
ha pääwal woid sina mõned tunnid minu juur-
de seia wösustiku wahele tulla, kus meid tasu
ema ega sõsara silm ei näe, kas lubad, ma
õpetan sind lustiga ja sinul ei ole sell?, eest midagi
minule tasuda. Wäga hea metega; kõige sinu
waewa eest tahan mina aga sulle mo jõudu
mööda tänulik olla. Jumalaga Karcl, ma pean
kõdu tötama.
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Karel andis Marile kät, ning iitles: Tu-
leroa püha tule seia enne lõunat, siis ma tahan
sinuga mõne sõna kõnelda, ja sulle midagi ühes
tuua. Mõlemad surusid ühe töisele weel kät
ja Mar i kadus põõsaste marju, ning Karel waa-
tas röömsa silmadega tema järele, mõteldes:
,,OH M a r i , kui sina teaksid, mis minu südames
seisab, siis jookseksid sina hoopis teist wiisi, aga
seha parem, et sa ni i lapselik weel oled, ome-
tegi sa pead mind tundma öpima."

Karcl läks kõdu, käänis mõned paberi poog-
nad kokku, ja täitis oma lubamist.

Nädala parast ootas Karcl oma ärawa-
litsctud Marikest tutwa heina maa peal. Enne
lõunat kargas Mar i senna, ning wötis suure
tänuga Kaarli käest mõned raamatud wastu,
ning kuulis ka ühe tunni waguselt aga tähele
pannes rehkentuses tema õpetust.

Kui nüüd Mar i natukese aega sai, ja seda tuli
enamast püha pääwadcl ette, siis kujutas ta
holega Kaarli ette maalitud tähtede ja ridade
järele, ning rõõmustas ennast otsata, kui ta
mõni kord Kaarli suust liitust kuulis. Suw i
hakkas kaduma ning sügise tükis kätte. Tö
läks iga pääwaga raskemaks, seepärast ei näi-
nud meie noored inimesed üks töist tihti enam.
Warsti laotas lume tek ennast maa peale ja
hirmutas inimcisi toasse.

Karcl wedas metsast puid ja nägi Marikest
mõni kord toa akna läbi, aga sedagi juhtus
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arwa. Anuda wois ta iga kord sclgcste näha,
kcs ju peaga otsegu l 'M akna 'pugeda tahtis,
ja iga kord nacrulise maheda näo tegi, kui Ka-
lel silma tema poole seadis, otsegu tahaks ta
bölda: Pois, pane tähele, siin on neiu so wää-
riline! Nenda ukslaise eluga jõudis kcwade
kätte.

Karel oli 5tamal Mai ehk parem Lehe-kuu
päawal sündinud.

Sündimise päawal olid wancmad noore
mehole mõnda wcikest kingitust teinud, mis kül
mitte Eestlaste igapääwane pruuk ci ole. Ka
Marike oli Kcwrli peale mõtelnud ja tema hea
südame pärast temale salamahti paar kindaid,
paar sukke ja> ühe wöö nii ilusast kui mõistis
kudunud ja neid ühe weikse kirjaga tema juur-
de saatnud. Kiri oli nenda:

Auustud Kare l !
Täna So sündimise paäwal julgeb üks

Sinu wastu tänulik süda ennast tegudes awal-
dada. Ammu oleks mina seda teinud, aga mo
aeg ja käsin jõud ei ulatanud ncnda laugele.
Wöta siis neid weiksio andid wastu ja ka mi-
nu südameliku soowimist, et armas Jumal
Sulle ikka wacste ja armetumate wastu wo-
taks üht lahked südant kinkida, ka Sinu päiwi
tugewas ihu ja hinge jõus Sinu ja So wa-
ncmate.käsuks ja heaks meeleks weel kaua jät-
kata. Ara nende andele juured mitte lahe wa-
hel mõtle, need on minu teenitud ja hea mee-
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lcga ja lahkest käcst antud. Ära ka andja
järele palju nõua, sest mina tahaks Sulle tund-
mataks jäcda. Kui So möted mind leidwad,
siis olgu mulle sest külalt. Iäe terweks

Sind tänaja tundmata.
Mari oli kirja ja andid ühe tundmata ini-

mese läbi Kaarlile saatnud, ja temale kinnitanud,
kõhe peale äraandmist oma teed minna cga
miski hinna eest öölda, kust ta need asjad oli
saanud.

Kuida Mari soowinud, sai ka asi tallitud.
Karcl mõtles senna ning tänna, oleks hea

meelega tooja käest küsinud, aga see oli t̂uule
tiiwul kadunud. Ta näitas asju emale, kes
imetelles töö ette toja osawust kutis, aga ka
ema ci woinud pojale selgemad otsust anda.

Kõige järele uurimise wiime otsus langes
Kaarli südames Mari peale, chk kül cma Anuda
seks oli arwanud.

Sündimise pääwa õhtul andis isa Kaarlile
luba oma söbradega natuke röömus olla, aga
mitte inetumal kombcl, waid auusal wiisil.
Wötis ka ise kännu õlle ja saia pätsi juures
poja rõõmust osa. Kõige röömu juures mõtles
Karel tihti Mari peale ning auustas awali-
kult salajad tema peale mõtlejad, ning wötis
nõuks Marile ka ilma tema tahtmata ja tead-
mata röömu teha.

Kaarli sündimise pääwa pidu ja kingitu-
sed olid pea kõiges külas tutwaks saanud ja
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salajad linkijad otsiti rika pere tüttarde hulgast,
aga teegi ei mõtelnud wacse Mari peale ja see
oli Marile õnneks, sest muidu oleks wanapois
warsti worcl istunud ja kula naesed armastust
noorte südamest tuliste luudadega walja wih-
tunud. — Ka Kaarli ema ja isa poja südant
töise tuulele ja õnnetuse teele tuustinud. —

Karcl mõtles tihti missugust roömu ta
Marile pidi tegema, sest neiu sündimise pääw
ei olnud kaugel, waid 10mal Jaanil. Paale
oma sündimise pääwa piihapääwal nägi Kaarel
Marida kiriku öue peal. Maril olid waesed
riided selgas, aga wecl wacsemad rattid ja
tooresnahka pasklad jalgas.

Karcl mõtles neiuda nägusamaks muuta
ja seda ta ka wois, scst rahast ei olnud just
mitte puudu. Ta ostis peale kirikud kinlseppa
juurest paar pooli saapaid ja poodist'kena nar-
mastega lätiku, mõne küündra siidi paela, mäh-
kis ilusast tüki ning kandis asjad hõlma all'
lodu.

Mari sündimise pääwa hommikul puges ta
oige wara ilma kcllcgi nägemata Mangu talus-
se, Mari magas ainu üksi agerikus, ja pistis
asjad ilma magajad äratamata tema pea koti
alla ning läks oma teed.

Tombu sees oli kiri nende sõnadega:
Auustuse waärt Mar i !

Alandus, puhtus, wirkus, kasinus ja kan-
natus on neitside ülem auu kroon, ning mak-
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sawad iga õiglase inimese silmist enam kui
uhkus, kõrkus, suurustus, laiskus, hooletu olek
ja rängad raha rattad ja särawad siidi snluke-
sed. Täna Jumalat, et Sina inimeste meelest
ka ülemaks peetud saad, kui S a seda ise arwad.
S i n u sündimise pääwaks wöta mo tundmata
önnesoowimist südame põhjast wasta, ning
jäe ka edcspidi nii puhtaks ja oma käsu püid-
mataks kui Sa tänini oled olnud, siis saab
uus aasta S inu wacwa wähcndama ja on
Sind käte peal kandma. Wöta ja kanna neid
weiksid kingituisi Jumala auuks ja inimeste iluks
ja mõtle omas südames ühe Sinule tundmata
andja peale, aga ära teda mitte ülcsse otsima
hakka, ega kcllelgile sest juhtumisest juttusta.

Sind südames kandja tundmata.

M a n tõusis wara ülesse, leidis aset tehes
tombu, tema peale kirjaga ja tombu seest wcel
kirja. Otsegu wälgust maha löödud seisis ta
wänstcs asjade juures. Mötcd lendasid igale
poole, kcs pidi kül tema peale mõtelnud olcma,
inimesed wistist mitte, wist üks ingel. Ta l u -
ges kirja läbi ja nüüd läksid tal silmad lahti.
Kaarli käsi, Kaarli moted! Oh ma wacne, ta
on minu aseme juures olnud, miks ei ärkanud
ma ülesse miks ci wöinud ma teda tänada.
Silmad jooksid Mar i l röomu pärast wet, ta
langes polwili, tänas taewa isad armuliku aas-
ta hoidmise eest ja ei imetanud siin juures ka
Kaarlid mitte ära, kellele ta onne ja onnistust
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maha palus ja laks sus röömfa südamega oma
lallituse juurde.

Ritad ci tunne ilmaski ühe niisuguse koge-
mata juhtumise juures niisuurt röömu kui wae-
sed, sest wiimsetele on wiis kopikud enam röö-
muks kui esimestele wiis tuhat tukatid.

Lugijad anvawad Marida Kaarli pruudiks
ja poissi peigmeheks. Wiimse juures wöis
lugu ncnda olla, aga Mar i ei annud niisuguste
mõtetele, ehk naad mõnikord pealse tükisid, su-
gugi aset, sest kuida wöis rikkas Mutsu Karel
ja wacne Mangu Mar i meheks ja nacseks saa-
da, see oli Mar i meelest niisama wöimata kui
pääwa tõusmine ohtu poolt.

Mar i auustas Kaarlid ta hca südame pä-
rast ja oleks oma pea ja elu tema eest jätnud,
tui seda tarwis olels olnud ja niisugust olekud
woime meie puhtaks lapselikuks meeleks ja ar-
mastuseks nimetada. Ka oleks ta rikka poist
käele tänades suud annud, kui mahti oleks saa-
nud, sest nii kallid olid need tingitused Mar i
meelest. Ta palged punasid röömu pärast.
Nüüd wöis ta Jaani pääwal kui kõik küla
neitsid enna stköige ilusama ehtcdcga ehitasid, ka
töiste hulka astuda, ja mitte häbelikult nurgas
istuda.

Nimetnd pääw jõudis kätte. I l m oli selge,
w"ga ja soe. Mar i tõmbas puhast walged
särki selga, linast triibulist undrukud peale, köi-
tis uued lingad räti ja siidi paela ninarätt sisse



16

ning astus röömsa sammudega kiriku poole.
Ligi kirikud köitis ta paela ümber pea kä-

hara juukste sisse, pani räti kaela peale ja
kingad jalga. Ni i wiisakas ci olnud ta elades,
ki wcel olnud. Häbelikult ja alandlikult astus
ta püha kotta. S i i n juhtusid ta silmad Kaar-
lid nägema, ta punastas ja oleks teda täna-
nud, aga habitundmine hoidis teda tagasi. Ka
Kaarli silmist ci ladunud kena neiu, sest nõnda
ei olnud pois teda ilmaski näinud.

Ka M a n perenaene ja pere tüttar seisid
kenas ehtes tiritus. Anu silmas essite Marida.
Kui tuluke läks ta punasess, ning ema külge
lükates ütles ta: Ema waata kuida Mar i eh-
tes on, kust on ta seda saanud, wist warasta-
nud. Ema silm sihtis nüüd tihemast Ma r i
otsa kui õpetaja peale ja sülx? seadis sajatuse
sõnu paremast korrale kui palwe wärsisid.

Mar i ci pannud neid tähele waid kuulis
jutlust ja palus südamest taewa Taati kõige
lapseliku elu saatmise eest.

Nenda kui selge taewas suwe acal tihti
paksu pilwctega ennast kattab, wälgud lcudawad
ja pitkse pojad mürawad, pidi ka Mar i tac-
was süsi mustaks ennast wärwima ja rahe sadu
ilma tahtmata selga mööda ropsima.

Waewalt oli perenaene kõdu, kui ta Mar i
kambri kisendas ning taie löuadega lõõskas:
,,Warga nägu, näru lael, kelle rahaga oled sa
endale tänasid ehted ostnud, ütle, ehk muidu
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minna taon find kui ussikest põrmusse! wiha
ja kadedus panid ta binge kinni. Marike ei
saanud esite sõna suust, wiimaks logeles ta
paluja healcga: Andke andeks, et teile tohe oma
salaja juhtumist ci jutustanud. —

M i s salaja juhtumist, et sina woru kacl
wi l lu , l inu, kes teab mis wcel majast waras-
tanud, ara müünud ning selle rahaga ennast
ehitanud, aga oot, oot, nende sõnadega sasis
ta Mar i juukse plcttid pihku nink rasked rusika
mutsud mürasid mööda sclaa.

Jätke mo elu mo sisse, "karjus Mar i , waras
ei ole mina mitte waid, waid, uu uu — ma waene
laps, nende sõnade juures kahwastas ta nägu,
polwed nõrkusid ning kui roosi I i l langes ta põ-
randale.

Anu, kes kõige aega rõõmustades ema
waljuse jumes seisis, kahwatas, ka ema seisis
wäriscwa kchaga Mar i ees, kes kui surnud hin-
getu maas seisis.

Too külma wet Anuke, ta 'kurjategia mines-
tab oma kurja südame juurde. Anu wedas
liikmid wacwalt kacwu juurde ning pomises:
,,DH wörke lõng, juba mõne köwa sõna juures
surm suu ääres, mina pean weel wet tooma,
aga see sinule paras, kcs läsib ennast woera
waraga walgustada. Nägin täna küllalt kuida
Kaarli silmad sind sihtisid, minu oleks ta
woinud parem wahti, aga mitte niisugust hilp-
arakad, nüüd on so palk käcs."

tüttar ja wuenc lap«.) 2
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Pcrenaene kallas külma wet Mari pea peale,
tõstis teda istukile, aga ta ei tahtnud hingata
ega silmi lahti teha.

Äkitselt tehti uks lahti ja Mutsu Karel
astus sisse.

,,Terre lõunat naabri tädi! — Uih, kes
seal põrandal! mis Maril wiga, oh Jumal mis
tal wiga!? Mari on häMselt haigeks jäänud
ning ära minestanud, kostis pereema.

Oh ci, Karel, — Mari kuri südame tun-
nistus wargufe pärast on teda tahmatanud põ-
randale põrutanud, ütles Anu mahedast wah.'le.

Karcl ei uurinud enam süü järele waid
kargas kui walk Mari juurde, tõstis teda tugema
kättcga pingi peale, öcrus külma wcega ta otsa
esist, silma aärsid, kukla tagust ja kacla pealsed.
Korraga löi Mari silmad lahti ja karjatades
tahtis ta jälle maha kukku, aga Kaarli tugewad
käed hoitsid teda kinni. Pea aga tuli noor
keha rammu jälle tagasi, ta li?kus ennast Kaar-
list lahti ja kadus kui noor hirw ukse taha.

Karcl waatas kahtlase naoga tema järele.
Anu aga palus! Tänan sind Karel süda-

mest, et meie waewa mahendasid, ema oleks wist
surnuks ennast higistanud, enne kui Marile elu
sisse oleks saanud.

Aga Anu , mis wiga pärast Ma r i siis
minestas?

Ära Karcl selle järele palju nõua, wastas
ema, pole kõnet wäätt, oli minu willu, linu
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ja kes teab mis wecl näpanud, ärramüiinud
ja endale kcnad ehted ostnud. Täna julges ta
nendega kiriku joosta ja minu silma al seista.
Kui nüüd häbemata tegu temale ette wiskafin,
nõrkes ta ära. Mine tee wecl wacstele head.
Ku i äbariku korjasin teda kümne aasta eest
oma ulu al la, aga mis raebe täna see raebe
homme, on wist juba ammugi pitki nappusid
pidanud aga neid salajas hoidnud, aga eks
täna niikaua ei audu kui pojad pesast jookse-
wad. Nüüd, jah nüüd tahab ta mind, laisk
Wedelik, wagise paljaks riisu.

Kas siis auus pcrenacne toeste tahate
ütelda, et Mar i waras on, tusis Karel?

Taga parem, wöi tahad sitta oma hea
südamega, musta kaamad walgcks wärwi, kust
tema muialt siis raha saanud? urclis pcrcnaene.

Karel, mina olen mittu korda näinud kui
Ma r i midagi majast põlle alla toppis ja mine-
wa aasta sagedaste pühapääwal metsa jooksis,
aga ma ci tahtnud wanembid pahandada, see-
pärast hoitsin asja salajas, logeles Anu.

Olgu nüüd asi kuida on, wastas Karel,
teie kohtumoistja ci taha ma koguniste olla,
aga toega pean teile ometigi tunnistama, et
Ma r i waras mitte ei ole, tatsuge asja põhjani
läbi, siis leiate selgemad otsust.

Karcl oleks esimese tuhinguqa weel enam
suust roäljapuistanud, stst ta süda tahtis lõh-
keda walu pärast, aga ta wöis ennast walitscda

2"
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ja ütles edasi: M i n u isa saatis mind täna teie
juurde, noort täkku waatama, kas peremees kõdu?
kui kaupa saama, siis ostan teda isa nimel
weel täna ara, wist ikka teda müüte?

Tahtsime kül noort looma tütrele hoida,
aga on wcel alles noor, ehk kaswatame seniks
weel töise utesse, kes juba koplis kähe nädala
eest kargab, wastas pcrenaene, seepärast külap
itta.

M i s mina kulla emake täkkuga teen, wastas
tüttar.

No kellele siis omad loomad jattame, kui
kord silmad kinnipaneme ja kas sina siis pere-
naeseks sugugi ei taha saada, wastas ema, aga
nüüd mine katsu woerale natukene löunet ja
kutsu isad aidast tuppa.

Anu läks öue. S i i n juhtus waene pime
sant temale wastu ning palus palukest leiba.

Kast wälja, kääksus Anu, M pääw jookse-
wad kümme meile, otsegu meil see lõige suurem
leiwa salw ja lehma laut oleks, mine, mine,
minul ei ole sulle midagi anda.

Sant pööris selga ning pomises: Waescd
waesid tundwad aga rikkad wötaksid weel nendegi
käest kui wöiks.

Seal astus M a r i pimedaile wastu ning
surus tale kaks kopikud peusse, mis ta mõne
nädali eest püha päawa ohtu poole lillekimpu-
leste eest saanud oli.

Sant tänas, ning ütles waikselt: Jumal
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saatku sinu teed kullase mäele ja õnnistagu
sind Racli õnnega — ning abtus kobadcs wä-
rawa pole.

Anu, kui Marid silmas, tegi lahke nä'o ning
ütles: Mar i , tule kööki ja tee wöerale muna
kooki, praadi sea liha, ema käskis, kalla ka
hästi koort peale, kas mõistad. Anu iitles
weel tasakeisi: oige hea, et Mar i t nõnda ruttu
leidsin, muidu olcks täna just hädas olnud, sest
keetmine pole ju minu asi, ja ema on ka oige
imelik, et minu sunnib, miks ta kõhe Marida
ei käsknud, mina oleks ometigi mõne sõna juttu
nooremehega wcstnud, tahaks ema mind ikka
rvarsti tanu alla saada ja ise ei märka sugugi,
nink Kaarli suguisid ei lenda iga pääw tuppa,
pealegi kcs teab, mis ta täkkuga tegema hakab.
O n ikka pois, ega ta minust wist mööda ei lähe,
olen ju tema pitkune, ühesuguse ninaga ja kaalun
peaaegu teda iilcsse, sest isal on midagi knstu
põhjas, mis Kaarli südant seie tõmbab. Aga
mis peaks ta Mar i eest nõnda seisma! O n
wist hea südamega, muud Midagi, ja missugune
perepoeg siis nõnda rumal oleks ja nii waest
rotti majasse wiiks.

Isa ae, isa! Mutsu Kaarel on toas ja tahab
sinuga kottu saada, tahab sinu täkku äraosta.

Las' tema natuken oodab, unistas isa, mine
aea niikaua jut tu, künni ma tulen ja ega ta
tuld tooma tulnud. —

Anu astus köögi poole, kus pan särises
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ja liha armas, ning istus ukse peale ja waa-
tas pealt kui M a n nuttuse näuga sooli wal-
mistas, aga ci pannud tähele, et tcraw poisi
fi lm läbi akna tüdrukute praegust ja ennist
talitust sclgcste nägi ja nende raskust südames
laalus, ehk pcrcnacne kül juttu magusa aasale
wecretas.

Anu walja mineku peale nihutas perenacne
penki Kaarli poole ööldcs: Toeta ka meie pingi
peale, olcd ju täna kirikus olnud ning wist
jala, oled ka wäsinud. No kus ta jääb. Ka3
isa ema tcrwed?

Olge tcrwed istme ecst, kulub ka ara, on
terwcd see kord, aga minu aeg on lühikene, mul
on kõdu palju lugemist täna ohtu poole. Kaks
postimeest ja peale nende ostsin weel täna ühe
raamatu, ta nimi on ,,Tule torn" kuulsast
mchcst kujutud, saab ka tugcwad tuume katma,
no eks ta ole, raamatu sisust tunnukse wälja-
andja tarkust, noh olgu peale, — wastas
Karel.

Noh, noored mehed tahtwad ikka üksi olla,
pealegi kui süda mõne armsa köha peale mõtleb,
sinu isa ja ema lootwad, et pea kodukana talusse
tood, külap oled ka südames juba walitsmud;
no kus ta jääb, noor weri, noor tahtmine ja ega
sinu wäärilisi tänasel pääwal ei puudu, aga
kus jääb Anu nii kaugeks, näha ikka et weel
maja taMtuses natukene nõrk, no külab warsti
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wöib ka wanade korwa astu, iitlcs pereema
mahedast.

Anu astus sisse, töine waagcn töise käe
peal, seadis neid lauale, leiba soola ka juurde
ning palus noort mecst sedagi maitsta mis
ruttuga malmistud.

Karel ei oleks laua l igi läinud, kui ta
mitte näinud ei oleks, kes söögi keetja oli. Ta
tänas, astus ligi, maitses, mis maitsta oli ja
mõtles südames: ,,Kui Jumal ja mo wcmcmad
mind aitawad ja minu uöus on, ci pea Mar i
kaua seie kurja küinte ja laisa neitsi torki jää-
ma, toit maitseb hca, on ka seda jagu ras-
wane, no kus ta jääb. Rikkas rahmas, rohke
and.

Pea tõusis ta iilesse, tänas, andis pere-
naesele lät, Anule ka, kes kowaste wastu surus,
aga ühtigi wastu surumist ei leidnud.

Pea tuli la peremees sisse ja nüüd hakkati
hobuse kaupa tegema. Mõne sõnade waheta-
mife järele oli kaup koos ja Karel maksis
100 rubla laua peale, jättis igaühega Juma-
laga mng sõitis ilma ümber waatamata kurwa
südamega kõdu poole. Tee peal mõtles t a :
,,Hobuse olen ma ostnud, aga ta oleks ilma
topituta mo pihlu pugenud, kui ma Anuda armas-
taksin, aga parem on waene. ja wirk kui laisk ja
rikkas. Ja kcs teab lui kaugele minu wara kestab
kui toiscst poolest ühtigi kogujad ci ole. Naene
on igas majas maja luk ja waranduse hall i l
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ja ta wöib mulle iga pääw oma rikkust ette
rehkendada.

Maril aga ei ole midagi, kui kerged jalad
ja hea süda. Aga täna on naad teda minu
tingituste pärast wcel wargaks teinud, kahju,
wäga kahju, et ma neile sarmistele enam tuld
ei annud, noh olgu peale.

Nenda mõteldes jõudis ta kõdu, isa tormas
tale wastu ning hõikas edimält: Poeg, mis
sina teed. Miks sa wöcrast hobust majasse
wedad?

Säh, weel taga paremaks, kõige tänase ja
eilase pääwa sundisid sina mind teda kauplema
minna ja lui ta hinna poolt kõlbab ära osta.
Seda olen ma teinud ning sada paberi lapi
eest teda lunastanud. Sina andsid ka nou
Mangu Anuda tähele panna, olen ka seda
teinud, ja pean sulle tot tunnistama, mina ei
leidnud tema juurest ühtegi kiitnse wäart olekud
ja kui Mangu Anu sudusid neitsisid köit ilm
tais oleks ja naad igaüks sada koormad kulda
minule ühes tooksid, nii toeste kui ma Mutsu
Matsi poeg Karel olen, jääks naad minu pärast
kõik wana tüdrukuks. — Aga, aga —

Mis pagana aga, aga, tahad üleliiga tark
olla, köit parem teada, tallitada ja teha
kui sinu wancmad ja ei näe onne otsast kinnr
hakata mis sulle täna tahtsin ot,egu põue pista.
Mina ci saa sinust muud kui südame walu,
seda olen mina sinu koolitamisest saanud, oh
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mina waene isa. — Siiski, siiski — mina olen
wecl Mutsu Mats ja minu käes on ohiad, sina
wötad Mangu Anu nacscts, ehk käsid weel
täna mo silmast, kas mõistad? Mis pagan,
oled weel hobuse mi tallilt ostnud, silma pilk
wii teda tagasi ja palu minu raha! I lma
rahata pidid' sina teda majasse tooma, ja
peale selle ma ütlen, mõne aasta pärast, ta
Mangu talu lõige põldudega, — käsi, käsi mo
silmast nurjatu poeg. —

Ära ennast nenda palju pahanda armas isa,
palus Karel, sinul näitab raha ja wara enam
olewad kui armastus, room, rahu, üksmeel,
kannatus, tasandus, sõna kuulmine ja nenda
edasi. Mina tean wäga selgcste, et kui ma
Mangu Anule kosja lähen, teda ka kõige temma
waraga ilma sõna lausumata saan, aga siis
toon ma tulehargi majasse ja siis, siis ei ole
teil armsad wanemad kõige teie raha ja wara
juures ühte rahuliku pääwa, ja pea on wae-
wäga korjatud kopikud otsas, ja mis siis saab.
Pealegi ci armasta mina Anuda sugugi, olen kül
selle teie tahtmise pcale juba mõni kord mõtelnud,
aga iga kord tahtis mo süda sees lõhkeda ja
külm waristus jooksis minu üle ihu, weel täna
olen wäga haledad tegusid Mangu rahwast
näinud, mis sinule kül täna kõnelemata jätan,
üh^ sõnaga, kui mind Mangu talu wara pärast
eluks acaks õnnetumaks tahate teha ja endast
ära lükkava, siis armas isa teen la sinu taht-
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mist ja tatsun maailmas läbi acada kuida saan,
aga Mangu Anu ci pea elades minu na^stks
saama, see on minu wnmne tahtmine ja üle
oma südame tabtmise ci tee ma mitte, muidu
magan ma iga öö ohakate ja kibu witsade otsas
ja pääwa aeal hirmutawad mind iga puu
warjud wösustiku, mina jään parem pois-
mchcks. — .

Älra lobise nõnda palju, wii hobune tagasi
ja too raha ära, ütles isa tasasemalt, kcs asja
järele mõtlema halkas, scst Mutsu Mats oli
äkilise wihaga, aga ka kcrge wihast lahkuma.

Armas isa, mina olcn kord hobuse' ostnud,
ning ci taha teda just nii hca meelega enam
tagasi anda, pealegi lähcwad tänawu, kuida
seda ette arwanud olen, loomad talliks ja ma
wöin temast sada wüslummend rubla saada,
eks ole tõsi?

Aga sada rubla pole ta omctegi wäärt,
ütles îsa.

Täna pääw just mitte, aga minule oli
hobune wäga meele järele, ka seal juures weel
töine nöu, kcda ma warsti teile mo a,msad
wanemad teada tahan anda ja ega Mutsu
Matsi poeg ometigi seda häbi omale ei tahaks
teha ning oma sõna tagasi tõmmata, isa sa oled
ikka öölnud: Meest tuntakse sõnast ja härga
sõrast ja wiic rubla järele ci waata just sa
armas isa ka mõnikord, waslas Karel.
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Mine wi i siis hobune koplisse, külap saa-
me näha, kas sina sada wiislümmend rubla
temast saad, kui mitte, siis wötau so era linad
omade hulka, tule aga pea kambri ja anna
meile teada, mis sinu südame peal wecl kipi-
tab, mis sina meile tahtsid teada anda, ütl.K
isa pea mahedast.

Karel talutas hobuse koplisse, kes tänast!
pääwal sobrade kesül oma 250 rubla kaalus
ja mõtles järele kuida ta kõige paremast oma
südame peal seiswad lugu wanematele pidi
awaldama. Tükki aja parast oli ta nou pee-
tud ning ta astus julge südamega Jumala
peale lootes kambri, kus wancmad mõlemad
sala juttu puhusid.

Ema waatas suurte silmadega poea otsa,
otsegu tahaks ta ka tema mottid lugeda, isa
aga istus wagusi ja käskis poega nende ligi
toetada ja oma kõnet algada.

Karel hakkas wäriscwa healega: Kuida
teate olen mina mõne nädala eest kahekümne
aastaseks saanud, neli aastad olen teie
juures tööd teinud, kui heast, teate teie parem
l m mina, ehk kül minu tahtmine igas tükkis
tcie tahtmise järele ennast on püüdnud seada,
siiski ei tohi ma just täna ütelda, et lvigis
teie tahtmine täidetud on saanud.

Oled ikka hea poeg olnud, ütles ema wahele.
Juba mõne nädala eest, ütles Karel edasi,
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olete teie ni i ääri weeri mööda minule naese
wötmisest ja rikkast peretüttardest rääkinud ja
weel täna mind Mangu majasse saatnud selle
soowimisega, hobust osta ja tiittart tähele panna;
olen looma ostnud ja woin temast pea jälle lahti
saada, woin kahju ehk käsu saada, aga kui ma kord
naese olen wötnud, sest ei peasta mind enam
ükski, pean teda armastama, auustama, ühe
sõnaga, temaga ühte teed käima. Ka teid kui
tarwis maha jätma ja naese poole hoidma.
Nüüd arwate aga armsad wanemad ennast
minu asemele naese wötjaks ja tahate mulle
ühe wälja walitfeda ja siis meid kui kahte
laua tüki koku l i imi, ja mis wiga puu tiikidega
seda teha, neil ei ole meelt ega mõistust, ei
tea armastusest, ei kannatusest midagi, waid
on rõõmsad, et neid koku pannakse, minu ja iga
mnimese juures on asi töine ja ma arwan teie
wanemad teid just ka wägise ei sundinud.

E i tea kes sindki wägise siis sunnib, ütles
isa.

Armas isa, sul näitab mõne tunni eest
räägitud sõnad puhtast meelest ladunud olema,
wastas Karel.

Me i l ei olnud wanemid, sanus ema wahele,
kes meid oleks paarimineku ajal juhatanud,
olime puhtast waesed lapsed ja teame küllalt
mis magu waese lapse leiwal on. Tead weel
Ma ts kui ükskord siin majas —
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Oh mis sina jälle wanast leemest soendat, turt-
satas Mats.

Aga Karel ei tea seda. — .
M i s seal sus teada on, kui ükskord kui

waesed lapsed siin majas hea teo eest wihelda
ja ära aetud saimc. No eks meie ole jälle siin
ja pealegi peremehed, ütles Mats pool wihaselt.

Hea teo eest weel peksa saada, ütles Karel.
se lõikab südamesse armsad wancmad ja niisu-
gune lugu näitab siin külas just kõdune olema,
weel täna nägin üht niisugust juhtumist, kus
hea tegijad hingetumast nuheldi; hea meelega
oleks ma nuhtleja küüra juhiwitsaga siniseks
silitanud, kui ta mit'e ni i luulus pcrenaene
poleks olnud.

Kus seda juhtus, kus sa seda nägid? küsis
ema, ega ometegi Mangu Krööt —

Just seesama ja tema tüttar olid täna
waga tallekest tapnud ja ncnda hirmsast, et
minul pool tundi aega ära läks, enne kui ta
jälle elama hakkas. —

Toho metsalised, keda naad siis nokkisid, kos-
tis ema kõhtudes.

Keda muud, wastas Kaarcl, kui waest kas-
wandilu Marida, naad arwawad teda wargaks
ja kes teab mis weel, aga Mar i on niargusest
ja kõigest asjust mis naad temast räägiwad
puhtam kui täna sündinud lapsuke.

Nenda sclgeste sa Marida just ei tunne,
wastas isa.
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Tunnen kül, sest ma mäletan wäga hästi
kui ta wcel weike oli, kus ta isa ja ema ära
surid ja mina temale ühel pääwal tüki leiba
wiisin, keda ta enne mitte wastu ei wötnud,
tui ma lindlaste temale olin töutanud, et ema
seda saatnud, weel mõne aasta eest leidis ta
Pebu Tõnu raha kotti ülesse ja andis teda ilma
waatamata ja maksuta tagasi ja hilja aegu
ütles ta mulle wccl, ta tahta ennemast surra kui
wöcra wara oma poole kisku ja eks ema ei ole tähele
pannud, kui wirgast ta igal pool tööd teeb ja
kui osawalt tema käes talitus edeneb, ka3
Matsi Andrese pulmad meelest sul ladunud on,
kus sa Mända silitades kiitsid ja tema wirkust
imctsesid. M i s sinu meelde on tulnud, wastas
isa, sina näitad Mangu Mända kõigist töistest
küla tüdrukutest kõige enamaks pidawad, ja kui
ma mitte märgist lörwa ei sihi, teda ka armas-
tawad, eks ole nõnda?

Karel punastas, loi silmad maha ja pool
wänsewa healega ütles ta: Kui oma südame tagasi
teile tahan awaldada, siis olen Marida omaks
armukeseks ära walilsrnud ja mina arwan, et
tema ka teile heaks tütrcks saab olema, sest
warandus ilma rahuta ei tee kedagi õnnelikuks.

Pea suu, niisugust paljast rotti ei tohi
sina mitte kosida, käratas isa.

Ära armas mees nenda pahanda, kuulame
asja järele ehk leiame kõik hca olema, M a r i
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on minu arwu järele kulda wäärt, lahju et ta
wäga waene on, kostis ema.

Taga hullem wcel, ka sina mo armas M a l l
tahad rotti majasse tõmmata, aga sest teie taht-
misest ei pea mioagi saama, seepärast olen ma
wecl Mutsu Mats. M o nahk puksid on mõnda
waena naimio ja mõne tühja tahtmise juures
nou andjaks olnud, aga peaks teie tahtmine
täide minema, siis saawad naad walu pärast
lõhkema.

M inu tahtmist nüüd tunnete, nende sõna-
dega wiskas Mats utse t i imi , et seinad wäri-
ststo ja läks õunapuu aeda, kus ta ennast rohu
peale sirutas, piibu põlema pani ning kõrvaste
mõtles: O i , oi, oi, mis mina weel ci oleks
uskunud, seda saiu minna täna kuulda:

Mangu M a n peab minu wara imejaks
saama. Seda nxcl waja! M a olen küllalt
waewa näinud enne kui nii kangcle olen saanud,
ja nüüd peab jälle kõik tuulde minema, ei, ci,
mo raha ei ole nii kergelt saadud, ci pea ka nii
kcrgclt wälja antud saama. Karcl peab kõdu
kanaga kombsu kojusse tooma, muidu jaagu ta
— woi kõigeks elu aeaks poismeheks.

Wcel mitmed sõnad woolasid üle Matsi
mokkade, kcllest Karcl ega tema ema midagi ei
kuulnud.

Peale Matsi wälja minekud nihutas Karel en-
nast emale lähemale, andis ta laele musu ning
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ütles: Armas ema, mis sina minu nõust arwad?
isa on lü l wastu, aga ehk aitad teda pöörda.

Isa on raske ükskord ettewötmisest kör-
wale pövrda wastas ema ja Mar i lõige wirkuse
juures on wäga wame, sa pcad temale kõik
andma, mitte lehma mullikad ega lamba tall^lcst
ei too ta majasse, ei riide otsalesl, mitte laula-
tuse särkigi. Mõtle wcel üks kord järele ar-
mas poeg. Pere tütnd siin külas ei puudu.

S i i s jään poismeheks, wastas Karel pool
nutuga, Marile ei ole ma oma armastust
wccl awaldanud, aga ilma temata on minu elu
üks luine, fole ja tühine.

Ära niipalju kurwasta, sina ei tea ju mis
M a r i süda sees ütleb, kes teab kellele ta oma
südame juba ära on müünud, wastas ema.

Ara müünud, ära müünud! kMle? ci armas
cma, M a r i süda on töigist puhas, minule peab
ta saama, kui teie ka selle wastu seisate, siis
peab ta minule saama. Ema, armas ema, sa
oled ükskord ise wame laps olnud, rikkus on
ta sinu südant wacste wastu kowaks tcinud,
walitse siis keda sa tahat minule pruudiks, tchle
ka pulmad, aga minu jätke pulma kutsumata.
M a tahan ennemast tühja kõhtu Mariga kanna-
tada, kui ilma temata lustis ja röömus elada.

Need sõnad läksid emale südamesse, wacse
lapse pölw kõikus kõige kirjuma karwaga ta
silme ees, ta wötis poja käest kinni ja ütles:
,,Kui sinu meel nii lindel on, siis sündku
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Jumala ja sinu tahtmine, isa aga peab järele
andma ja siis saagu pulmad enne täna kui homme.

M i s Mar i juures wecl pudulik on, saab ta
fiin järele opima ja ma arwan et temaga pa-
remast läbi saan kui mõne rikkaga.

Tänan kõigest südamest, ema, sinu kalli sõnade
eest, tahan sind lätte pcal kända ja sinu ccst
lapselilult kõige elu aja muretseda; sa pead tund-
ma, et ma so poeg olen ja Mar i saab sedasama
tegema. Nüüd aga peame isa ümberpöönna, ema,
palu sina enne külap siis minu palwe ka mak-
sab, aga enne tahaks ma Marile oma armas-
tusest teadust anda, ema, kas lubad, ma katsun
onne.

Tee kuida arwad, aga pidage töiste inimeste
eest oma asja salajas, scst mittu on õnnetumaks
töiste läbi saanud.

Kaarli suurem mure oli nüüd Mariga
kotku saada, sest isa armas ta ema abiga peagi
ara wöitnud olema ja kui M a r i kord majas,
siis isa ammugi temaga rahul olema. Ta tahtis
tulewal pühal Mariga armastuse asjust raali,
aga kus inimene kindlas meeles midagi ette
wötab seal aitab armas taewa Taat torwalt.
Ncnda sündis ka Kaarliga.

Kõige pühapääwase ohtu poole oli M a l l
pool pahane, ei rääkinud Matsiga palju ja ohtu
heitis ta ilma suure juttuta puhkama.

Mats ei olnud ka kiwi tük ja teadis küllalt
kust tuul puhus, aga ta ei tahtnud juttu alus-

(Pcltlültar ja waenelaps.) 3
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tada, nenda wältas aeg teifipääwa ohtunl. Ni-
metud pääwal istusid mölcmad maja eesscisjad
toa ukse ees pärna puu al.

Mal l alustas juttu: ,,Arma3 mees, sina
tahad toega Kaarlile Mangu Anuda kosida, cht
parem Mangu rahma wara?

Parem wara ja hea nacne, kui waene za
halw, wastas Mats.

Aga kui palju wara ja halw ja ilma ar-
mastuseta, kulda see kottu sünnib, wastas Mall .
Oled minu wist ka wara pärast wötnud?

Scda just mitte, sest meil ei olnud siis mi-
dagi, aga mo poeg ei pea nii rumal olema. —

No siis olid sina üsna rumal, et mind
wötsid, siin juures puhkis Mal l põlle nurgaga
silmi, ja, ja, nüüd olen wanaks saanud ja sina
tahaksid hea meelega minust lahti saada.

Ara armas naene kurwasta, olin kvld poea
peale pahane, aga mitte sinu peale, oled minu
rikus seie maani olnud ja ma arwan poea
armastus ci saa meie armastust mitte külmcn-
daina.

Kui aga sunnitud armastus wiimaks meid
chk teda põgenema ci sunni, mis sina siis ar-
mas mees Mangu Marist anvad?

Mis mina nüüd arwan, tüdruk on ilusa
näoga, hea tcodcga, aga päris waene.

Selle eest on jälle Kaarel jõukas, ja wöid
weel jõukamaks saada kui armastus ja wirlus
teda aitawad; jätta Mats nüramist maha ja
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luba Kaarlile Mända kosida, kül sa näed,
et tema kui ta Mar i sind ja mind lätte peal
kannawad.

Mina ehk annaksin teile järele, aga mis
saab küla rahwas kängutama?

No taga õelam, Mutsu Mats kuulab kiila
kõnet ja wariseb selle ccst; mis naad siis kaa-
gutawad? rumalad ja tadl,dad kisendawad aga
targemad ja õiglased iitlewad: Matsi poeg Karel
on mees kes wahcpioamata armastuse järele
walitscb.

Mats ja M a l l puhusid waidlemise juttu
wcel kciua ja wiimne otsus o l i : ,,Kui M a r i
Kaarlid ara ei põlga, siis pidid pulmad wecl enne
Iöu lu saama.

Settjammal ajal, kui Mats ja M a l l ühe-
toisega sõnelesid, kõnelesid wcikse ojakese ääres
istudes taks noort inimest kurbduse ja roomu
saatmist.st, ning kcs need olid wöib lugeja pea
arwata.

Karcl läks peale pääwa tööd natukene
meelt jahutama ja juhtus üsna kogemata
Mangu heinamaa äärde, kus weike ojake tccrlcs:
Tomingad olid kiil öliitsenud aga külnn lind
kuulutas wccl wägcwast oma laulu, ega hooli-
nud sest sugugi, et Jaani pääw juba selja taga
oli, wist õpetasid ommi poegi, ehk ci olnud neil
külma ktwade panist weel poe^i.

Uhe köha peal kus padrik kuige paksemast
seisis, nägi Karcl Mända hobustele õhtuks

3*
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joe äärcst rohtu niitwad. Ta teretas neiud,
les häbelikult wikati naal seisma jäi, tcrwise
wastu wotis ja weel juurde lisas: ,,Tänan
sind südamest üle aedne, et wacst last oma an-
netega rõõmustasid, aga naad ci ole enam minu
käes, pidin neid ara andma ja kannan pealegi
nüüd mitme juures warga nime, olen aga sinu
tahtmist täitnud ja sinu nime nimetamata
jätnud.

Tänan ka südamest sind, sinu annete eest,
wastas Karel, mis minu otsata mo sündimise
pääwal rõõmustasid, olen juba enne palju sinu
peale mõelnud ja mõtlen wecl täna, oled sa
minu pärast häbi kännud, siis pead sa warsti
auustud saama, kui sa ise sellega rahul oled.
Nüüd aga anna wikat minu kätte sa riisu sina
rohtu kolku, sclle läbi saad sa tööga ennemalt
walmis ja siis tahan sulle midagi südame pealt
völda.

Mari andis pool wägise wikati ja riisus
nüüd ruttu rohtu kolu, täitis wangcrt ja pea
hüüdis ta, nüüd on küllalt, tänan sind wäga
aitamise eest.

Karcl aga wastas: Armas Mari , lase ho-
bune natuke seista ja tule istu seie puukannu
peale minu korwa, mull on sinule midagi üt-
lemist.

Mari ei tahtnud sugugi sõna kuulda, Ka-
icl aga hakas ta käest kinni, tõmbas teda
kui roosi oit kännu peale ja wötis ta ümbert
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kinni; ehk kül Man lahti rabelda tahtis ci pca-
scnud ta, waid jäi wiimati nägusalt ta körwale
istuma, aga ta süda tuksus nii kowasti ct ka
Karel seda kuulda wois. Armas Mari , palus
Karel, kes ka ise niisama wärises, anna andeks,
et sind siin kinni pean, aga mittu aastad oled
sa Mangu talus teeninud, wilctsad on so pää-
wad küllalt olnud, kas sa ci tahaks mitte ncilt
ära minna?

Wiletsad on mo pääwad küllalt olnud, aga
kuhu pean ma wacne laps minema ja ma pean
ju wcel ä'ra tasuma, et naad minu wastu nii
armulised on olnud ja mind tee pcalt inimeste
risust ärakorjanud ja kes mind wacst mulale
teenistusse wotab.

Aga kas sina ci tahaks siis mitte mehele
minna ja pealegi pcrmaeseks saada?

Oh Karel, ara minuga niisugust nalja
juttu räägi, mehele minekuga on minul küllalt
aega ja sauna naeseks tahtsid sina parem öölda,
wöiks ma saada, aga mitte pcrenaeseks.

Mari, Mari, Mutsu perenacseks tahaks mina
sind saada, kas mõistad Mari. Sinuga Mutsu
peremees ehk ilma sinuta ilmaski, Mari wasta
mulle. Minu aitajaks, minu abikaasaks kutsun
mina sind täna ohtu, Jumal on mo südame
nägija et ma sinuga nalja ei pea, wasta mulle
armas Mari.

Karel, Karel, nMe mis sina räägid, mõtle mis
sina teed, mis saawad so wanemad ütlema, mis
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minu leiwa wanemad tegema, kcs ju Anuda
sinule ära on walitsenud, wotta teda ja ela
temaga rhk tema rahaga õnnelikult, aga jätta
mind wacst last pillamata, ütles Vtan nuttes.

Siin on mo käsi, ja käega südame kohta
näites, ütles Karcl, siin mo süda, ütle mulle
las sa tahad minu nacseks saada, minuga kõik
kända, mis Jumal peale paneb, risti ehk röömu,
wasta ja ära jätta mind mitte kahc wahele.

Mari tundis, et siin tõsidus armastusele
kät oli annud, seepärast langes ta kui närtsin)
lille õieke Kaarli rinna wastu ning ütles tasa-
selt: Jah.

Armastades tõmbas Karel teda oma rinna
wastu ning magus suuandmine kinnitas töntust.
Tül i aega seisid naad ilma raalimata ükstöise
naal. Häkitselt palus otsego unest ärlates Mar i :
Karel, Karel, lase mind lahti, mind oodatakse
lodu. Weel üks suuandmine ja jumalaga jät-
mine ja Mari oli kõige hobusega ladunud.

Ka Karel imelikus magusas tundmises hal-
las kõdu poole kõndima ja waatas tihti senna
poole kuhu Mari ladunud. Südames aga
mötlcs ta: Oh armastus kui tugewast köidad
sa südant südame külge, sa ei kust mitte raha
ja sajawakkade järele, sa ei lahuta ülemat ala-
mast, korki madalast, sa ei nõua mitte oma tasu,
sa aitad kõige rängemad koormad kända, sa
muudat wilctsust ja ahastust römu hallikaks.
Sinu tiiwa alla tahaks ma uinuda ja sind
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igc, pääw põues kända, siis ei nuriseks Jumal
ega mo ligimesed mo peale. Pattu kautad
su maa pealt ja paratisi tood' sa jälle tagasi.
Sina näitad kõige õigemad teed iga inimesele
les sind oiges südames öicti kannab. M i t t u
pru igiwad so nime tihti mokade peal ja tahtwad
tuhanded so worku koguda, aga oma tegudega
naitnvad naad et nemad siud sugugi ci tunne,
waid sinu asemel inimeste wiletsust pöaes kanna-
wad ja taga selja nende kukalde peal tantsiwad.
S a pead oma wihameest armastama, ja ärack-
sinud õige teele juhatama, kuulcd sa tihti,
aga tegudes paistab wälja. Kes sind ühe
matsu lööb sellele anna tumme wastu ja kes
augu kalda peal on, seda lükka sisse. See
on täinne ülem öpctus. Sa rumal inimene
pead ju kõik kullaks pidama mis läigib, ehk
muidu oled sa püsti pagan. —

Niisuguste motcdega jõudis Karcl kõdu,
kus ema ja isa wecl tüinis palku peal pärna
al istusid.

Ema silmas teda esite ning ütles isa wastu
tõugates: Näe, seal ta tulleb. —

Tule ligemale, ütles isa Kaarlilc! kus sina
täna ümber ajasid, pole sind sugugi näinud?

Käisin külas, kostis Karel.
Wist Mängul, kas Anuda, oh mis ma

p id^ . ütlema, Marida nägid?
Nägin kül, aga, aga —
No mis aga, aga — ütle wälja.
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Mis ma ütlen, kui sina ei luba oölda.
Ütle aga peale mis sina oma agaga öölda

tahtsid, minu poolt, armas poeg, pole enim
ühtegi keeltust; wota Anu ehf Mari, kui ta aga
hea sinule on — aga ka meile.

Jah teile mo armsad wancmad saab Mari
hea olema, seda ma temast täna nägin ja tema
suust kuulsin.

No taga paremaks, Mal l , ae, Karel on
täna Mariga koos olnud ja wist juba — noh
vlgu peale — peigmees

Ja Mari pruut, kas tõsi poeg? küsis ema.
Tõsi mo armsad mammad, andke oma ön«

nistust meile, siis on loik korras ja Jumal el
saa ka omada siis kcelma.

Olgu siis ka minu poolt uks lahti, wastas
isa, olen asja järele arwanud ja leidnud, et
sull' jälle õigus on; no eks ta ole, mõni muna
on tänasel paamal kcmast targem.

Karel andis isa ja ema käele suud ja tä«
nas neid pool röömu nutcs.

Wöe! — mina pean ämma eideks saama,
Mats, kas mina kahekümne wiie aasta eest seda
mõtlesin, hõiskas Mal l röömsa healega!

Ja mina äia taadiks, no eks ta nõnda ikka
weda, ütles isa, aga nüüd poeg, Mari ei pea
enam kauaks Mängule jääma, nn toeste kui ma
Mutsu Mats olen, täna lähän weel M a ^ l l e ,
ja homme peab Mari minu majas olema, kus
ta mõned nädalad — no ola.u peale, pidage
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suud, ja laske minul tallitada. Mats tõmbas
kübara natukene töise külje peale ning läks
wärawast wälja otse Mangu talu poole.

Mangu Madis seisis särgi wäel ja palja
jalu öue wärawas kui Mats tema ette astus.

Tere ka üleaedne!
Tere jumalime, tulid wist meile.
Tulin ka kord sind waatama ja tahtsin sind

iihest laisast ja wargast lahti teha, wastas
Mats. '

,,Kellest siis?" küsis Madis.
Kellcst siis, sinu tasu tütrest, wastas Mats.
Mis sina siis temaga tegema hakkad, ega so

Mal l surnud ei ole, küsis Madis.
Hoitku Jumal, aga tahtsin teda omale tü-

drukuks saada, muud midagi, wastas Mats.
Madis: Kui ta minu juures nii nurjatu

loom on, mis sina siis temaga tegema hak-
kad, warastab so silmad peast ja siis on weel
minu süü! Aga kust sa need möted oled kor-
janud ?

Mats: ,,Sinu oma majast; kuulsin täna
kogcmata, et perenaene tahta Marida ara aeada,
on sulle ju risust, ja minul on just tüdrukud
waja, no Madis, nüüd tead kust need möted
olen saanud.

Madis: Taga õelam, esite hobune ja peale
selle tüdruk, ei Mats, sa tahad wiimati talu
kaa saada.

Mats: Kui sa aga annaksid; aga mull'
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on isegi, mis ma kahega teen, anna aga Man
mulle, siis olen ka rahul.

Madis: Jätta tühi jut maha ja lähme
tuppa, ja lui sa siis paremid motid ci saa, no,
kuulame mis Krvot arwab. Ta tahab jo Ma-
rist lahti saada. —

Mõlemad mehed läksid kambri kus pcrcnaene
ja pere tättar ncid lahkcste wastu wötsid. Käsu
laps puges Matsi nähes rehe alla, kus ta kui
haawa leht wäriscs.

Palju senna ning tänna kõne järele, läksid
Mangu maja eesseisjad taha kambri ja pidasid
siin nöu, mis parem oleks, kas Marida ara
laske, ehk mitte, wiinme otsus ol i : Kui Mari
lasu wanemad pidada naad temale pulmad
tegema, kui ta mõnd popsi saab, häbi pärast
lehma ja lamba andma n. n. e. parem mingu
ta Mutsule, siis on naad kõigest lahti, pealegi
weel margast. Ette kambri astudes oli Matsil
otsus käes: woid saada tui Mari tuleb.

Mari kutsuti tämbri, kus Mats teda tüd-
rukuks kutsus.

Esite seisis Mari wastu, aga kui lasu wa-
nemate nouu kuulis, tänas ta neid südamest ja
lubas nende ja Matsi tahtmist täita.

Aga weel täna ohtu tuled sa minu majasse
Mar i , sest mull' on homme wara sind wäga
tarwis, ütles MatS.

Kas woi praegu, kostis Kroot.
Lähme siis Mari, ütles Mats, homme saa-
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dan teie riided tagasi ja kui suN nx-el siin mi-
dagi on, siis wötta ühes, ehk lähe homme
ära tuua.

Mari jättis nuttes kõiki jumalaga, astus
Matsi järele ja Mangu rahwas waatafid nae-
ruse näoga järele.

Anu aga hakkas ema käest pool nuttes
linni, kui Man ladunud oli ja ütlcs: ,,Ema,
ema, täna oled sa Marid Mutsu perenacsekS
tõstnud!"

,,Mis sina lorad, kas siis Karel pime on
ja warast naesels wotab? kus siis teie pere
tütred jääte, kül näed — no — lähme parem
magama." —

Man astus wärisedcs Matsi järele, ke3
teda kõhe kambri ja wcel pealegi taha tämbri
tulla käskis, sest loik pererahwas peale ema ja
poea magasid, wiimfed olid õuna aedas. Pea
lutsus Mats ka neid kambri, wötis poega kätpidi
ja wiis teda taha kambri, kus Mari pea ära-
minestada tahtis.

Mats aga wotis Mari käest kinni ja pani
teda poea käega kokku, ning ütles: ,,Esite kui
pruut ja peigmees ja peale selle kui mees ja
naene, armastage ja auustage töine töist süda-
mest surmani, ja armas tacwane Isa andku oma
Vnne ja onnistust, rahu ja röomu mo lapsed
teile.

Ka Mall astus ligi ja ütles wärisewa
heal ega: ^Tere tulemast, mo tüttar, mo katulje
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alla, taewane Isa andku teile oma rahu ja lm-
nitagu teie kõdu oma targa noliu järele selle
kõige kindlama kalju peale, kust teid ükski tuul
ega torm ei liiguta."

Mõlemad wancmad astusid ette kambri ning
jätsiwad noort rahwast üksi.

Kui kiwi sambad seisid naad käsi käes üks
töise körwas, wiimaks sinus Karcl Marida
wastu rindu ning ütles: , , Iumal olgu kiidctud
ja mo isa auustud, et naad niikaugele on saat-
nud." Mar i aga ci saanud sõna suust, waid
ta langes wärisedes Kaarli rinna wastu ja
mõtles unes ennast temaga koos olema, aga
peagi fclgesid ta silmnd, sest Mats ja M a l l
tulid tagasi ja andsid lastele head nouu osia
wcel wagusi künni mahakuulutuseni hoida ja
iga päaw tööd teha kui wöerad.

Nüüd esite peasesid Mar i kccle paelad lahti,
ta langes Mallele taela, ning tänu pisarad
woolasid silmist ja sõnad kuulutasid südame
olekud. Ka Matsiga tegi ta sedasama ja wa<
nemad olid niisama rõõmsad kui oma kosja
piiäwal.

Karel ja Mar i pidasid wanemate nouu kal-
liks, ehk kül mitmed juttud külas äkitsclt tüdruku
wötmisest Mutsu talu pärast tõusid, jäid peagi
tõik magusalt, kui nägid, et Karel ja Mar i
üks töist enain seljaga kui silmadega waatasid.
Kes aga mõni kord salajas kohtades neid oleks
täbele pannud, see wöis toega asja põhja
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Jumal tnewas.

Mõni kerge meelega tüdruk oleks oma onne
üle maailma täis pubunud, aga Marist ci kuul-
dud musta ega walged selles asjas.

Töisel pääwal wiis Mar i omad riide hilpud
ise Mangu rahwalc tagasi ja palus alandlikult
tema kallimaid asju, kingad ja rättikud ja paela
käte anda, mis tema mitte warastanud ci olla
waid ühe hea südamega inimesest oma kahetsa-
töistkümnc aastase sündimise pääwaks tingituseks
olla saanud. —

Krööt ja Anu tegid kurja näo, andsid paha
sõnu, aga pidid wiimaks ometegi pool mägist
asjad äraandma ja hakkasid nüüd peaaegu asja
kahetsema et Marid nii kergelt talust olid wälja
lükkanud, ja kui Mar i jut tingitusest tõsi oli,
no siis, siis langes häbi alwa juttu ja teo par-
rast weel nende kacla.

Mar i aga tänas seal kus ükski inimene teda
ei näinud, silmameega ja südame põhjast taewa
Isada armuliku peastmise eest ja lubas elu aja
Jumala ja pcastjate sõna kuulda ja neid sü-
damcs kända, mis tema ju iga paäw pruudi
pölwes sõnas ja teos ülesse näitas.

Kuida aga läks lugu nüüd Mangu talus?
Esimeste päawade sees ei leitud Marida palju
waja, sest Krööt talitas ise wäga kärmeste, aga
mida enam talwe poole aeg kippus, seda enam
puudus ta majast. Anu oli igal pool kui
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kana takus, kacbas ja agas iga weikse tallituse
juures, sai isa käest mittu korda hästi tõrelda,
aga kõik ei mõjunud enam, mis noores painu-
tamata jäänud ei painunud wanaS enam. Anu
soowis südames iga pääw mehele minna ct siis
paremad pölwe saada, sest perenaene olla tuhat
korda parem kui orjaja, ehk tül asi tihti ümber-
pöördud on, aga kust meest saada ja ise kosja
ei julgenud ta ka minna. Kõige enam lootis
ta Mutsu Kaarli pcale, scst see oli ju töige rikkam
külas ja rikka juures ikka kuldne elu.

Mõne wanamoori läbi saatis Anu Kaarlile
terwisid ja palus noort meest la Mängule tulla.
Karcl saatis tcrwisid wastu, lubas minna
aga ei pidanud sugugi sõna, sest Mar i suust
laks sõna kuuldud maksid palju enam kui Anu
jutluse pitknscd juttud. —

Mutsul aga läks kõik korralikult edasi. Mar i
oli pcrenaesc parem käsi ja aitas ka tibti Matsi
wälimeses töös. Mõlemad t^lu cess^jad nä-
gid rõõmustades tüdruku wirkust ja osawust,
ning ci mõtelnud sugugi enam tema wacsuse
peale, waid pidasid isekeskis tihti nöuu, milal
pulmad teha. Esimene kord maha tuulutus
pidi esimesel Kristuse tulemise pühal olema ja
Marist ja Kaa list wecl enne Iöu lu paar saama.
Noored olid naad wcel mõlemad, aga Mats
ja Karcl arwasid noore abielu õnnelikuma saa-
wad kui wc.nas algatud. Nimetud püha tuli
lätte, Karel ja Mar i käisid laupääw enne
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scda pruut lugemisel, ehk seda kül sugugi waja
ei oleks olnud, sest mõlemad mõistsid enam kui
nende käest seal nouuti, aga mis teha, wana aja
liriku seadus pidi täidetud saami.

Kiriku aasta alustusel oli kirik paksult rah-
wast täis, ka Mangu rahwas ci puudunud.
Ema ja tlittar istsiwad ligi kantslid ja kuulasid
tikkis lörwul kui tirikisand ütlema hakkas! Meie
lohus on ka Jumalad paluda, et abielu j . n. e.
teda maha kuulutakse csnmst korda: Peigmees
Karel Kaoakas ja tema mõrsja Mar i Pihlakas
mõlemad Wiruwere külast Mutsu talust!

Mangu Anu seisis kui wälgust maha löö-
dud ema körwas, kclle pölwcd isegi wänsesiwad.
Mõlemad lugesid waewalt ,,Issa meie" ja
jätsiwad kirikud külmema merega inimeste hoo>
lels. Õues aga pcasid kcele paelad ja nüüd
nuuksus Anu ja sajatas ema:

,,Toho pimedad poisi, toho sõgedad isa ja
cma! M i s nende meeles ometigi on, et naad
orja oksa tanu alla tallutawad. Kas pere pii-
gasid külalti ei ole. No, no, kül warsti tiscn-
dawad.

,,Lass' aga tõmmata! Anukc ära muretse,
Kaarli sugusid mehi leitakse küllalti, oli kurvana
nosa Mats. M a ütlen Anukc, ja see on tõsi,
saterkuue mehed tölladega pidawcid, warsti meie
ukse ees ja pakmvad sulle kulda sönniisid. Eman-
daks chl toguni prouaks pead sa saama, ni i-
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palju on meil wara, ja raha külge jäämad
mitmedki penikcse kuue mehed kinm.

Oh ema, peaks naad pea tulema, mulle on
kõdu wäga raske, pealegi naerab mind Mar i .
Ema! mulda läbeksin ennemast, kui seda nägcma
pean, kui Mar i pead ehtes tanuga laetakse.

Kõik kiriku tce rääkisid ema ja tiittar palju
Kaarlist ja Marist, liitusest -polnud jutugi, aga
laitust küttalti, — nenda jõudsid naad lodu.

S i i n teadis juba igaüks Kaarli ja Mar i
saladusest. Isa ütles pool pahase meelega:
Säh Kroöt, nüüd on sulle paras, tahtsin kiil
Marida siin hoida, aga sina aurasid teda warga
olema, aga kust Karel warast wotma hakkab.
Pealegi oleme meie üsna teutud, sest Karcl
oli Marile sündimise pääwaks need asjad kin-
kinud, kelle pärast teie worukaelad wirla inimest
nenda armetumalt ropsinud olete. Oleks mul
hea piits käe pärast, ma Anu selga täna natuke
pargiks, ta on päris laisk, ja niisugune wedclik
ei saa ilmaski tanu alla.

M i s sa nüüd jälle tühja juttu aead, wastas
ema, Anu saab ikka mecst ja cha ta nõnda laisk
ci ole kui sina teda arwad, sulle on jo loik
kõhe laisad kui naad sinuga wälja peal könvu
ei wet>a.

Pida wait, Mutsu Kaarli l on paremad
silmad kui sinul, ja ma ci kahctse sugugi, et ta
Marida kosib ja naeseks saab, kül näed, temast



49

saab üle küla peremees ja Marist üle walla
percnacne, laristas Madis.

Oho, pole weel tanud peas, ega pcrenaese
ohju laes ja mis worst on se worstiks jääb. —

Parem jätta need sõnad oma tu'. . .
Tere õhtust, kuda käsi käib? wa Madis!
Tere jumalimc, kust teie siis tulete!

' Kas siis minu tunnete? armas Madis.
No eks te ole mulne lina kauvmees, kes

minu linad ära ostis, wastas Madis, aga
andsite mulle kül narri hinda.

Kas see aasta jälle linu müüa on, kül
saame paremad kaupa, tanawu on naad parema
hinnas, aga wanapois teab, neid on üsna
wäha, aga kuule M M s , kas wotad mind tä.ia
öömajale, tahtsin sinuga natuke tutwaks saada,
kas tiittar alles meheta.

Öö maja woite saada, ega teie auus herra
sus mulle wäimchcks taha saada, ct minu
tütre järele küsite.

Eks näe, olen alles poismces ja teist poolt
no tihti waja, kui kaupa saame, no eks siis
näe. Minul on suur maja Tallinas, wolgasid
sugugi, raha küllalt, pcalcgi ci mõista ma saksa
cga wcne kcelt, no miks siis tüttar mulle ei
kõlba, jäägu nali maha, säh joo tilgake ihu
loendust ja siis räägime edasi.

Napsi mina ci joo, wastas Madis.
Mina ka mitte, aga külma aeaga kulub

tilgake üsna ära.
Gcretüttar ja waenrlap«.> 4
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Anu astus tagasi kcimbrist ette kambri,
woeras mees astud tcma ligi, wotis ta käest
kiimi ja ütles: ,,Tcre ka armuke, woe mis
priske, kui mulle loodud." Aim tundis lina
kaupmecst poolkaut ja oleks hea meelega te-
male rüppe kukunud, kui ta teda selleks wälja
walitfcks.

Kes see lina kaupmecs siis õieti ol i , küsib
mõni lugeja?

Ta oli päris Muruwere küla mees. Juba
noorest polwest saadik käis ta möda Tallina
ja Tartu maad ümber, ostis närusid ja teenis
mönoa head kopilud, ostis wiimaks Tallina
linna alewisse endale ŵcikse maja, enamast aga
wolga ja ostis nüüd ühe ehk teise kaupmehele
linu ülesse, mis juures ta mõnikord head raha
teenis. Arwast seisis ta kõdu, ja siiski kui seda
juhtus, seisid mitmed tema waärilised mehekesed
ööd otsa tema juures ckaardi mängimas, kus
juures ka mõni klaas soja wct rummiga segatud
joodi, ka armastas Räbalamart, luida tcda
pool Tallina maad nimetas, külma ilmaga
suutäit wotta, ja mõnikord ka üle janu. Mart
otsis juba ammu oinale töist poolt, see pidi
aga rikkas ja noor olema ja pealegi üksik tüttar.

Kõik seda leidis ta Mangu talust, ta oli
kawalast igalt poolt MadiSse rikkuse järele pä-
rinud ning leidnud teda rahwa suus oma küm-
me tuhat ränga olcwad, ehk kül wiics osa sel-
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lest olla wöis, aga eks Maailm parem raha
rikka juures mõista lugeda kui mees ise.

Mart wöis kolmekümne aastane mees olla,
pitliko näoga, weikfe habemega, tugcwa keha
kaswuga, mustaka kähara juulstega, muiou tõik
hea, aga tal näitas midagi iseäraliku südame
peal olema mispärast ta oige inimese otsa
kõhe waatada ci wöinnd. Ta rääkis palju, ja
ikka enamast omist tegudest ja omast «varast;
seda tegi ta ka tcma ohtu ja nõnda möist ikult,
«t Madis ja Kroot üsna söömata pealt kuula-
sid, ja Anu süda üsna armasluscst põlema hattas.
3a kiitis tihti Anuda ja kõiki maja rahwcist, mis-
läbi ta otsegu met mokkade wahhclc neile mää-
ris ja oma worku tõmbas.

Kroöt oleks Mart: lohe wäimeheks wötnud,
aga Madisse süda ci olnud palju sclle nõus.

Hommiku ostis Mart Mangu talu linad
<ira ja maksis seekord muidugi teada head hinda,
selleläbi oli ta ka Madist oma wörku petnud.
Ta jätis maja rahwast pea jumalaga ja lubas
warsti jälle tagasi tulla ja siis oma südame
Pealt midagi awaldada.

Ei läinud nadaladki, seal oli Mart jälle
Mängul ja nüüd mitte enam lina kaupmccö,
waid üsna kosilane.

Madis seisis kõige enam wastu, aga andis
wiimaks järele ja pulmad pidid we.l enne Iöulu
saama. Kuida räägitud nõnda ka tehtud, kui
Marida kolmat korda maha kuulutadi, sai Anu
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esimest korda ja nädal peale selle töist ja kolmat
toida. Man pulmad ci olnud mitte suurelikult
tehtud, waid kcskmisld, aga Anu juures läitis
M u s ja kõikus M s tükkis ja Anu ise waatas
üle ola Man ja ta noore töise poole peale. —

Prale pulmade nišis Anu Tallina, kuhu
n:oui koorem kraami saadeti ja Mcm tallitas
lui ennegi Mutsu talus. Külarahwas kahctsesid
niolemite onne ja aimasid siiski Anuda kümme
kord parema mehe ja parema elu saanud olcma^
sest läikiw rikkus pidi õnnelikuks tegema.

Marist wöime lühidelt öölda: Ta oli õn-
nelik; scst ta mees armastas ja auustas teda
igas t«lktis, jagas temaga onne ja õnnetust,
roomu ja kurbdust. Wana isa ja ema andsid
talu aasta pärast puhtast poca hoole alla ning
rõõmustasid otsata laste ja laste laste üle, kes-
neid igas tunnis otsego kätte peal kandsid ja
neile iga elu sammu kergitasid, aga niisugusid
lapsi on wähe. Mõni kord kaswatab üks ema,
ehk isa kümme last auusaste ülesse, aga tihti
juhtub, et kümme last ühte w naks jäänud
isa ehk ema ei taha jõuda toita, eh!' neile nii kä-
sina andwad, et nälg iga pääw külaliseks tükkib.

Kaarli wanemad ei woinud sellepoolest mi-
dagi laevada, sest igas asjus näitas isa weel
peremees ja ema perenaene olema ja kõige ras-
kema ettewotmiste juures pidasid kõik ühes koos
nou, ning see oli armas Jumala ja inimeste
meelest. Kaarli peremche alustusest oli Jumala
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onnistus igas lohas ntiha ja täieline elamine
paistis igalt poolt nä l ja ; et Mutsu Karcl
selle möö, i läbi pea toige rilkam peremees külas
o l i , wöis rumalam tui laps alwata, ning
nõnda ta ka wcdas. Mõne aasta pärast ostis
Kaarel köha ära ning oli nüüd päris pcnmecs,
ehitas rehe toast ccmalc endale nxikse ilusa
korsnaga ja lahke ruumiga maja, ning elas
paremast kui mõni mõisnik. Koi l küla rahwas
armastasiwad aga Marida, kcs igaühele oi-
geks eesmärgiks natse elns oli. Ta ei nurisenud
millaski, ehk tal lül mõnikord stda tanris okks
olnud, ta armastas oma melst südamest ja näi-
tas seda ka igapäaw tegudes ülcsse, ning lei-
dis ka niisama tugcwad armastnst tema juu-
rest; kui ta ka mõnikord just pilwes o l i , siis
teadis ta teda warsti hcaks ja sclgcks taewaks
muuta. Mar i ci wihastanud ega nötnud i l -
maski midagi pahaks, kui just nõnda ci olnud
kui oleks pidanud olema. Mitmed naeftd kae-
bawad südames ja suus oma meeste peale, et
naad nõnda ja nõnda clada, aga ci otsi oma
wigasid sugugi, waid mötlewad kõik hea olema
mis nende weike pea wälja arwab, aga ci tea,
et just enda juures sce lõige suurem süü seisab,
ja tihti abielu onne põhjani segaseks teeb, aga
la meeste juures leiame tihti tahma mis kõik
ärarilub, seeparast kes õnnelikult abielus elada
tahab, õppigu iseennast tundma ja andku ennast
ka töise poolele tunda, siis ei tü l l i õnnetus su-
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gugi elu wahcle, sest Jumal ci ole abielu mitte
õnnetuseks immele annud, waid õnneks.

Õnnetuseks on ta iga ii hele kes temaga elada
ci oska, kuida seda wirs l i kuuleme.

. Rabala-Mart sõitis oma noore nacscga oma
maiasse, knhu ka nacse wanemad teda saatma
laksuvad. Esimesed nädalad näitasid kullased
olema ja Anu mõtles ennast kõige õnnelikuma
inimese olemi. Tööd waha, head süüa ja ma-
gada nii palju kui ihu wastu wotis. Ilusad
tämbrid ja head riided, iihe sõnaga paradisi elu.
M i s sina wecl tahad? Laisa Aültle oli küpsetud
tuike suhu lennanud, aga ta oli laisk sedagi alla
neelmast, ning see oli ta õnnetus.

Anul pidi tüdruk ees ja taga jooksma ja
igas köhas tallita ma, ta ci teadnud maja walja-
ega sissetulnust midagi, ühe sõnaga mis tüdruk
tegi oli tehtud. Nüüd juhtus aga just Anu
õnnetuseks pitta näppudega loom majasse, kcs
körwalt pool enam walja andis kui tarwis oleks
olnud. Mart ci olnud nädalad ja mõnikord
kuud otsa kõdu, Anu aeg läks igawast, ning
ta pidas wycrid woeraste, järele, kes suu ees
tcda kutsid, aga taga selja naersid, et ilma
waewata aunsaste olid ülesse peetud saanud.
Seltskonna elu on wäga tululik, aga inimene
peab teadma õllega ta ümb^r käib. Üks wana
sõna ütleb: Ntle kcllega sa ümber käid, siis
tahan sulle öölda kes ka ise oled. Mar t nu-
rises tihti Anuga aga mõtles, kül ma seda tõik
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tema wancmate laest wälja pärin. Kuida
mõeldud nenda tebtud. Ta sõitis Mängule
ja palus äia taadi käest raha wölgu, sest tal
olla palju sisse ostmist, kus juures palju teeni
wöida.

Madis andis üks ja töine kord mõne sada rubla,
kui aga küsimised tütre kui wäimehe poolt itta
tihcmast tulid, ja maksmisest juttugi ei olnud, hak-
kas ta kartma ning ei annud enam sugugi.
Wäimecs tõreles tihti nendega j a . seda enam
sai tüttar walusid sõnu kuulda. Krööda süda
lõhkes walu pärast ja mõne aasta pärast puges
ta mulda. Ka Madis ei elanud enam kaua,
waid oli ühcl öösel äkkitselt surnud. Wäimees
korjas wiimast lopikut kottu ning elas nüüd
kui rikkas mees ewanqcliumis, aga kuida saadud
ncnda mindud. Mõne aasta pärast polnud
enam neil maja ega raha, sest kurku puhas-
tuseks olid kõik lörtsi laua külge tinni jäänud.
Ükski ci uskunud Mardile midagi enam anda
ja wiimnc tee oli märgus. Mar t warastas kust
sai ja toitis sedawiist oma ja naese pead, aga
ka seda elu ci pidanud enam kauaks olema.

Ühel õhtul oli ta ühe kaupmche ette astu-
nud ja teda lubanud maha laske, kui ta tale
kõik oma raba ära ei annaks. Kaupmccs lu-
bas käsku täita; kui ta nüüd põuest raha otsis,
tõmbas ta ühe pistuli wälja ja laskis Mardi
jalgast läbi. Kisa ja kära järele tulid pea palju
rahwast kottu, ning Maru weeti pool surnud
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wangi hoone. Siin põdes ta mittu aeaa oma
haawu, aga ta südametunnistus wacwas teda
iga päaw. Kui ta pea terwcks saamas oli,
palus ta ühel pääwal politsei tecndrio oma
juurde tulla .ja awaldas temale, ct ta omas
noores elus üht merst seal ja seal metsa wahcl
olla maha löönud ja teda senna maha matnud,
ehk kül tema juurest enam ei ole leidnud tui
kakskümmend rubla. See aga ci warwata tera
weel nõnda palju kui tema aia ja ämma surm,
lcda ta raha ahnuse läbi olla kihwtiga pilka-
misi ärafmmanud; nüüd käia naad iga öösi
tema silma ees ja tahta teda ara hukata, ka
oma narst olla ta mõtelnud paar korda ära-
surmata, aga iga kord saanud ta töiste inimeste
läbi sellest eemal hoitud.

Kuida töö nenda palk, asi kuulati õieti jä-
rele ja leiti tema tunnistus toe olewad. Mõne

'nädala pärast saadeti tcda Siberi maa poole,
aga ta suri enne kui senna sai.

Anu oli nüüd kõigist maha jäetud, esiotsa
jäi ta raskeste haigeks, jampsis iga tund, aga
ta keha rammu sai woimust ja poole aasta
pärast wöis ta jälle jalal töndida. Tööd ei
olnud ta enne palju teinud ja nüüd haiguse
ja mure läbi ära kurnatud ei wöinud sest enam
juttugi olla. Mis siis muud üle jäi , kui kep
ja kot.

Nälg ja riiete puudus sundisid teda seda



57

tegema, ta käis külast külasse ning lcrjas oma
ihu.ülespidamist.

Ühel tewadcsel pääwal targas Mutsu taluS
Mari poeg tuppa ning hottas: Ema tule
Waata, wacne sant koperdab õues, wist tahab
sosart kotti panna ja ara wiia, ci ma seda temal
teha..ei lase. Ma aean Muri ta peal?.

Ara seda lce mo pojuke, tassi teda sisse tulla,
et ma temale soja leent ja leiba annan.

Poeg täitis käsku.
Peale söögi ja joogi ütles wana naene:

Man, las sa siis nii uhke oled ja mind sugugi
enam tunda ci taha! Jah sul on õigus, ma
olen sulle palju ülekohut teinud ja ei woi enne
hauda pugeda, kui seda sinu käest andeks olen
saanud. Ma olen so käsu sõsar Mangu Anu.
Jumal on mind alandanud ja sind ülendanud,
oleks ma sinu öppetust kui noor tüdruk olin kuulda
Wötnud ja mitte oma ema tahtmise järele tant-
sinud, siis ei oleks ma mitte nüüd mööda
Maailma hulkunud, waid tööga oma leiba tee-
ninud, aga nüüd on kõik iljaks jäänud. Anna
mulle köit mo eksitused andeks, siis lahkun sinust
rahuga.

Mari silmad jooksid wet, ta ci tahtnud seda
sugugi uskuda, aga pidi pärast ometegi. Nüüd
jagas ta mitmest andidest Anule, kellcl iseäranis
riietest puutus oli ja palus teda, kas nende
juurde elama jääda, ehk tihti teda waatama tulla.

Ma ei tee kumbagi, wastas Anu, Maailm
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on suur ja oma ihu täidan ma kerjamisega, aga
teie juurde ega siia külasse ei pea mo jalad
mitte enam saama. Mo nimi peab kustuma.

Ta läks. Mari kui tema öitsewad lapsed
waatasid Anu järele ja ema ütles: Kuulge
oma wanemate öpvctust, tehke kärmcste tööd ja
õppige hoolega koolis, siis ci pruugi teie mitte
teiste uksede taha minna. See oli enne rikkas,
ja mina waene, aga Jumal on teda nüüd
alandanud ja minu ülendanud.

Mitmed ja mitmed aastad ei kuuldud Anust
midagi, ta oli kui maa alla kadunud.

Nhcl püha pääwa hommikul, ttilwiscl pää-
wal, leiti Wiruwere küla surnu aea pealt üht
surnu keha, ara mustenud hilpukeste seest. Köit
tunnistasid tcda, aga ühelgi ci olnud ta tutwa.
Kui aga Mutsu perenacne teda nägi hüüdis ta:
Se on Mangu Anu, need on weel need riided
mis ma mõne aasta eest teinale kinlisin. Mari
andis ka nüüd puhtad riided ja Karel tegi
kirstu kelle sisse Anuda ta wancmate körwa
maeti. Mända aga mälctawad tänagi weel
Wtruwere küla rahwas.

Kül Jumalal on kerge asi
Ja Tema teeb ka sagedast,
Et see, kel hästi käinud täsi
Saab waeseks sandiks usinast. —
Seesama Jumal awitab
Et wacne pea rikkaks saab.



H. 3aakml!Mti Eesti raamatopoodis on ala-
mal nimetud raamatud saada:

S u u r är ra lunnastamisse p ä ä n i , meie
Issanda Ichlsse KristuSse kannatamisse
ning surma önsaks tähhelepanncmisscks.
Iaaapäise 24 tunni pale Ülespandud.

" " Hind 25 kopp.
Gl lopu Oiekessed. 25 armsad waimolikkud

laulud. H'"d ? kopp.
Hüüdja heal. Pöörge ümber ja parrandage

meelt! Hi"d ^ topp.

R i s t i lodud Iesus pattuste käcmecs.
Hind 8 topp.

Meie Issanda Icsusse Kustusse S u u r hitt-
aamisse päciw ehk Lihhawotte Lauba.
" Hind 8 kopp.

Head ja kurjad ing l id , ehk: Kuida sadan
üllewel tacwas, ja Ma pcal nstikoggodusses
saab ärrawoidetud. Hind 7 lopp.

Laste Palwe-ohwrid. H"d ,0 lopp.
Häda ja Abi-raamatukene, ehk Lahe-

aruküla öpcllik rrömo ja kmwastuse jut-
tustus. Hind W lopp.

Mu is tena ju t tud noore rahwale
H,ud l<» kopp.

Gmajoe ^3pik. Hi"d '« toäp.
Kolmainus I u m m a l , Tcmma kohtomoist.

misscd ;a nnsld. I l l l l l is .^olmailw Ilimmala
Pühhal. Wäljaalnnld F r . Grandt .

Hind 7 kopp.



I ummal on armastus. Iesllsse armas.
tnjlMcle ormja's ja lossulawaks liinqe jahlm-
tuseks. Hi.id 8 lopp.

Palwepühha. Hnd b lopp.
Saksakeele õppimisse ramat.

H»id 3ll lopp.
Usklikko surma-wodi ristiinnimesse wiimne

teekond. H"'d lä lopp.
P e t e r l., Wenne-ngi Kcifcr, krdda temma tv

ja teggemisse parrast,,sureks" hüitakse.
Hind lü kopp.

W i r u lauliku laulud. Kottupannud ja
wälja annud F. N. Kreutzwald.

Hind 2N kopp.
Nahunrme li l led pääwa töö ja palwuse

jahutujcls. Hlüd 2ä lopp.
Lauliko E. R. Linnutaia laulud.

Esimene krantsikcne. Hlnb -̂ u lopp.
R o s a l i n d a , ehk önneto abbiello Shweitfi-

maal. Hil,d 3U topp.
Tul le ja w a t a ! ehk Iuhhalaja Ue Testa-

mendi tundmisslsse. Hind 28 lopp.
Leeri-Laste P a l w e - N a m a t chk ette-

walmistaminne pühba öytu-sömaajale.
52 P i i b l i Luggu Wann ŝt Testamendist ja

52 Piibli luggu Ncst Tcstam. 120 piltidega.
Hind 35 krpp.

Kaksteiftkümmend jutlust Iummala
kümne kässo ülle. ws waimolil süd-
dame ärratamisse ramat neile, tel Iammala
sanna armas on. Hind 25 topp.
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