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Eessõnaks.
Mitte eesolcwa jutu pärast oi kirjuta ma neid ridasid,

tüll aga endiste ,,Paiscte" annete pärast. Raamat ,,Paised"
on ülilahket wastu wötmist rahwa poolest leidnud, ka ar-
wustajad ei ole nendest wagusi lnööda läinud: enamaste
kõikide Eesti paremate ajalehtede kriitikused on neid sõelunud.
Kõigile neile, olgu nad laitjad woi li it jad, ütlen suure ,,ai-
täh". Palju olen neist märkustest körwa taha kirjutanud,
mõnegi uue ,,Paise" selle-läbi leidnud ja selles Nietzsche sõna

tões: ,,leicht bcsudelt sich der, welcher sie ancreift (kergelt
määrib end see, kcs nende külge oma käe pistab, N. Werke
V I , 131) natukene kindlamaks saanud, kui see ehk enne o l i !
Kõik see on aga körwalme asi. Pea asi on aga see, et minu
pisukeste jutukeste sisse möuel pool mõtteid aetakse, mis seal
mitte ci ole. Teise ande ,,Issanda kütuseks" pärast on
kaunis jagu tolmutatud: nagu oleksin unna laulukooride ja
mõnede muude heade inimeste wastaue, olla pori pillaja jne. jne.
lubatagu mulle siin awalikult neile wastata: Laulu koo-
ride wastaseio mõtteid ei leia ,,Issauda kütuseks" seest mitte
kcegi, kes seda juttu ilma kurja-tahtmata lueb. Parem oleks
oleivat, kui niisugused kiir-sulguikud ikka lugemise mitte ära
ei unetats! Põhjused, miks minu tööst niisugu wastikmöt-
teid otsitakse, ei hakka ma siin arutama; need on arusaajal
lugejal ise enesest küll selged.

Loodan, et eesolew jutt ,,Tulge appi ! " mitte pöik-tule
alla ci lange! Need on ikla kat<̂  i»e asja: asi ise ja asja
ajamise wiis. Arwuotaja Ä. ^. ittlel' ,,Tulge appi ! " tohta:
,,Pöhjus mõte paistad nii heledastc silliia, et wöeritc mõist-
mine siin sugugi wöimalik ei ole. Luost paistab wälja töige



hinge jõuga seda, mis pealse kaudne, silma kirjaline, petlik
r>n, maha l'i5kuda, seda licundlilu wörlu lohkuda, milledega
!ilma jõllitajad meid meie tõsise wagadusega elusi ivälja ta-
hawad wedada, ühte luule ilma, mõtteliste tuudinutztegn
odawalt waimuytaoia ja seda wiisi nieid losiste elu hädade
wastu pimedaks ja külmalt teha . . . "

3tcid kriitituse sõnu julgesin ma siin anialdada, et elik
selle läbi kahtlnse eest hoida, uus I I andele osaks sai.

Tunnste Pühal 1901. (5. P .
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Hnlge appi!
(Tütikcm' ünosionj tööst IndiamlMl.)

,/Aga mis sa uacd pinda oma wcmia
silttias, aga Palli mnas silüia^ ^i pane sa
tiiy^Ir! ,^isn esito palt oinast siliinist wnl-
ja, siis seletad sina pinda wälja listlida
oiiui >vcnna silniast" s^isnl' t'n'j>ttat>ld
'v>'cic ^c'sa>,dii ^^'ftisc >niöt!,sc llucS
T^taincul is , niiö ^u trufilud ^>,»jrwis
lTart>l<'» H, ^aakinaüi jui>l^ 189?
aastal.

1.

Mcnkne laupäcwa ohtu oli ka Oheliku pcrrs tättc
jõudnud. Nädnliscd tööd oliwad lõpetatud,

rahmas saunas ära käinud ja uüüd istusiioad nad
söögi laua aärcs ja söiwad tuttawat Ecyti lau
päcwa õhtust toitll -— tana,u plldrlt hapu piimaga.
Harilikult seisis pudru scco itta woi-silm, aga tVo
talwcl niisugust tallist asja wöis saada, chk ludada '̂ !
Lchnmd juba Mardi päcwast saadik kinni ja woi ta-
gawara oli kalli
öigl> lasina poolscks läinud! Pcrcuaiiu' Anu oli juba
ruin' kolnl̂ kliuinga päcwa ütclnnd: ,,OH, sa ,V>sa
lc,u'! küll uccd pühad aga ka toidu tagawara p^alc



H

möjuwad, näpud puutuwad igal pool pdhja!" — ja
kolmekuningaks küpsetas Anu sialiha ning töi Lige
pisukese alustassiga, mille äärc peale sinisekirjalised
kassid oliwad maalitud, pisut wöi puru laua peale,
niisugust puru, nagu see ikka püti põhjas soolwee sees
harilikult ujub ja lisas juurde: ,,Külm tombanud
wöi üsna terasse!" nagu oleks külmal süidi olnud,
et Anu ihnus oli.

Täna oli Anut sellepärast üsna õigus pudru
sisse raswasilma panna, sest ei tea, kust kõik see
hea wälja tõmmatud pidi saama? Pere oli Anu
ihnusega harjunud ja käis oma lusikatega hoolega
raswasilmal külas, nõnda et perenaine ütlema pidi:
,,Kastke aga peale, ma tallan panni pealt weel juurde,
jätsin ahju rinna peale panni serwa sisse weel natu-
kene järele!"

Ja pere kastis, kastis hoolega, et sellestgi ilma
ei jääks.

,,OH sina heldekene," aitas perenaist walla kor°
ralkäija sant Wokikeps korwalt, kes oina nädalat
praegu Ohelikul mööda saatis, ja kes oma nime sellest
oli saanud, et ta oma pahemat jalga iga sammu
juures õige kõrgele ülesse tõstis, nõnda et pölw
suure ringi, nagu wokikeps kedramise ajal, tegi; ,,OH
sina kallikene, kulla perenaisekene, missngune helde
inimene! E'tea, kes teistes peredes silma pudru sisse
paneb?! Laŝ  paljalt! Waata ikka, ctpudrugi saad!
Kasteks antakse wee sees wedelaks löödud hapu koort,
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katfu siis, kuidas kõhu täis saad! Eks inimesed ole
meie ajal ju ihnsad!"

,,Süia saab ikka nüidsel ajal igal pool," was-
tas sulane Anton, täie kaswuga julge näoga noor-
mees, kellele sandi perenaise meelitamine mitte meele
järele ei olnud.

,,Oi, oi, noor inimene," seletas sant. ,,Sapole
weel ilma näinud: küll on aga wiguri mehi maail-
mas! Antakse taar ja leib laua peale — ja ole
rahul ! "

,,Eks sina ole rahul," wastas Anton tur jal t :
,,ets tatsugu mulle taari ja leiba anda! Ega ma
kellegi wang, woi sant ei ole! Mina teeu oma töö,
— ei tea, kui ma ka taari taolise töö teeksin, kas pe-
remees oleks rahul olcwat?!"

, ,Oi, noormees, ä' patu jutu aja!" seletas
Wokikeps. ,,Olcks ikka surmani taar ja leili käes
olewat, siis poleks wiga kedagi olewat. Aga ei tea,
mis elu sees wcel ette tuleb ^"

, M u sees woib palju ette tulla," wastas Anton,
,,eks siis söö taari ja leiba, aga kui ma töömees
olen, siis nõuan ka töömehe köwa to i t u ! "

, , Iah, eks nüidsel ajal ole need noored mime>
sed uhked," aitas peremehe poolõde Mar i korwalt,
,,nüid on nad just kui saksad: pole üks asi hea, ega teine
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hea: seal on söögil wiga, seal on joogil häda! Ei
tea, kes wanaste seda kuulis?! Wanaste" . . .

Ta pidi edasi rääkima, aga peremees, niana Ohe-
liku Madis, löi oma laia paljaks aetud näo Messe
ja waatas oma halli silmadega kurjalt waidlejate otsa
ning ütles:,,Söögi laual ei aeta lor i ! " —

Ta näo peal oliwad suured kortsud, mis
selgesti tunnistasiwad, et talle see jutt meele järele
ei olnud. Ja pikalt, ilma eksitamata täitis ta
kõhtu edasi: wöttis suure puu lusika täie pudru,
pistis ta suhu, triikis kuhja seal maha ja üle
jäänud poole lusika täit, mis suus pealt ümmarguseks
oli tehtud, kastis ta raswa silma sisse, mis siis
uuesti suhu läks, mille peale pärast seda lusika
täis piima, nagu kaanets pandi. Tõsiselt ja
ilma ürituseta tegi ta scda tööd, nagu mõnda püha
toimetust.

Peremehe sõnad waigiswsiwad waidlema läinud
sulast ja santi muidu natukeseks ajaks.

Sulane Anton ei tahtnud peremehe pool.öe
Mari sõna „uhked" mitte seletamata jätta.

„ Uhked ei ole nad tedagi, need noored inime-
sed," ütles ta pisukese puhkuse järele, ,,aga igaüks
tahab mis õigus ja kõhus on. Wanasti oli sedasi,
et inimesed ei tundnud oma õigust: siis kooris saks
talupoega ja talupoeg oma teenijat; kel rusikas, sel
oli wöimus, ja rumala päralt oli ikka naha parkis



(»

mine. Nüid on igaüks oina peremees. Ntina teen
onm töö ansasti ja nõuan, et inind selle eest k«
ausasti söödetakse ja inulle palka maksetakse. Ei
tehta seda, siis lähen ara ja otsin teist kohta, kus
mul parem on!"

,,Ia näete nälga!" — üttes peremee pahaselt,
kellele see sulase hooplemine liiale läks. Teised lauas
olejad haktasiwad pifnt naerma.

Antoni näo üle käis äritnse jume ja, pool ko-
geldades, nõnda nagu ei teaks ta, inis ütelda was-
tas ta:

„ Mitte sugugi!"

,,Seal on meie sallnas Kiisa Toomas!" ütles
perenaine wastnseks, ,,seal ta on: lapsed näljad,
ise nagu hurda koer kestelt peenikene, tnleb koju, siî ,
tapab naist ja

,,Toomas on lorlt!" wastas Antoll, et onieti
' midagi wdstata.

,,Ia sina oled tark!" — ässitas Mari.

,,Mina ci ole ennast targaks pioann>V" õiendas
Anton, ,,aga sedasi ma ka ei teeks, nagu Toomas

. teeb. Sedasi piab wägise nälga nägema! Selle,
palgaga, nagu siin üks kürwaline inimene saab, on
wöimata elada ! Seal piab midagi muud tegema, amê
timees olema, ehk mujalt teenistust otsima. 5vui
siin maa mind toita ei jona, siis lähen sinna, kust
ma leiba saan!"
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,,See on Logardi r i iki ," seletas peremees, ,,kus
walmis leiwad puu otsas kaswawad ja kus piima
jõed jooksemad; aga see on see halb asi, et enne sel-
lest pudru mäest läbi piab sööma, mis seitse wersta
paks on ja seda rükl sisse piirab! — Aga mina
ütlen sulle ühe tõsise sõna ja seda pia sa, noormees,
meeles: nüidsel ajal ei saa noored inimesed
mitte sellepärast elada, et nad wana Jumala on äm
imetanud! Meie elasime Jumala söna sees, ja kas-
wasime selle najal ülessc, aga teil on kõik sugu i l -
malikud mõtted; aga need on kurjast ja kurjal ei ole
onnistust. Meie teenisime ausasti oma peremehi ja
ei nurisenud mitte, sest meie teadsime: teenida ja
söna kuulda on Jumala püha seadus!"

Peremees jäi wait. Ta ootas oma sõnade mdju.
Ta oli iseenesega wäga rahul, et ta nõnda julgesti
Iumala-r i igi seaduste eest wois wälja astuda.

Antonile käisiwad need sõnad, kui teraw nua
piste, südamest läbi : terme tema loomus tundis, et
siin üks wägewam, kawalam wöimus teda oma wörku
siob, õiguse nimel siob; ta tundis enese nagu kärpse
ämbliku wörgu sisse mässitud olewat; tundis" kuidas
ämblik wörgu nöörisid koomale tõmbas, kuidas ta ise
oma mitme silmaga ja terawa luise lõugadega te-
male ligines, et tema peale langeda, et oma saaki
omandada, mis õiguse nimel tema oli, sest kärbes
oli ju ise omal pr i i l tahtmisel tema worku langenud!
Antoni süda tundis, et siin midagi piab wastama,
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midagi selle waga ämblikule ometi ütlema, kui mitte
muud, siis ometi ,,urjah!" talle wastu kisendama!

Ta pani lusika plaksatades laua peale ja ütles:

,,Kuulc peremees, oma Jumala söua tagawara
jäta iseenese ja oina laste jaoks. Ata olen ka koolid
käinud ja leeris olin ma kirikherral esimine poiss,
aga seda ei ole ma weel Jumala sõnast kuulnud, et
üks poiss piab saja rnbla eest oma peremehele üle
^viieteistkümne tunni päewas tööd tegema, et selle eest
peremees pisikese Juulile, kui see mehele läheb, 10<U>
rubla kaasa waraks wöiks anda; Jukule ükskord uus toht
osta, mis oma :i kuni 4 tuhat rubla tuleb maksma,
ja wana Anule ka weel mõni hea lopik lese pne-
wade jaoks järele jätta! Ja, ja — see tuleb ju
kõik suurest Jumala armastusest l — Aga kntsu ise
omast wäest ka seda teha, ja siis ütle, mis sulase elu
tuleb maksma? Kui kõik see, et sulane sinu põllu
sandi leiwa eest piab ara harima, piaks kusgil Ju
mala sõnas ülewel olema, siis on see küll Oheliku
Madise tarwis üksinda kirjutatud!"

Ta tõusis utesse, tõmbas mütsi wanmst ja läks
ukse poole. -^-

,Meil on täna missioni lugemine!" — ütles
Madis waikselt, nagu ei oleks midagi sündinud, ,,kas
sa ei taha Jumala sõna kuulda?"

Anton läks wilistades wälja. Õues hakkas ta
suure healeaa küla poiste laulu laulma:
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Küll olen kosjas käind
Ja mõnda nalja muud,
(5i siisgi naist ci saa,
Mis wöiks ma kosida:

Mai liiga paks ja tige
Ja Ann mnst,. kui pigi . i . i . . .

ja nõnda kadns Antan.

Peremees oli natukene ennatu, kni ta nügi, et
Anton tema häid söml nõnda tühjak, pidas ja nii
sugnst lori lanln laulina halkad.

Ta laia näo üle käis kerge häbipuna, siis löi
ta näo jälle tõsiseks, pani käed r ist i , ütles kõikide
kuuldes: ,,Aituma suure Jumalale, kõht jälle seda
korda tä is ! " ohkas südamest ja nagu iseenesele rää-
kis t a : ,,Hukka läheb, hukka läheb see noormees:
wana inimese õpetus, see on tühipaljas, aga küll
ilm õpetab! "— ja ta ohkas!

Teised lauas-olejad rnttasiwad ka peremehe järele
„ aituma!" ütlema ja laua äärest ära minema. Nai-
sed hakkasiwad toitu laualt kööki landina, mis ukse
läbi toast lahutatud oli ja seal nõusid pesema. Kes
laua äärde weel istuma jäiwad, oli walla sant Wo-
kikeps ja lapsed, taks wanemat Inknt — Inn l i t ,
kes koolis käisiwad, ja >)ans, kellele odet-wenda lu- tz
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gemise raamatust pilta hakkasiwad näitama, mida see
juba ammu tewte käest peale oli ajanud.

,,Aga kas need nooremad klinlewad!" kinnitas
Wokikeps, ,,kas nad knulcwad! >ies wallaste, seda
nässi?!"»

,,Anton on muidu hea poiss!" rääkis perenaene
Anu köögist walju healega, et teised toas seda lahtise
ukse läbi ka hästi kuuleksiwad. „Anton on päris hea
poiss, aga ta tahab igal pool tark olla. Aga kü-
lap sihukene elu sees tirelit saab lü ia! Eks seal
ole meie sauna Toomas, wa >Uisk! O i , missugune
tore mees ta noorelt o l i : uur kaelas, manisk ees,
pika säärtega saapad jalas, et wota kas uiüts utahn!
Aga nüid - takka tirpis, kossis ja knirils ja tuled
toju, siis peksab naist, mis hirmus!"

Neil piab ju päris nälg käes olema, rääkis
pere tüdruk Liisu. ,,Minewal nädalal sain 5iiisa
Inulaga kokku, ütles enese üsna hädas olewat; leib
pidada otsas olema ja enne ei pia saama uut osta,
kui homme, see on, pühapäewal, wcn esmaspäewal..."

^Vl i^ jutt see on " " hüidis perenaine Anil imeks-
panues: „ alles said nad meie käest ühe iül imitu
jahu, ja juba otsas?"

,, Iuula ütles, et otsas piab olema," seletas tü>>
ruk. ,,Ta oli nõnda ara löppeuud näoga ja ütles,
et lk,na häda piab käes olema: lelnn olla annnugi
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kiuni, lapsed tahawad süia saada, anda kcdagi ci ole
päris nälg waraks!"

,,Issand Jumal, püha ristike!" ohkas Anu,
,,cks tapa wiimaks lapsed ara ja iseennast ka?? Ei
woi nüid nii palju, kui meile tulla ja rääkida, et
lapsed süia tahawad, ci tea, kes niisugusel korral
teise ilma jätaks? Wöiks pnmagi saada, meil juba
Kirjak enne Iöulu lahti ja Müstik läheb ka warsti!
Aga, ega ei wöi küsima tulla!

,,Tihukcsed on ju uhked," aitas Mari pada pu-
hastades ja korncst lusika otsaga suhu pistes, korwalt i

,,Sihukesel on ju häbi paluma tulla!"
,,Ia jäa" — aitas sant tuast, ^sihukestel on

ju häbi paluda!"

,,Kipute ikka mehele!" õiendas peremees Madis
tuast ja waatas tüdruku Liisu peale. ,,Ikka pere-
meest raske teenida, aga nälga on kergem näha?"

Liisu ohkas. Tal tuli meelde, kuidas ta käed
minewal sügisel lina - kiskumifc ajal lõhki oliwad ja
werd jooksiwad, ja seda kõik 18 rubla raha palga eest
aastas, kõhu täie söögi ja mõne hilbaka eest, mis ta
palgaks sai. Ta wördles samm Kiisa Iuulat enesega
ja mõtles: ,,Aga ometi on tal neli last, mis roh-
kem wäärt on, tui tõik minu palk kokku!"

,,Mic> la nüid parem on," arwas Liisa, ,,ega
see teenija l l l l sus just tuldne la ei ole!"
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,,Kuldne ka ei ole?" poolis pereline, ,,aga
ega peksa ilka ei saa ja nälga ka mitte näha!

,,Noh, ega igaüks Toomas ka ei ole!" was-
tas tüdruk ennast wabandades.

M s Toomas ikka ole hull küll," rääkis Anu
sekka, ,,ta saab wihaseks ja siis hakkab naist, ehk last
peksma, kas woi lööb maha!"

,,Ia, ma olen talle seda mitu korda ütelnud,"
tähendas Madis tuast, ,,et ta niisugust rumalat tegu
ei tohi teha, aga see ei aita! Ma pian ta ikka ke-
niadel siit minema saatma!

,,Aga kust sa asemikku saad?" seletas Nnu,
,,nüidsel ajal on kornialisi raske saada!

,,Naske saadab" naens Madis, „ Tooma sar-
nasid on igalt poolt saada ja ahelikul on hea sauna
kõht! Selle köha peal woiks inimene rikkaks saada,
aga kes paneb nende korwaliste inimestele aru pähä.
Praegu mina? Mina ei tea, mis aja nappuse pärast
teha, aga nemad? Nemad magawad, aega on neil
küll, wedelewad nagu worstid! Ja kes seal juures
smdlane on? Mina woeh, et Toomas waenc on?!
Tee tööd, rääkis ta, nagu iseenesele õpetuseks, , M l
siis näed, et Jumala onnistus ka tulemata ei jääl"

,,Iah, l'k5 telna õnnistab ikka, kes tööd teeb,"
poolis Wokikeps takka otsa, nagu lM l metsast wastu.
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,,Mina olen alati ütelnud, ja ütlen meel, öien-
das pereiunne köögist; talitust lõpetades, ,,kes waene
on, see on ta laisk.' Ei tea, kui inimene oma käsa
— jalgu liigutab, ju ta ikka cdasi saab! Aga kui-
das sedasi wöib haljale oksale saada, nagu praeguse
aja noored teenijad ja körwaliscd elawad? Saaniad
suured palgad, aga paljuks neil järele jääb? Mitte
midagi! Waata ikka: aasta lõpul juba palka ette
wöetud."

Tüdruk Liisu pidi esiti wait olema, siis ütles
ra aga:

,,Iah, kui teenijad teisest mutta tükist oleks loo-
dud olewat, kui pererahwas, siis ehk saaks läbi ka!
Aga peretütar ostab omale siidi rätiku, — teenija
ka; peretütar käib wärwilise jaki kurgu alusega,
teenija ka; ja waata — sedasi läheb kõik fee raha,
mis saadud! Paljuks teda siis saab?"

,,Kes käsib nõnda uhked olla!" ässitas Mari.

Liisale oli niisugune tõmbamine niisama wastu
meelt, nagu enne Antonile Madise targeldamine, aga
ilma, et ta suurt seletama oleks hakkanud, ütles ta:

,,Ei tea, mis pärdik see teenijagi on, et ta en-
nast teisi moodi piab riidesse panema, tui peretütar?"

,,>iust nemad peretütrele wastu saamad!" hui'
dis Woliteps tuast.

Naised oliwnd tö>i lõpetanud ja asusiwad ka
lambrisse, kus nad enne söönud oliwad, sest pere-
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mees tahtis neile missioni tööst lugeda. Ta oli kol-
mekuninga väcwal t ir i tu juures käinud ja köstri käest
lehe kätte saanud, mis aga sel päewal lugemata pidi
jääma, sest püha-päewa õhtul pidiwaremalt magama
mindama, et järgmisel töö päewal oigel ajal jalul
olla. Sellepärast jättis peremees oma lehe ühes
„ Missioni lehega" ikka teise laupäewa jaoks, mil lal
öhtast rohkem aega oli. Lugemise aeg pidi ju teeni-
jate käest tulema, et nende hinge kallal kosutawat
tööd teha!

Köster oli lehte kätte andes juba Oheliku Ma-
disele ütelnud: „Lugege seda tähele panemisega läbi,
seal on üks wäga südant nlendaw ja ajakohane kirja
tunnistus sees, ja tulge siis tulewal pühapäewal t i -
ritusse, et oma annet ta Issanda munamäele oh-
werdada!"

Oheliku Madis oli lugemise poolt küll, aga selle
ohwerdamisega ei olnud ta igakord mitte just nõus.
Tema meelest oli see ikka natukene palju, mis nõuti.
Aga ta andis ometi, sest selle wastu tõrkumise arwas
ta saatana tööks, kes tema südame köwaks tegi, nagu
waraol, kui ta Israeli-rahwast Egiptusest wälja pidi
laskma. Ja ta andis ja ohkas, aga mikspärast ta
ohkas, kas oma südame kalkuse, ehk raha pärast, seda
teadis Madis üksinda.

Ja homme päew oli jälle üks neist, kus jälle
missioni jaoks raha korjati. Õiguse järele pidi küll
kolmekuninga päcw see olema, aga koguduses oli
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moeks saanud, et köster kolmekumngas jutlust pidas
ja kirikherra abikoguoufele Jumala sõna käis kuulu-
tamas, nõnda oli alles järgmine püha selleks mää-
ratud. Et ennast õieti ette walmistada, selle tar-
wis tahtis Oheliku Madis „lehest" lugeda.

3.

Lehes oli sel korral missioni tööst India maal
jutt. Keegi ilma nimeta asjatundja, ehk oma nimet
häbenew ühe-tähe-tark rääkis see kord elawal keê
lel Indiamaa suurt waimu-häou.

,,Noh lapsed," ütles wana Oheliku peremees,
kui naised köögist lambrisse oliwad tulnud ja seal
aset wötnud, et missioni tööst kuulda: ,,noh, lapsed,
pange nüid raamat käest ära, seda woite hommen
jälle waadata, ja kuulake, mis Jumala-sona räägib!"

Pisikene Hans tõmbas näo natukene wingu, aga
kui öoe Juuli talle paar lahket sõna oli ütelnud, jäi
ta esiti tölbilt laua äärde seisma, jooksis siis aga
ema juurde, pistis pea tema sülle ja jäi sedawnsi
wagusi sinna seisma, kust ta natukese aja pärast jälle ^
teiste juurde läks.

Jukut Juulit jäiwad laua äärde lambi juurde,
kuhu ka isa asus. Ka Wokikeps armas paremad
laua äärde walgesse nihkuda, nagu ta ise ütles:,, Ma
tikun ka walqema poole. Kuuleb paremini!"

,; 1
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,,Isa, Poja ja püha Wainm nimel!" algas
Madis peale.

Missioni lehe lugemisi hakkas ta ikka nõnda
peale, nõnda nagu ta seda waimuliku meeste käest
oli kuulnud, kui need oma toimetusi peale hakkawad.
Niisugust hakatust pidas ta ilusaks ja kõlvuliseks.
Ilusaks sellepärast, et sedasi kdik temast nähtud tar-
gemad mehed algasiwad; kdlbuliseks, et selle läbi teis-
tele head eeskuju anda, et kõik töö Issanda nimel
piab sündima. Oli tal ka oma Issanda wastu palju
tänu wülgu! Talu sulasena oli ta peale hakkanud
elama. Paari saja rublaga oli ta Oheliku talu ost-
nud ja selle ka paari aasta jooksul ?,''aaegu wälja
maksnud, sest Issand laskis sel ajal linad just Ma-
dise käsuks, nagu ta seda lindlaste usk îs, kõrges
hinnas olla. Seda tundis Madis wäga hästi, sest
omast wäest ei oleks ta seda iialgi wöinud saada.
Nüid tatsus ta küll kokku hoidlit olla, aga pooligi
seda raha ei jäänud järele, mis enne. Selle wia
põhjuse leidis ta noorte inimeste ulas elus olcwat,
kelle peale taewas pahane on ja nende könval ka
Madist nuhtleb.

„ Tänane lugemine on meil siis," rääkis Madis
edasi, ,,missioni tööst Indiamaal." Ja ta luges:
„ Armas, tallis lugeja! Täna tahan ma sind, kui
sa seda lubad, maimus ühe kauge maale nuia, uus
nimetakse India (Madis lugc^ ,,Indna") maaks.
Jumal on seda maad wäga mmkUanud, seal WZwa



wad kõige paremad wiljad, kõige kallimad kiwid, nagu
timmandid, smaragdid, (Madis luges ja meeris: ,,is-
maraagid") ,,toopasi kiwid ja muud selle sarnatsrd
wöime sealt mulla seest leida, ka kuld ning höbc »
(Madis luges ,,höbe") on seal igapäewane asi saada,
aga mis seal mitte leida on, see on meie Õnnistegi-
jat. Ja sellepärast piawad nad hukka minema. Selle
rahma teod on hirmsad, mis nad teewad. Neil on
seal wale prohwetid olnud, kes ennast kõrgemaks oma
liha halpuses on seadnud, kui Õnnistegija. Nad hpe-
tawad rähmale küll ka Jumalast, aga oh hirmsat
asja! Nad ütlewad, et inimene wdima oma enese
tegude läbi önsaks saada! Ja sellepärast katsuwad
nad kõiki moodi oma liha piinata. Nad käiwad
nende meelest püha kohtade peal rändamas, üks mees
on suurt kiwi kotti selgas kandnud, et selle läbi oma
hinge peasta! Aga see kõik on hirmus pettus!

Õndsad oleme meie, et meil kallis ewangeliumi
walgus on paistnud! Aga sa waene India rahwas!

Nad on nii pimedad, et emad oma lapsi jõkke
wiskawad, et Jumalat heaks teha. Iseäranis wilets
on aga seal naiste käekäik! Mees on seal naiste
jumal! Mehe nimi on seal nõnda püha, et naiste-
rahwas teda mitte suhugi tohib wötta; seda nime ^
peab ta seda moodi austama, nagu meie Jumala
nime, wöi Iuda mehed Jehowat. Mehel on aga
täis jdud naiste üle mmetnd. Naene peab oma meest
orjama, mees ütleb, et naisel on ühtegi aru peas!
Naine peab seal kõik mehe töö ära tegema ja siis
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selle söögiga ennast rahuldama, mis mees oma laualt
temale wötab järele jätta. Meeste au on seal nimda
suur, et poeg wahcl emale körwa pihta wöib oma
rusikaga anda, teda sõimata ja rumalad sõnad temale
ütelda, aga ema tohib oma laps mitte noomida,
weel enam peksta. Mõtle, armas, missugune hirmus
rahmas, kes oma lapsel nii suurt woli wötab anda.
— Rikastel on aga luba terme kari naist pidada.
Juba nelja aastane paneb isa seal oma tütart me-
hele. Aga mis on scal siis naiste elu rikka juures.
Üks hirmus asi järgest! Naised piawad seal ühes
majas elama, kus jäle öhk ja lämmatanud luhwt
aset wötab. See tuba on nende wangi kamber. Ja
kambril on üks weikest wiisi tehtud aken seina sisse
ja häda selle wööra meesterahwale, kes julgeb oma
pead sealt sisse pistma waatamiseks nende wangide
peale! Isegi tohter tohib mitte haiguste korral haige
naist waatama! Jah, hirmus, wäga hirmus asi on
seal! Mõtle, armas wend, Issanda sees, kui sina
seal oleksid ja oma armsa Liisat, wöi Leenat, WSi
Iuulat niisuguses põrgu onnis waataksid, mis wbtaks
su süda sees teha? Kas ta ei hakkaks wiha pärast
tuksuma, kui üks haamer wötab taguda sepa pios
alase pihta ja sa läheks ja tooks oma tütart, oma
Liisat, woi Leenat, wöi Iuulat ja annaks neile suud
ja nutaks pisaraid, mis silma seest tahawad wälja
tilkuda! Oh, armas Eesti ema; oh, armas Eesti
tütar, oh, neitsi, oh lesk! Ja sina oled waba! sa
oled inimene! Kes on sulle seda teinud? Ma
hüüan: kuulge, kel körwad on kuulda, see kuulgu:
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Seda on meie kallis ristiusk teinud oma walge lil-
lega Saaronist! Sellepärast, armsad Eesti öed ja
wennad, tänagem teda! *

Aga mis aitab meie tänu üksi, kui sa käega ei
wota tahta adra külge kinni hakkama? Mis aitab
meie ohkamine!? Tööle wennad! Waatage, mis
wotawao teised teha? Saksamaal on isegi wagad
naised juba teele läinud, neile waestele armu õpetust
wiima, neid saatana käest päästma! Kas sina hal-
wem tahad olla?! Ei togimiste mitte! Eesti ema
meel on ikka üpris helde olnud, Eesti isa käsi tugew
abi andma!

Kui meie igaüks ühe poolegi kopikut anname,
siis saab sellest niisugune suur summa, et meie roh-
keste töölisi Issanda munamäele wöime läkitada.
Tööle Mk! Hrge ütelge: las teised teewadü Aga
kui Taewakuningas wotab wiimsel päewal ütelda:
Ei, laske teised taewasse, Eestlased ei saa! Mis siis on?

Arge kuulge nende raipekullide kraaksumist, mis
meie näppude ohwrid Issanda altari pealt oma häbe-
mata nokaga, mis terasest on, ja mis üpris köwer
on, tahawad üra rööwida ja Juuda moodi nwtawad
ütelda: ,,Mis tarwis on see raha raisk, seda wöiks
waestele anda!" Ma ütlen: need on Juudad, nad
kukumad maha ja lähemad oma uhkusest lõhki, ei —
nad on teps maha kukunud ja lõhki läinud ja neil
on hais juuras, mis wistift üpris hirmus on.

Küll Issand wötab neid lma!
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Oi, Issand on wäga wihane! Ta wötab nen-
dega köwaste söidelda. Meie peame uskuma niisu-
guse mehe kohta, et püha käsk selle sarnast keelab,
on tema üsna ununud.

Kes Iehowa poolt on, need wötku oma raha
ja mingu, wiigu ja argu waatagu tagasi, et parem
käsi ei teaks, mis pahem teeb!

Lööge tagasi, Juuda mehed, need raisakullid
oma teras nokkadega meie ohwri küllalt, et neil sul'
gede puru taga on!

Ja kui sull pühapäewal su dpetaja ütleb: löi'
kust on palju ja lõikajaid wähe, siis tea, mis sul
teha on ja ära pane oma süda kmni! Häda on
suur: tulge appi! Aamen!"

Sellsamal ajal, kui Oheliku Madis Indiiast
luges, walgustas pisukene plekk lambikene sauna-tua-
kest, ms Kiisa Tooma perekond asus. See maja
oli wanasti tõesti saun olnud, nüüd ei olnud en»
nast seal, peale sauna Tooma pere, mitte keegi pesenud. Et
maja wanasti ilma kiwi alusmüürita oli tehtud, siis
oliwad alumised palgid suotumaks kõdunenud ja üks-
teise sisse kokku wajunud, mis läbi maja märksa
madalamasse oli langenud, nõnda et üsna küirakile
sisse pidi mindama.



24

Wäljaspoolt oli saunakesel üsna õnnetu nägu.
Ta nagu kacbas oma wiletsuse üle, nazu mõni wana
inimene, keda jooksja tobi kurnab, kelle liikmed kokku
on kistud, selg küirus ja jalad kowerad. Katuseks
oli tal ära kätkenud, tolgendama läinud mitme iali-
sed Sled, nõnda et see mõnest köhast hall, walge,
must oli. Harja peale oli kiwa, laudu ja puuronta
laotud, et tuul sealt seda wiimast 5le natukest üra
ei puhuks. Katuse seest paistsiwad mitmelt poolt
roowilatid wälja, nagu otsa lõppenud hobuse külje
köndid.

Seda wiletsam oli aga saun seest poolt.

M l i seina, nurgas suur laba moodi ahi —
kõik nii läikiwad mustad, naga wiksitud saapad.
Seina ääres pisukene laud, ühes nurgas wana käpi
ilma lukuta, räsakil uksega, siin ja seal tolgendawad
riide hilbud seina sisse löödud naelte ^a puuwarnade
otsas — see oli kõik maja ilu ja wara. Pisukene
plekklambikene, mis suitsedes akna peal, mis kõigest
waewalt paari ruutjala suurune oli, tuba walgustas,
ia teda kollakas-halli uimastama uduga ämardas,
.mdis majale nieel kurwema kuju ning ummustas
mia kinnift õhku mänge lambi-oli lõhnaga. Niisuguse

lämmastawa ohuga majas elas juba nutu aastat
Toomas Kiisk oma naise Iuula ja nelja lapsega —
Sassa, Toodi, Robi, ja Leeniga, kellest kõige wanem
kaheteistkilmne, kõige noorem waewalt kähe aastane
oli. Toomas oli Ohelikul juba üle wiie aasta, mak-
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sis peremehele renti, tegi päiwi ja talwel käis ta
wahel wäljas töös, kui aga aega oli. —

> Toomas oli köwa tdö-mees ja katsus oma peret
kõigest jdust toita; aga üks wiga oli Toomal: ta
jdi wahel ja siis oli ta häkiline ja riialav.

Naine Inula oli aga hädine inimene, käis küi-
rus ja pikalt : ta oli cnose wiimase lapse ajal ära
rikkunud. Sealt siis tuli, et Iuula peretoitmises
enam palju kaasa ei wöinud aidata, olgu, et ta las'
te järele wantas ja süia walnüstas.

Aga selle laste järelevaatamisega ja söögi-wal-
mistamisega oli Iuulal kõige suurem õnnetus. Nii
wastik, kui see asi oli, nii oli ta ometi tõsi.

Iuula oli laste wastu pehme ja järelaudja ini-
mene. Ja ilma, et ta ise seda arugi oleks saanud,
oliwad need temast üle.

,,OH Jumal, Iumalukeue, on see meeste sugu
ka üks riiakas rahwas!" kaebas Iuula alati, kui
ta wahest poegadest jagu ei saanud.

Kui aga lapsed ta iseenesest wälja ajasiwad,
siis ajas ta kõik süi Tooma peale, kelle käest lapsed
kõiksugu rumalust õppida. Juhtus Iuula wahel neid
nuhtlema, siis jooksiwad lapsed isa juurde ja see üt-
les: ,,Waata saadanat, woi tema tahtis sind
peksta?! Oota, oota, tüll ta saali!" — Poiste sil<
mad hiilgasiwad aga, kui isa niisugust ülemeelelist
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juttu ajas. Nõnda läks aga lugu nii kaugele, et poi-
sid suuremaks saades emat enne sõimama, pärast aga
lööma hakkasiwad, sest isa ise oli selleks heaks
eeskujuks.

Kõik see aga ei ajanud Iuulat nõnda mõtlema,
kui söögi-walmistamine. lastega sai'ikka weel läbi,
kuigi wahel kisklemisi ette ti l l i, aga mis pidi ta söö'
giga tegema, kui teda walmistada polnudgi?! Sü-
gise poole oli Iuulal ikka weel wötta, aga kui jöu-
lud mööda läksiwad, lehm ka kinni jäi, siis oli häda
suur. Seda suuremaks läks aga häda, kui Toomas
wahest tööle ei läinud, kõdus söi ja pärast seda kuhu-
gile läks ja mõneks nädalaks ära jäi. Siis tuli nii
suur puudus kätte, et Iuula tuare, aheliku pererühma
juurde laenule läks.

Niisugune õnnetus oli Iuulal ka praegu käes.
Jõulud oliwad wiimased wiinud, mis majas hamba
alla oli panna. Toomas pidi peale uueaasta kõhe
töösse minema. Iuula läks tua-rahwa juurde ja
lamas sumise töö peale ühe külimitu jahu. Pere-
mees Madis oli küll ütelnud, et anda ci woi, sest
Toomas ei taha tööd talle teha ja minna teise kohta
linu harima, aga kui Iuula jumala-keeli paluma
hakkas, siis lubas peremees, aga noomis Iuulat, et
ta Toomast ei walitse.

,,OH Jumal, mis mina reen, waata, et ise
peksa ei saa," ohkas Iuula ja ta silmad hiilgasiwad
weest. ,,Kas seda kõik pidi tarwis olema!"
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Iuula tegi leiwa ära. Andis ühe Toomale
ligi, teise pani pojale kooli kaasa ja kaks tükki jamad
neile nelja inimese jaoks.

Toomas lubas warsti peale kolmekuningat koju
tulla ja raha tuua, aga kolmekuninga päew oli tissi
nädal möödas — ja Toomast ei olnud ikka weel.
Iuula katsus küll kottu hoidlik olla, tõmbas leiwa
peale iga päcwa jaoks ristid, aga kedagi! ^eib lõp-
pes näpu wahel weeretades otsa. Ta katsus wwa-
suppi taariga keeta, aga lapsed soiwad siis weel
rohkem.

Iuula sai pahaseks, tm ta nägi kuidas lapsed
toitu hukkasiwad.

,,Issand Jumal," pahandas ta lauväewa õhtul,
mil toit üsna lõpu korrale oli jõudnud, ,,just kui
näljased! No, õgige, õgige, küll tuleb peenikene
pihku!"

,,Ema, anna süia, ema, anna leiba! hmdsiwad
Toodi ja Robi; Leeni oli natukene waiksem.

,,Ei ole!" ütles ema, ,,isa, woi Sassa tuleb
koju, siis saate!"

,,Anna kõhe leiba—ä," karjus wancm Toodi,
kes wäga pahur ja riiakas poiss oli.

,,Pia ometi lõuad!" äigas ema käega, kui Toodi
ema käest kiuni hakkas, ,,mme ometi, metsik, natukene
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korwale; sööb silmast peast, nagu kaarnas! Kust ma
selle leiwa tõmban?

Poiss sai ema eemale-lükkamise pärast wi-
haseks, ta pühkis nina kuue käisega puhtaks, mis tal
talwe otsa tilkus.

,,Leiba anna, leiba anna!" — hakkas ta korraga
nurisema, kus juures ta wihaselt emale rusikaga külje
pihta wirutas.

Ema haaras poisil korwast kinni ja raputas teda.

Poiss hakkas suure healega karjuma, kuna ta
kähe käega körwa kinni hoidis: ,,Ema, sa pagan
tömmasid mu korwa peast ärä — ä — ä — ! "

,,Kas sa piad omad lõuad!" põrutas ema, ,,just
tui hundikutsikad; ei tea, kust ma selle leiwa wo-
tan? Sähke, sähke, sööge, wiimane kild!" Ja ema
wiskas leiwa põhja poisi kätte.

See jäi küll wait, aga taks pisemat pistsiwad
nüid möirama: ,,Emä, ma tahan leiba — jälle
e—e!" wingus Robi, ja Leeni nuttis nii, et wefi
üle palgede maha jooksis.

,,Issakene!" kaedas ema, kes oma jou lastc
wastu woideldes suotumaks otsas tundis olewat. , M
see Sassa ka ükskord ei tule!" — ning astus uksest
wälja, et waadata, kas isa wöi poeg tuleb.

Wanem poeg Aleksander ei olnud weel koolist
kõdu, ehk ilm juba küll pimedaks oli läinud. Ema
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mõtles, et ehk SaZsa haigeks on jäänud. Siis ar̂
was ta weel, et poeg koolist koju tulles leiba koju
toob. Ta oli poega õpetanud, et kui teised koorikesed
järele jütawad, siis tema nad kokku korjab ja koti
sees koju toob. Need oleksiwad lehmale head olnud,
aga häda ajal oleks wöinud nad nüid ka mujale köl-
bada. Aga poiss ei tulnud!

Sauna sees möirasiwad lapsed edasi.
,,IZsaud Jumal!" ohkas Iuula ,,ärgu ometi

keegi ininienc mehele unugu, wcel siis, kui ta waene
on! Atuud ei ole, kui häda ja häda ja weel siis,
km haigus peale tuleb!"

Ta oli oma lastele küll ilusad nimed pannud,
et see pidi aitama — Aleksander, Theodor, Robert,
Helene — need pidiwad kõik laste kallal midagi
head ette wotma, aga kõik see jäi tegemata.

Ja Iuula ei püidnudgi lapsi just õpetada. Et
eeskuju õpetus on, see oli talle niisama segane, kui
see, kas kõlbab last käskida ülejäänud kanikaid koju
wedada, niöi mitte. Oliwad need ju teistest maha
wisatud ja üle jäätud. — Ja millal oli Juulal acga
olnud seda kõik eneses selgeks teha? Ta oli niisama
ülesse kaswanud, uagu ta lapsed. Oma ihu eest oli
ta hommikust õhtuni sunnitud muretsema. —

Ja siis tuli Toomas. —
Aga elu läks hoopis raskemaks meel. Waewalt

oli laps sünnitatud, kui Juula jälle põllule töösse
pidi minema, esite ühte, siis kahtc ja wümaks
kolme last meiega ühes wedades, kcs teda töö
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juures hirmsasti segasiwad, aega wiitsiwad ja
sunnani tema ära wäsitasiwad. Iuula nägi kindlasti
et lapsed talle nuhtluseks, aga mitte õnnistuseks ei
olnud ja tihti, kui mõni neist haiglane oli, mõtles
ta: ,,Anna küll Jumal patud andeks, aga . . . "
— ta jättis lause pooleli ja luges nagu iseeneses
,,Issa meie" palwet.

Elu oli Iuula käest palju wotnud, aga annud
talle üksnes joodiku ja riiaka mehe, neli pahurat last
ja jäädama sisemise haiguse. —

Külm õues ajas tema otsaloppcnud liikmed mü-
risema, ta tahtis tuppa minna, kuid sinna oli nii
wastik astuda: lapsed löugasiwad seal ühte lugu
suure healega edasi. — .

Ta silmade ees, umbes wecrand werst eemal,
kõrgema mäe seljandiku otsas mustas Oheliku talu
kuju, kust wirwendaw tulekene silma kumas. Iuula
ohkas. Ei kadedust, ega wiha ei olnud selles ohka-
mises, ehk Iuula küll perenaise Anuga ühes külas
enne tüdrukud oliwad olnud. — T a oleks weelkaua
õues seisnud, aga külm sundis teda tuppa minema.

,,Hurjah! hundid tulewad!" hüidis ta järsku
tua ust enese selja taga kinni wisates.

Lapsed kuktusiwad korraga wagusi; kui nad aga
ema naast nägiwad, et seal hirmu jälgigi peal ei
olnud, hakkasiwad nad uuesti kmsakalt lõugama.
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Ema kahwatanud nägu wälkus wihast; ta kan
natus loppis otsa. Ta tundis lapsi, kui oma pu-
najaid ja korraga andis ta Toodile, kes köigc rohkem
moiras, mööda korwu.

Pois jäi löögist nagu uimaseks, siis löi ta aga
pea järsku tagasi ja langes, nagu pisukene tass,
ema kallale.

„ Kurat, kurat, kurat..." kisendas tajawirutas
rusikaga emat.

,,Tere õhtust ka siit maja rahmas!" kõlas kor
räga jäme puhane meesterahwa heal kisrndamise ja
kära sekka. Auto il astus sisse.

Mis sõda teil siis siiu ees on?" küsis ta.
„Tulin ka teie peret waatama. Teie üsna kisute?!"

Lapsed jäiwad wait. Ka cma oli pisut kohku<
nud; siis wottis ta terwise wastu ja ütles: ,,(5i
minu uorga naistcrahwa jõud ka enam ei aita! Ki-
suwad silmad peast walja! Just wa Tooma pojad!
See Toodi on just kui kull! Ise wcn'walt kaheksa
aastane, aga peksab wana inimese läbi!"

,,Tohoo, Toodi!" tõreles Anton, ,,sa saad
peksa!"

,,Ise saad peksa!" urises Toodi südame täiega.

,,Eua poissi!" pilkas Anton, ,,wöi annad mulle
üsna naha pihta?"
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Ja ema käest küsis ta: M i s talud teil siin
jagada siis oliwad?"

,,Talusi kedagi! Aga poiste kõhud on tühjad;
Toomas on ära, leiba ei ole, riidlewad seal wiimase
pohjakannika tallal!"

Anton jäi mõtlema. Tal tuli wist midagi omast
clnst meelde. See oli niisama wacne ja wilets ol-
nud, kui Iuulalgi. Weikselt oli ta ema laotanud
ja isa kolmeteistkümne aastaselt, kui ta poolteist tal'
wet juba kihelkonna koolis oli ärakäinud. Sellest
ajast saadik oli ta wöeraid teeninud, küll paremaid
päiwi lootnud, aga neid mitte näinud. Ta selja
taga seisiwad weikene wend ja ode, kello ülespida-
miseks ta kõik oma jöu tarwitas. Elu raskused oli-
wad ka tema peale mõjunud, küll natukene teist wiisi,
kui Juula peale. Loomu poolest terane, hakkas ta
oma ümbrusest warsti aru saama ja märkas pia, et
elu mitte nalja asi ei ole. Ja oma waraselt küpse-
nud peas löi ta omale ilmawaate, mis teda teiste,
iseäranis Oheliku Madise meelest, nastikuks, pahuraks
tegi. Anton märkas seda ja see tegi talle head meelt,
et ta ometi ühel teel sellele ilmale kätte wöis maksta
seda head, mis ta tema käest oli saanud. Oheliku
Madis oma raswase, Jumala kartlilu näoga oli
'lntonilc alati wastnmeelt olnud; iseäranis aga tema
'ihkamised teiste cest, mis kõik oma käsuks tehti.
Madise wagudus oli Antonile jälk, sest et ta Ma-
dise wagadnjest, peale sõnade, mitte midagi muud ei
näinud. Ja sellepärast latsus ta peremeest, kus aga



sai, oma sõnadega nokkida. Madis ci pannnd seda
alati mitte tähele, waid pidas oma pühaks kohuseks,
niisugust hukkaminewat ilma-last õigele teele juhatada,
mis Antonile aga palju nalja ja head meelt tegi.

,,Kas Madis enam ei anna?" küsis Anton Iuula
ohkamise peale.

,,Ta ehk annaks ka, aga mul on häda sinna
minna! Wana wölg alles maksa! Oh Jumal!"
ütles naine edasi, ,,ara sa, Anton, naist wota! (5i
sealt saa, peale wilctsuse, kedagi! Tööd ei saa teha;
Toomas joob! Katsusin ta üleaja Annele ked-
rata! Oh, Issakene, kedagi! Nn suur walu süda-
mes, m:s hirmus! Lase pikali, aga kus need kaar
A o ^ma, ma tahan seda; ema, ma tahan teist!
Oh, Jumal! Ei m'ust pole oige mitte ühtegi enam!"

Ja selged pisarad wilksatasiwad üle Iuula palede.
,,Ema, ma tahan leiba jälle!" urises Robi

jawaatas ema otsa.

Seal ei jõudnud Anton enam kannatada. Ta
teadis wäga hästi, mis puudus on. Ta oli peale
sauna oma nue westi selga pannud, millega ta mine.
wal pühal kiriku all oli käinnd. Seal taskus oli tal
pool rubla raha. I lma et ta kaua oleks iseenesega
wöidelnud, pistis ta käe westi tasku ja nagu häbe-
likult ulatas ta raha Iuula kätte:

,,Säh siin on 50 kopikat; mine too Madise
Anu käest omale jahil ja tee jahu leent, et lapsed
sma saawad."

E. Peterson Paised 111.
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,,Ei, ei ma wöta üh," tõrkus Iuula, ,,oh, mil-
las ma selle hulga raha sulle ara jõuan maksa!
Aga see ütlemine oli enam kombe, kui töe parast.

,,Wöta aga peale," kinnitas Anton, ,,küll
Jumal maksab!"

,,Z-ch, ole sa terwe, hea laps!" wastas Iuula
ja ta otsa lõpnud näo üle käis wärske naer, niisu-
gune naer, mis tunistab, et inimene wecl julgeb elada,
weel loota, weel oodata.

,,Aga lapsed, olge wagusi nüid, ma lähen tua
juure ja palun jahu osta, siis teeme tule ülesfc ja kec-
dame jahu-rokka, siis sööme kõhud täis ja läheme ma
gama!"

Niisugune jutt ajas ka lapsed naerma.

,,Ma wöin ju ka senniks siia jääda! arwas
Anton.

Iuula läks.

5.

Pererahwas oli piibli tunni lõpetanud ja pi-
das Indiia maa seisu-kora üle aru. Tükk oli kuu-
lajate peale mõjunud. Madis oli tõsiseks, oige tost-
seks läinud, niisuguseks, nagu ta siis oli, kui keegi
tema käest raha tahtis laenata ja kui ta sellele mitte
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kopikatgi anda ci tahtnud. Ta süda ütles, sees, et
tema ka tõhustatud on midagi ometi ohwerdama,
ta oli koguni üritatud. Mar i pühkis lugemise ajal silmi
mitu korda, ka Anu nuuskas pälle otsa sisse nina.
Liisu kuulas ka hoolega ja kui lugemises kõige sugu
ohwritest ja kullidest rääkima hakati, siik ohkas ta kö-
wasti, sest sec wöis kolc olla, maha kukkuda ja
lõhki minna.

,,.Mll on seal aga ka wilets elada," arwas
peremees Madis ,,Mssioni lehte" käest ära pannes
ja piipu täis toppima hakates.

,,Woi seal tohib laps emat sõimata ja lma^"
imetelles Wokikeps, kes ka piibu wälja oli wötnud
ja tema tallal nohistas. Näha oli, et ta hea mee-
lega peremehe käest tubakast oleks tahtnud, aga ei
julgenud küsida.

, , Ia jah, fee tuleb sellest," arwas Mar i , et
seal inimestel usku ci ole; „küll-wöib seal halb elada
olla! Ega neil kirikut ka wist ei ole?"

,,Kust see kirik ivötta on, kui seal loik püsti
paganad o n ! " seletas perenaine.

,,Aga ema," ütles pisukme Juu l i arglikult sekka,
,,cma ae, siis on nad sihukesed, nagu sauna rahwas 1"

Wanad inimesed waatasiwad üksteise otsa, pi-
diwad esite naerma hakkama, aga kui enm nägi, et see
ei lähe, scst Wokikcps wöM teises peres rääkida,
kuidas nemad oma lapsi halwaste kaswatawad, siis
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ütles ta kaunis kurja healega : ,,Kas sa pia oma suud!
Wöi wana inimeste jutu wahele rääkima!"

,,Küll on aga terane laps!" imetelles Wokikeps,
,,waata ikka, missugused sõnad!" ja ta waatas jälle
piibu sisse.

Pisukene Juuli sai sellst, nagu hoogu et sant
teda liitis ja ütles, täis õiguse tundmust: ,,Iuku
kuulis ja nägi ka, kuidas minewal suwel sauna Sassa
emat sõimas, aga niisuguse hirmus rumala sõnadega,
et kõle; ja kui ema Sassa kallale läks, siis sai weel
lüiagi; ema lubas Toomale kaebata, aga Sassa ütles:
,,Las'.ma kaswan aga suureks, siis saate mõlemad mu
käest pookida!"

,,Noh, mis sa neid räägid, need on ju päris
hundikutsikad, waata ikka, need hakkawad woeralegi
ninasse kinni, ei tea, mis omat weel rääkida!" ar-
was Mari.

,,Mis 1a sellest tobist seal wahid?" küsis pere-'
mees, kellel halb oli niisugust juttu kuulda, et tema,
ise kiriku-tallitaja, ja tema maa peal niisugused hul-
lud lapsed.

,,Siin ikka oli, ikka oli tubakast sees!" wastas
Wokikeps, ,,aga nüid ei ole enam!"

,,Säh, wöta mil kotist," ja peremees ulatas
tubakakoti sandi kätte, kes tänades ja õnnistades
suitsu riista laadima hakkas.
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Sandi õnnistamise ajal tuli saunaema sisse.
Ta teretas arglikult, kui ta seda söönud perekonda
soojas tuas nägi, kes praegu ühe tähtsa asja üle
nähti aru pidawat. Tal oli iseeneses halb neid nu-
suguse jutu pealt segada.

Teretamise järele jäi ta wait, hoidis ukse aarde,
nagu soowiks ta silmapilk wälja minna, aga omett
ei tohtinud ta seda teha. Tuas ei tahtnud keeg:
juttu hakata tegema. Peremees mõtles: , M s sa
hundist räägid, seal ta ka on!" ja küsis M , lm
leegi juttu hakatust ei teinud: ,,Noh, m:s head
siis saunaemal rääkida on!"

Iuula nagu häbenes ütelda, siis wastas ta
segaselt: ,,OIeks pererahwaga natukene rääktda
olewat."

Eks räägi siis peale!" julgustas Madis,
a käega sooja higi otsa esise pealt maha töm-

bas ja pükste külge ära pühkis.

Iuula ei tahtnud peale hakata.

,,Kas möni salaasi on?" küsis perenaine.

,,Mis sataasja minul on?" ütles Iuula kibeda
naeruga, ,,cga häda ei anna häbeneda : ma oleks pere-
isa-ema käest natukene jahu palunud! Toomas ei
ole weel kõdus ja lapsed tahawad süia, lehm ci ole
ka weel lahti!"

Oheliku Anu maaras Madise otsa, nagu tahaks
ta sellele midagi meelde tuletada. Madise nägu

kuna tä
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läks oige laiaks ja tõsiseks, siis ütels ta rohkem jär-
suma healega, kui muidu: ,,Kas siis need jahud juba
läbi kere on lastud, mis jöulu järele saite?" Ja
et seda tõsist lugu lindlaks tunnistada, ütles ta otsa :
,,On aga teil ka loorid kcskelt läbi tehtud!"

Iuulal oli tuline häda niisugust ülemeelelist
juttu kuulda, siisgi pidi ta rahul olema: ^häda ei
anna häbeneda.

,,Palju sa siis nüid tahad saada?" küsis ema.

,,Et nii palju, kui wiiekümne kopiku eest saab?"
küsis Iul l la.

,,Siis raha eest?" päris Madis uudishimuli-
selt ja ta heal lats natnkene rõõmsamaks. ,,Aga
wana wolg?" küsis ta jälle kurjalt.

,,Oleks hea olewat, kui pereisa kannatab!,, rää-
kis Iuula, mis tema keeles palwet pidi tähendama.

,,Kannatab, kannatab?" urises Madis, ,,kaua
uima kannatan? Teie teete wölga wöla peale, sööte,
mis snud wahutawad peas, magate ja wedelete kõ-
dus! Miua pian tööd tegema, waewa nägeina!
Mina ei tea, kuidas kõik korda seadida! Mul jook-
seb juba N m higi mööda selga maha, kui teie ma-
gate alles! See ei lähe, selle moega katsuge aga
Jüri päewaks uus kõht muretseda!" — Ja niisama
kurjalt küsis ta: ,,Kus Toomas on?"

,,Toomäs läks Omapärale linu harima!"
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,,Kust sa siis selle raha said?"
M u l l oli weel wanast?" wastas Iuula.

,,Smmaema, kas Sassa juba kõdu oli?" küsis
Juku sekka.

, M olnud weel!"

,,Ia juba pime!" rääkis pisukene Juuli kahju-
wndlikult.

,,Sedasama tahtsin ma ka küsida, tualapsed,
kuhu meie Sassa jäi? Ei tea, kas ta haige piaks
olema?"

Tua lapsed waatasiwad küsiwalt üksteise otsa.

,,Sns jm ta ehk kinni?" küsis ema.

,,Iah, koolmester jättis ta enese juurde!" was'
tas weikenr Juuli.

,,Aga mis ta siis nii kaua seal piaks tegema?"
päris jälle ema.

,,Ei tea!" ütles Juuli. Saunaemal oli piin-
lik olla.

,,Kui palju siis ma jahu pian andnm, sauna
ema tahab wecl ehk midagi teha kah?" küsis perenaine
mehe käest.

Mees arwas, kuna ta- jälle oma otsa esist pühkis:
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,,Mina arwan, et sugugi anda ei maksa ja wiis-
kümmend kopikat anna ka siia, wana wöla eest!"

,,OH kulla pereisa!" hakkas Iuula paluma, kuna
ta wägise wälja tikkuwaid pisaraid tagasi hoidis, ,,las-
tel ei ole n^dagi enam suhu pista! Ma maksan
teile puhas i.ra, ma teen kas miisu, wöi pastla paelu,
kui perenaine tahab, aga lubage ikka! Ma läheks
ehk Arule, aga mn süda ei luba, siis arwate, et kui
raha on, siis toon mujalt, aga läinul käin si in!"

,,Noh, palju seal siis wiiekümne kopika eest saab?̂  ^
armas Madis, kes ka järele hakkas andma, enam
häbi pärast Wokikepsu eest, kui just heast tahtmisest.
,,Sitwärk maksab nüid !» rubla, makk — kolm, kü-
limatt 75 kopikut! — Siis anna talle natukene roh-
kem, kui pool külimatti! Ja raha?" küsis ta, kätt
wälja sirutades.

,,Siiu on siis raha!" ütles Iuula ja pani poole
rublase laua peale Madise ette.

Anu ja Iuula läksiwad tuast wälja.

,,Mis selle Sassal seal ees oli?" küsis isa

Jutu käest.

Juku waatas Juuli otsa ja kahkles pisut wastata.

,,Ura hoia kedagi," kurjustas isa, ,,waata, et
meel püksi peale ci saa! Tegite ehk mõne wiguri
kahekesi malmis?"
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i ' ", M , mina ei teinud midagi!

,,Koolmeister jättis Sassa suma," seletas Juuli,
kes ise jutustuse oma kütte wottis, ,,nädali sees ka-
dus Lehtmetsa Annil püilileiwa pullikene ära. Küll
otsiti, aga kedagi ei leitud. Meie hakkasime hoobil
koju tulema. Sassa wotab oma penalufe padja
ligi ja tahab koju wiia. Meie olime juba mõni
süld tee peal, seal kutsus koolmeister Sassa tagasi.
Sassa pistis jooksma. Koolmeister järele. Wiimati
sai teise koolimaja ukse eest lepikust kätte ja toi kraet
pidi wälja ja küsis: ,,MZ sul seal padja sees on?"
Sassa ütles: ,,Ei kedagi!" — Koolmeister käskis
patja näidata. Katsus teise kõik läbi ja ütles: ,,Aaa
mis köwerad asjad siin sees on?" Sassa oli wait.
Koolmeister kiskus seal padja lahti ja leidis leiwa
kanikad ja koorikesed sealt seest. Ta sai wihaseks,
sest lapsed piawad ju kõik koorikesed ja üle jäänud
kanikad temale jätma, tema loomadele, ja kes ei jäta,
see läheb kõhe tema wiha alla.

,,Sa oled waras!" ütles koolmeister.

,,Ei ole!" wastas Sassa.

,,Tule tuppa!" käskis koolmeister, — ja ju ta
seal teda praegu weel kinni piab.

,,Siis Sassa ikka warastas Lehtmetsa Anni
leiwa ära?" küsis isa.

,,Ei tea!" armas Juuli.
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,,Kes ta siis wottis?" ütles Juku. ,,Tal pol-
nud sellel nädalal muud ligi, lui paljas leili ja na-
tukene raswa ja teised talle ka ei anna, sest ta on
hinnus hnll ja riiakas poiss!" '

,,Sassal pole wiga tedagi!" wastas Juuli, ,,aga
ise olete temaga pool hullud! Iga üks:

,Msa Sassal kilgid kõhus,
,,Küsa Sassal kakku netu!" —

Ja Juuli pidi juba nutma hakkama. ,,Ei, tea,
mis teine seal piab tegema? Teete ise teisel südame
täis, ei tea, mis Sassa piab tegema?!" Annil kadus
leib ära; kõik Sassa kallal:

,,Sassa tahtis saksa saia
,,Sassal tarwis pehmet leiba!" — ja

ise möirate kui hullud!"

,,Sina ka!" kargas Juku Juuli peale, ,,seoa ma
ütlen: Sassa on waras ja karmantsik!"

,,Pole hea üh!" arwas Madis iseeneses, ,,et ste
Juuli selle Liisuga na alati ühes on. See on Liisu
temp, et Juuli nõnda saunalastc eest seisab!" Ja
ta waatas kurjalt tütre otsa - ning pani piibu põlema.

Ema tuli tagasi.

,,See oli ikka asjata, et sa Iuulale jahu and
sid," rääkis Madis, ,,misuguse wargapesale on tar-
wis tuli otsa panna!" ^ Ja Madis rääkis Sassa
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luo perenaisele ära, kindlasti arwates, et Sassa ma-
ras on.

,,Wöib olla!" ütles Ann, ,,Iuula nnttis ja rää-
kis, et neil kõik otsas on ! "

, M l l ma knulan asja järele," ütles Madis,
,,ja siis, kui koolmeister arwab, et Sassa märas on,
siis lähemad nad siit, mis wirinal: Oheliku Madis
wargaid ei salli!"

,,Ia jah," — aitas Wokikeps körwalt, ,,ei tea,
kes wargaid woib kannatada!"

Jutt pooris aga warsti jälle India maa peale.
Kahjatsedi naiste oleku üle ja Anu arwas: ,,Küll
on ikka hullud inimesed, nii noorelt panewad tütred
mehele!"

,,Eks ta ole üks hirmus asi!" armas Mari.
,,Need lähewad ikka küll otse kohc põrgu! Ei tea,
mis sa arwad, kui praegu nleie Juuli mägise saaks
mehele pandud ja meel niisuguse onni sisse, kus kdik
nii kõle on! Ci, seal piab süda küll haledaks mi-
nema !"

Mari heal läks pehmeks.

Pisukene Hans tõstis pea ema rinna najalt
ülesse ja sosistas tasa: ,,Mali tädi nutab!"

,,Iah, mis seal teha?" arwas Madis, ,,cks igal
maal ole omad hädad, ja eks igaüks kratsigu omad
kärnad!"
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,,Aga meie kõhus on ikka ka aidata!" ütles
Mari, ,,kuidas meie muidu ristiinimesed oleme? Mina
annan homme küll kümme kopikut missiom heaks!"

,,Mina arwan , isa, et meie plaksime ka andma!"
tähendas Anu ja waatas mehe otsa.

,,Aga kes minule annab?" küsis Madis.

, , Iumal!" wastas öde Mari ette heites.

,,Ma arwan küll, et nieie igaüks piaksimc andma,"
seletas ema. ,,Raha on küll kallis asi, aga nagu sa
lugesid, on ka häda suur.' Ja küll Jumal meile
jälle annab, ega Tema oma lapsi maha ei jäta!"

,,Ega Tema teid maha ei jäta!" laulis sant
pereema jutu järele. ,,Siit maja rahmas on ju rik-
kad ja rikkus tuleb Jumalast!"

Ja sant koputas jälle piibu wastu pöidla küint
tuhast tühjaks.

Madis laskis suitsu suust wälja. — Raha sei-
sis alles laua peal. Ta mõtles järele. Ta nagil woit-
les iseenesega, sandi jutt oli talle meele järele! Siis
loi ta silmad lahtise lehe peale, siis raha peale, ja
ütles healt alla laskes: ,,Selle raha anname meie
homme missiom heaks!" — Ta waatas Anu otsa.
Anul oli selle üle wäga hea meel. Peremees sülitas.

Seal tuli ka Anton tagasi.

,,Kus sa siis olid?" küsis peremees, ,,sa jäid
nüid ilusast missioni sõnumist i lma!"
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,,Ma käisin missiom tegemas!" wiskas Anton
pahaselt wastuseks, kuna ta silmad raha peale lan-
gesiwad. Siis laskis ta enese raskelt ja ohatetz seiim
äärde aseme peale ja hakkas urisema:

, M l l on külas kümme nalja
Kümme nalja naljakamat . . . "

,,Sul ikka omad koera laulud!"wihastas Madis,
,,touse ülesse ja lueme öhw palwe ära!" ja ta ci
lasknud Antonit edasi laulda.

Anton ajas ülcsse, et üleüldisest palwest osa wotta.

6.

Silmapilk, kui Iuula koju oli jõudnud, pandi
pada tulele, et rukkijahu rokka keeta. Oh, kui-
das nüid pisukene pere emat awitas. Toodi täksis
kirwega peenikesi laastusid kuiwa puualu küljest lahti,
et nendega tulele hoogu anda ja pajale ruttu teha!
Warsti oli ka sauna kcre suitsu täis, mis oma wesi-
halli keele üle ukse pealmise paku ajas, kust ta ilusa
ühe tasase keeruga ülesse räästa alla puges.

Selsamal ajal tuli ka Sassa koolist koju. Tal oli
maga süda täis, ja ilma, et ta teretanudgi oleks, ehk
mingisugust sõna ütelnud, wiskas ta tühja leiwa
koti atua alla laua peale, sülitas ja wiskas enese siis,
ndnda mis prantsatas, pikali aseme peale.
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Pifukene Robi joolsis Sassa juurde ja hüidis:

,,Sassa, Sassa, meie teeme lahulokka!" —

,,Kasi minema!" ütles Sassa wihaselt ja lükkas
Robi eemale.

Ema waatas kurjalt Sassa otsa. Kui aga see,
nagu surnu seal edasi poonutas, küsis ta ofawötliku
healcga: ,,Kas sa haige oled?"

Sassa ci lausunud ei musta, ega walget!

Natukese aja pärast läks ema Sasfa juurde, pani
käe tema otsa esise peale ja küsis wecl armsama
moega: ,,Kas su pea walutab?"

Pisukene Leeni küsis ka: ,,Kas Sassa pea wa»
lutab?"

Toodil ja Nobil ei olnud aega enam Sassat
sugugi waadata: need oliwad paja kallal ametis.

,,Ära päri !" wastas Sassa läbi hammaste ja
ajas ise kurja suust wälja, ,,mu süda on nõnda täis,
et ma sööks ta, naraka, ilma soolata ara!"

,,Mis sul wiga on^" küsis jälle ema, ilma et
ta selle peule iseäranist tähelepanemist oleks pööranud,
et poeg nõnda ilusasti suud mõistis pruukida.

,,Ma ütlesin sulle: ära päri! Pia suu ja anna
süia!" käskis Sasfa, just nagu mõni wana inimene,
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kellel palju waewalist elli juba selja taga on. Nii-
suguse wana mehe jutu pärast kiitis isa teda alati
ja Sassa katsus ka kõik wanameeste sõimu ja muud
sõnad jutu sisse panna!

Ema jättis poja rahule. Seda rahulc-jätmist ei
jõudnud Sassa aga just mitte wälja kannatada, ja
nagu ise enesele rääkides hakkas ta manduma: ,,On
aga see ka üks hobune! Just kui tua waua ruun'
Ja sihukene pinb ka au pärast koolmeister olema?!
Just kui jamps peast," ja Sassa pani jälle wande
sõna oma jutule kinnituseks.

,,Mis ta suga tegi?" küsis korraga Iuula, kelle
healest kuulda oli, et ta poja poole hoiab.

,,Piinab just kui ncegert, saatan!" tdmmas poisi
jömsikas edasi, ilma et ema teda oleks keelanud.
Kuradi krae, mina tema uiaras?! Nädal otsa piinab
teist nagu timmukas! Ise läheb Tomilgale külasse.
Mina ootan, ootan: läheb juba pimedaks; tedagi!
Wiimaks tuleb. Ta wana ruuuaunenägu, uneta-
nud ära, et ma uurkas seisin! Tuleb sisse: ,,Oo,
Sassi!" ' ütleb narakas: ,,sa ikka alles siin! Mine
uüid koju: esmaspäawal õiendame luod ära!"
Aga seda ma ütlen: ,,mma kooli enam ei lähe, woi
lööge kas maha!" Ja poiss hakkas kiusakalt uutma.

(̂ n,a kuulas. Ta süda hakkas sees peksma,
Ta tundis selgesti, et pojale ülekohut oli tehtud,
muidu ei oleks see ucmda rääkinud.
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,,Ema, Sassa nutab!" ütles Leem! Ka Too-
dit , Robit jäiwad kuulama.

,,Eks loigand muda molu !" õpetas Toodi kdr-
walt. — Sassa nuttis edasi.

,,Mis sa lõugad, Sassa!" julgustas ema,
,,ise juba pool meest, mis sa karjud?! Mägi, kui-
das lugu oli. Isa tuleb warsti koju, siis räägime
temale; küll isa näitab, mis see on: waese rahwa
last Jumala muidu taga kiusata. Räägi aga puhas
wälja."

Kui Sassa nägi, kuidas ema tema walust osa
wöttis, sest teisiti ei wöinudgi see olla: ema teadis
wäga hästi, kuida waeste lastega ja waestega maâ
ilmas ümber käiakse, — siis rääkis Sassa kõik ülesse,
kuidas Lehtmetsa Anni rukki-püili leib ära kadunud,
kuidas poiüd teda narrinud, kuidas koolmeister teda
wargaks pidanud, kuidas ta wastu ajanud, nurgas
seisnud, koolmeister tema järele waritsenud, poissa
waritsema pannud ja mis wiimaks laupäewal
sündinud.

,, Ia kus need koorukesed jäiwad, mis sa korja-
sid?" küsis ema.

^koolmeistri mokas! Eks ta dgib neid nüid!"

,,Küll on aga kadedad," armas ema, ,,mitte
leüva koorikest ei tohi wötta! Jumal teab ikka,
mis wiimaks saab? — Maa on peremeeste jagu,



marjad ja linnud on sakste jagu, leiwa koorukesed,
mis lapsed maha pillawad, need on koolmeistri jagu,
— eks hakka wiimaks loomaks: tusti maad, sügisel
saad meel hästi süia ja siis marsi laua peale! —
,,Noh, kes selle Anni leiwa ara wottis?" küsis ema
lõppeks.

,,Tua Juku, woi Oheliku°onu pai-poiss!" hir-
witas Sassa. ,,Tema nahas ta on, aga kas minu-
sugune tohib ütelda! Aga, las' ma saan suureks,
küll ma ta, saatanale, näitan, kus pohja-tuul on.

Ukse taga oli kõdistamist kuulda. — Sassa pidas
kinni — ja sisse astus Toomas, kott õlal.

,,Isa tu l i ! " kisendasiwad Toodi ja Robi kor-
raga, ka pisukene Leeni hüidis: ,,Isa tuleb!"

Isa tuli koju ja toi majasse leiba ja muud
toidu poolist, aga teda nähti ka oige täis olewat.
See paistis Iuulale juba eemalt silma: Tooma
nägu õitses, nagu tuliroos, sammud oliwad sega-
sed, keel pehme ja silmad kiirgasiwad salalikult
naeratades.

Sinnasamasse, kus Sassa oina leiwa koti
oli wiskanud, wiskas ka Toomas oma kandami, ilma
et ta seal juures sõnagi oleks kõnelenud. Ta waa-
tas sauna ümberringi ja kni ta kõik oma köha peal
leidis olewat, istus ta laua äärde puu järje peale.

Iuula ei lausunud ka sõnagi, waid tegi kolde
kallal tegemist..
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Lapsed oliwad juba isa tujudega harjunud; nad
teadsiwad wäga hästi, et niisugusel korral, kui, isa
naeratama näoga koju tuli, siis ta mitte heas tujus
ei olnud. Nad hoidsiwao eemale; Leeni nägu läks
tõsiseks, waatas korra isa peale ja siis hakkas ta
ema sabast kinni.

Toomas köhitas. Iuula löi silmad Tooma
peale: niisugune köhitamine ei tähendanud head.
Siis ohkas ta eneses: ,,OH Issand ja Jumal!"

,,Soo-oh!" oli esimene sõna, mis üle Tooma
huulede tu l i ; aga see tuli nii pilkawalt, nii polga-
walt. ,Möi sedasi woetakse isa wastu? Lapsed tul-
ge teretage oma isa!"

Ükski laps ei liikunud paigast.
Nad juba teadsiwad, et isa neid niisugusel kor--

ral oma teretamisega otse waewas, kuna seda muul
kordadel iialgi tarwis ci olnud.

See laste wastutörkumine toi aga alati riidu
majasse. Toomas hakkas wägise nõudma, lapsed kar-
juma ja Toonms läks seda wihasemaks.

„ Iuu la ! tule siia!" käskis mees wihaselt.

,,Mis sa tahad?" küsis naine hädalise wastiku
healega, niisuguse heatega, kust tüdimils wälja külas.

,,Tule siia!"

,,Heldekene, nutte sööki ei lase ka walmis l<.'na.
just tui nleeletu!" Ja .^nuia jäi kõige onm lastega
paja juurde.
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Iuula wastutörkumine ajas Tooma iseenesest
ära. Ta teadis wäga hästi, et naine tema tujusid
ja nende tagajärge ka teadis, aga ometi temale wastu pani,
temale, kes noorel polwel tore, eestkätt poiss oli
olnud, kes hoopis parema naise oleks woinud saada,
kui Iuula oli, kas mõne peretütre, ehk toguni kõdu
wäiks nunna — Ja kas Iuula seda ei märkanud,
et tema jnst Iuula pärast joob? — Ja nüid see
Iuula, see pahandab teda, ei austa teda mitte põr-
mugi, ei wota teda wastu; seda Toomast, kcs enese
Päris tubli mehe tundis olewat, keda peremehed hea-
meelega linu harima tcllisiwad. — Ainult Iuula ei
nähtud tema wäärtust tundwat. See ajas Tooma
kopsu üle maksa.

,,Ma ütlen, tille siia!" karjus ta metsiku healega.

,,Mis sa ometi moirad?'

,,Käi siia!" karjus korraga Toomas ja ta sil«
mao kiirgasiwad, nagu wihasel lassil.

Iuula jäi oma köha peale seisma.

,,Ma tahan katsu, kas mul majas on weel
mehe sõna, wöi mitte?" Ma ütlen snlle wcel üks-
kord: „Iuula, tule siia!"

,,Issand ja Jumal!" ohkas Iuula, ,,just kui
hull! Elab mitu nädalat kottu ära, siis tuleb koju,
nagu metselajas: moirab, karjub, peksab! Isa,
Pojuke, püha rivtike, sa lähed ikka peast segaseks!"
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karates, ,,wöl minu oma naine ci kuule minu sõna!
Ütle mulle, kurat, mis kirikherra ütles, kui sa mulle
naiseks tulid?" — Ja ise wastas ta: „ Naised,
kuulge oma meeste sõna kõige asjade sees, kas sa
kuuled: kõige asjade sees, kui oma isanda sõna, — saad
aru: isanda — sõna? — Sest naised on oma
mehe meele—walla—all? — Ja nüid sina ei
kuule?! Ma tahan katsuda?!"

,,Mis sa katsud, wa metsaloom!" hurjutas
Iuula ja seisis paigal, nagil post, ,,aga ju ta sulle
ka ütles :—,,Mehed, armastage oma naisi ja ärge
saage nende peale wihasets!"

,,Woi suud pruukima!" põrutas Toomas jälgil
wastu maad ja kargas Iuula kallale. Ta haaras
juukstest kinni ja hoopide wahele karjus ta tampi-
des: ,,Woi oma meest oma laste ees õpetama, wöi
õpetama? Aga kas sa ei tea, et naised wait piawad
olema, sest teile ei ole lnba antud mitte õpetada,
ega meeste üle walitscda, nagu kiri ütleb: ,,waid teie
peate alamad olema, ega mitte mehe üle walitsema,
sest mees ei ole õuna warastanud, waid naine" !"
Ta löi talle pähä, selga, igale poole, kus jnnres ta
ise moiras: ,,Woi sihukest lunkonti piao niees
armastama, ise nagu kärbis? Wat, kus sõnakuul-
mine; wat, kus meelewalla all olemine on.. .? "

Iuula kaunatas hoobid ilma suurema healr
awaldamata wälja. Ta oli nendega harjunud- amult
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tasa ja häbenedes kaebas ta iga hoobi al l : „Ena, ena,
mis hull teeb, mis hull teeb!"

Lapsed karjusiwad kui ratta peal.

Toomas ei saanud aga Iuulat weel maha töm-
nmtagi, nlis harilikult ikka sündis, — kui Sassa
aseme pealt ülesse targas, isa turjast kinni haaras
ja tema nõnda köwasti tagasi tõmbas, et ta polwili
tukkus ja käed naise küljest lahti laskis.

Seda pilku tarwitas Iuula ja nagu tagaaetud
metsloom jooksis ta saunast wälja.

Toomas oli selle ilmumise üle esiotsa üsna ui-
mane ja kohkunud; kui ta aga näo selja taha loi ja
seal Sassat nägi, siis kukkus ta süda meel enam
täis. Ehk tüll joobnud ja wäsinud, ajas ta enese
ruttu püsti ja tõmbas poisi sülle. Äge wehklemine
algas poisi ja isa wahel. Teised lapsed karjusiwad,
kui pöörased. Küll katsus isa poega kinni hoida, aga
joobnud käed ei mõistnud niisugust elawat looma pios
pidada: Sassa rabeles enese lahti ja oli teisel pil-
gul ka saunast wäljas. — Selle aja sees oli Toomas
puu istme kätte saanud ja kõigest jõust wirutas ta
selle SaZsale järele.

Pisemad lougasiwad edasi. — Toomas oli suu-
rest sibamisest üsna wäsinnd. Wihaselt wahtis ta
enese ümber, aga kui ta peale laste midagi seal ci
näinud, laskis ta laste poole pool>kükakile, ajas suu
Pärani ja hakkas niisama täiest kõrist kisendama, nagil
lapsed, kus juures ta oma pead raputas.
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Lapsed kohkusiwad ara ja jäiwad wait.
Toomas tõusis püsti ja laskis enese wäsinult endise
istme peale akna alla, laua äärde.

Üritusest ja pojaga wöitlusest oli ta päris niä-
sinud. Weel rohkem mõjus aga tema peale see, et
Sassa temaga nõnda oli ümber käinud. Ta hakkas
arwama, et Iuula salaja tema wastu lapsi hässitad.

„Hoidku aga ennast," ümises ta iseeneses, ,,ja
oma nahka nüid! Woi juba mind peksma, isat maha
tõmbama?"

Ta waatas laste peale. Need oliwad waik-
seks jäänud, kolde äärde kokku kogunud ja seisiwad
seal hirmul ja lohkunud.

Laste ahastuse ja hirmu tundmine mõjus Tooma
wiha peale tasandawalt. Ta nägi, kuidas lapsed
teda kartsiwad, tema tugcwuse ees wärisesiwad. Nii
oleks pidanud Iuula ka ennast ülesse pidama, kui ta
Tooma poolt armu oleks pidanud leidma; kuid Iuula
ei teinud seda iialgi: ta rääkis wastu, ehk ohkas
nõnda, et Tooma süda täis kukkus.

Laste õnnetu nägu ja ahastawad silmad tcgiwad
Tooma meele haledamaks.

M i s see Iuula teile seal keedab?" küsis ta
waiksemalt.

,,Lahu-lokka!" niastas Robi, ja pühkis nina.
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Toomas wöttis koti laua pealt ja otsis sealt
midagi.

„ Tulge siia ja lööge isale laksu!" ütles ta juba
taunis lahedalt.

>vui ta aga nägi, et lapsed teda ikka kartsiwad,
ütles ta kuramalt: ,,No, tulge ikka, tulge! (5ga
ma teid ära ei söö!" — ja näitas koti suu au-
gust saia.

Häbelikult ja pool kartes astusiwad lapsed isa
juurde.

,,Noh, Leem, löö laksu!" käskis >s«.

^eeui pistis häbelikult näpu suhu.

,,Wöta aga, hea laps, sõrm suust ära!" õpetas isa,
tõmbas tütrel sörme suust wälja ja ütles:< ,,Wat
sedasi; uüid saab laps saia!" ja ta ulatas Leenile
kopituse saia.

See julgustas poissa, ja ilma, et Toomas neid
oleks käskinud laksu lüia, hoidsiwad nad omad pihud
selleks walmis. .Kui Toomas ootawat Toodit enese
ees nägi, ütles ta: ,,Kuule poiss, pühi enne nina
puhtaks, siis woid alles saia saada!"

Kui kõik saiad kätte oliwad saanud ja ucid sööma
hakkanud, wottis Toomas M c taskust pudeli täie
wiiua ja hakkas selle korki pealt ära kiskuma. Punu
oli aga nõnda kaela sisse läinud, et teda wöunara
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oli kätte saada. Wiimaks leidis Toomas maast orgi,
löi sellega punni sisse ja rüipas paar head lonksu.

Wiin mõjus. Toomas jäi ikka pehmemaks.
Esite pahandas ta, et lapsed sõna ei kuule, ähwar-
das Sassat ja emat maha lüia, kui need sisse peak-
siwad tulema. Klli aga Sassat emat ikka weel ci
ilmunud, läks ta rõõmsamaks: ta nägi, et emat
poega teda tõesti kartsiwad.

Toomas rttipas edasi! Ta wöttis lapsed oma
pölwede pea'c ja hakkas neile kõiksugu joodiku juttu
ajama.

,,Kas teie ka isat peksate, kui suureks saate?"
küsis ta, silmi waewnlt lahti ajades, laste käest.

, ,Ei !" wastas Robi.

,,Miks sa ei anna Toomale tappa?" küsis isa.

,,Toomas lööb maha!" wastas Robi.

See wastus oli Toomale meele järele. Ta
lubas Robile mõisa osta, teda ühes kõrtsi wiia ja
pakkus lastele ninna, mida need ka katsusiwao.

Kui lastel saiad söödud oliwad, liuglesiwad nad
ükshaawal isa polwe pealt maha ja pugesiwad nurka
aseme peale, kuhu nad ka warsti magama uinusiwad.

Toomas istus kaua aega weel laua ääres ja
jöi wiina.
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Nagu prohwet, kcs nägemisi näeb, tõstis ta
omad hallid silmad ülcsse lakke, loi siis meelepa-
haga rusikaga wastu lauda ja pomises omale habeme
sisse, kus juures pea igakord alla wajus. Wist ei ol-
nud ta nnha weel täiesti lahkunud. Aega mööda
jäi Tooma pea ülessctostmine, mis eemalt nagu
kana joomine paistis, ikka arwemats, ja iga kord
wajus ta uimane pea ikka madalamale ja madala-
male, ja wiimaks jäi ta norinal, pead alla hoides,
magama.

Seda pilku oliwad emat poega just waritsmud.

Nad oliwad külma eest lehma juures igerikus
olnud ja sealt korda mööda waatamas käinud, mis
Toomas lastega teeb. Kui ema nägi, et Toomas
maitsemaks oli jäänud, läks ta süda kergemaks, ehk
ta esialguses küll oli ütelnud:

,,Minu pärast löögu ta nad kas woi maha: saa°
wad waewast lahti!"

Kui aga Toomas juba tükk aega enam pead
ülesfe ei tõstnud, ütles Sassa: ,,Isa on juba üsna
wedel!" ja emat poega läksiwad mõlemad sisse.

Ettewaatlikult wotsiwad nad Tooma istme pealt
maha ja weeretasiwad ta, nagu koti, uurka laste
korwa. Wana kasuka wiskas ema talle peale, mille
all nüid pere-isa sügawat ja magusat und hakkas
nõristama.
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Selle järele asuti laua pealse koti tallale. Seal
sees oli pudel ninna, tükk sia liha, pool pätsi leiba,
rätiku sees toobi wort tangu ja, mõni sai.

,,Aga kus ta raha piaks olema?" päris Sassa.

Mindi Tooma juurde ja otsiti taskud läbi, kust
kott kolme rublaga kätte saadi.

Ema wiis liha ära, tangud ka, leiwa pani ta
aga laua peale.

Kui kõik korda oli seaditnd, hakkasiwad emat>
poega sööma. Ema oli suure puu waagnaga rukki-
jahu leeme lauale pannud ja nnid asuüwad nad teine-
teine poole laua äärde ja hakkasiwad wedelat rokka
elpima.

Mõlemate tõhud oliwad öige tühjad. Mõne lusika
täie järele küsis aga Sassa järsku:

,,Kaua ma seda siin paljalt wihun? Lõika
ometi leiba, ka jnurde!"

Ema ei tahtnud seda heameelega teha, sest kan-
aks pidi siis poolest pätsist saama, ning enne homset
juurt ka ei saanud panna.

,,Eks sa katsu niisama süia!" wastas ema
wastikult.

Sassa löi omad pahased silmad ülcsse.
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^Oo —, woi söö niisama?!" wastas ta kur-
jalt: ,,wöi söö niisama? Katsn, et sa leiwa lahti
saad! Nüid ci taha leiba anda, aga isa käost ara
jooskta — oli hea küll?"

Sõna lansmnata lõikas ema pisukese niiiluka
lahti ja ulatas selle poja kätte.

,,Ega ma su sant ci ole?" pahandas Sassa,
,,loika ikka mehe kanikas, mis sellest saab?"

„ Sassa, teised tahawad ka!" tuletas ema meelde.

Sassa mõtles natukene.

,,Löika teist nondapaljn wcel!" wskis ta uuesti,
,,mu kõht on hirmus tühi!"

Ema ulatas ohates teist uiipalju weel poja kätte.

Poeg wöttis ta wastu, pani ta esimise wiilu-
kaga kokku ja laskis omad terawad hainbad neist mõ-
lematest korraga läbi.

Ema ohkas.

Natukese aja pärast küsis ta:

Maata, kuidas ma sind ilusaste toidan! Kas
sa mind wanalt ka sedasi ülemal piad?"

Sassa söi edasi. Ema ohkas jälle.

Järsku küsis Sassa: ,,Aga kus sinu ema on?"
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Iuu la ei wastanud midagi. Ta teadis, ei see
Sassal wäga hästi tuttaw on: wana-ema asus walla
waestemajas.

Ema söögi isu kadus ära. Ta ohkas sügawasti
ja pani lusika laua peale.

Nõnda seisis ta küirus ja kahwatanud, nuuskas
oma nina musta põlle otsaga ja waatas, kui poeg
eunast täitis.

Kui Sassa oma kõhu täis oli söönud, läksiwad
emat — poega magama ja magasiwad niisama rahuli-
kult, nagu Oheliku rahmas, kes missioni-tundi oli-
wad pidanud ja nüid und waesest Ind i ia rahwast,
nende hirmsatest meestest, wiletsatest naistest ja üle-
käte läinud lastest nägiwad.

7.

Kirik oli puupüsti inimesi täis. Täna oli
rahwast rohkesti kokku tulnud, sest täna pidi ka ko-
guduse seisu-korra üle aru antama. See tehti küll
harilikult Uuelaastal, aga kirikherra oli sel korral
haige olnud ja nõnda jäi see töö tänase päewa peale.

Oheliku Madis oli oma Anuga ka täna kirikus.
Täna ci olnud tema kord mitte kiriku-laulu numb-
rid ülesse seadida ja küinlaid põlema panna, selle-
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Pärast wöiZ ta julgesti ilma eksitamata kiriku talita-
jate pingis oma Anuga istuda ja rahulikult kuulata.

Kirikherra, noore-päraline Eesti mees, pidas
mojuwa jutluse missioni toost paganate seas. Jut-
luse sisuks oli iseäranis naismissioni asi. Moodi
läinud möistu-Iausetega ja ilusõnadega kirjeldas ta
paganate häda. Ta wördles kristlikku kogudust küll
kündjatega, küll puuseppadega, pani kõne sisse sala
arwu seitset, pruukis mitmesuguseid wana aegseid
konekäändusi, et kuuljatele paganate häda paremine
silmade ette seadioa, nende südametesse kaastundmist
äratada.

Kõne nähti ka mojuwat: mõistu laused erguta-
wad enam inimese luulc-woimu, kaswatawad rohkem
üritust inimese maimus, kui labaselt wälja üteldud
sõnad, selgesti asja pihta käiwad laused.

Oheliku Madis kuulas hoolega ja katsus kõigest
wäest oma mõtet jutlusega sammus pidada.

Juba kiriku teel oli ta süda eilse helde luba-
mise üle kipitanud. Ta tundis, et ta csimisel eilse
kirjatüki ürituse mõjul palju oli lubanud. ,,Ia
wötku pagan seda Iuulat," arwaS ta eneses, ,,ct see
just 50 kopikat toi! See on ju terwe kapital!"

,,Köik maksud on suured," mõtles ta edasi, ,,sis»
luulet on pisukene, ja selle 5<» topita eest oleks wöi-
nud ikka palju saada: kewadel paar pange räime
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Pärnu rannast, — nendest oleks terwe heinaaja
süia saanud; — paar wblisid parknahka pastlaid, —
nendega oleks sügise otsa käia saanud; — siis on
need naised nii maiad selle wärwi peale — ja selle
raha eest oleks poole poodi juba tühjaks ostnud!"

Ja ta südamesse tõusis mõte wähem anda:
ega's perenaine sellest midagi tea. kui ta 50 kopika
asemel kõigest 5 wiskaks. Kui aga jutlustaja nüid
waeste paganate häda tõesti suureks seletas, kuidas
nad saatana wörgu sees waewlewad, kuidas nad oma
naisi sugugi ei austa ja inimesi iseäranis naismis-
sioni heaks ülesse kutsus; . . . kui Madis nägi, kui-
das Anu tema korwal silmi oerus ja lauluraamatul
ümber olewa ninarütiku külge suud ja nina pühkis,
ja kui kirikherra ütelnud ol i : ,,Ainult Jeesuse käsu
pilkajad, südamest ja körwust ümberlõikamata patu
orjad, ainult need, kelle kohta Jeesus wiimsel päewal
saab ütlema: ,,Ma olen näljas olnud ja teie ei ole
mulle süia armud, mul on janu olnud, ja teie ci ole
mind mitte jootnud, sellepärast minge ära minust iga-
wcsesse tulesse, mis on walmistatud kuradile," sest
kurat paneb niisuguse suurc häda eest südame kinni. . . ,"
kui jutlustaja oli hüidnud: „ Tulge appi!" siis tun-
dis Madis, et ta wäga hirmsasti tee peal oli mõ-
telnud, et ka tema tallal saatan oma patu-worku
kujub.

Ja juba kujutas ta enesele waimus silmade ette,
kui hirmus see saab olema, kui talle üteldakse: ,,Ma
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olen näljas olnud . . . " ning Madise mõttelõng
kadus jutluse pealt ja ta sibna eet' seisis korraga Iuu la ,
eilne Iuu la , seal tema tna nurga sees, ukse taga ja
oli leiba küsinud . . . Madise meelest oli see ni i
kõle! woerustaw! Kuidas wöis Toomas oma perekonna
nõnda kaugele hooletuse sisse jätta, et I uu l a l leib
otsa lõpeb!

,,Aga see on see jumalakartmata elu," mõtles
ta, ,,küll Jumal õnnistab seda, kes tööd teeb . . . "
Ja jälle kölasiwad jutluse sõnad ta körwu, talle tu l i
eilne ,,lehe" sõnum meelde ja ta süda ütles, et see
sugugi palju ei ole, kui ta pool rubla pagaüate kä-
suks ohwerdnb ja tal oli iseenese üle heameel, et
ta kiusajast lahti sai, kes teda keelas seda mitte teha.

Kui Madis oma mõtetest lahti sai, kõlas känts-
lift edasi: „ Tulge appi! Häda on suur!" — ja
köster hakkas ülewal oreli ees noodiraamatuid ko-
hendama ja registnpulki lahti kiskuma. „Ajagem
oma tuimus ja jumala-wallatus enesest. Kui meie sel-
les tunnuses edasi elame, siis pian ma ütlema: kui
kusgil mujal wiimse päewa märku ei piaks nähtama,
siis on nad meie juures päewaselged! Eestlased
toowad nnimaks wiimsc-päewa wä l ja ! "

Madise korwad kukkusinad kW, seda oli tema
ka nutu korda ise anvanud, et nüid euam ots küll
kaugel ei ole: ,,Linad ci maksa midagi, wiljahinnad
on pisukesed, isegi woi maksab piaaegu raswa hinna,
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sedawiisi piab lõpp tulema! Noored inimesed elawad
ula-elu, hobusewargus tõuseb suuremaks ja kirik-
herra kaebab kantslist, et usk pidada langema," ar-
was Madis.

Kirikherra läks nüid kihelkonna aruande juurde.
,,Mul on häbi ütelda" rääkis ta pärast sündinute-
ja surnutearwu lugemist, ,,kuidas nreie rahwas on
langenud: tänawu aasta on meil 29 ilma isata last
koguduses olnud."

Koguduse seas oli tõsist lõhkumist näha. Ma-
dis ohkas, Anu ohkas ka.

Kirikherra tundis koguduse waimu liikumist, ja
et hingede langemist selgemates wärwidcs seletada
ütles jumala-mees kurjalt ja sügawa healega: ,,Ma
pian ahastusega ütlema: meie koguduse seas ei ole
enam ühtegi õiget tütarlast!"

Emad waatasiwad üksteise otsa, nagu küsiksiwad
nad: ,,Kas fee on ilmsi, wöi unes?" — neitsid löi-
wad silmad punastades maha; loobi poistele oli see
aga nõnda wöerustaw, et nende näod hirnutama
loiwad.

Niisugune rumal naer üritas aga jutlustajat,
wiha täitis ta waga südant ja järsult karjus ta: ,,Teie
naerate^! >lnmt naerad teie sees! Aga kuulge, mis
teile kõigile häbiks on: ,,Ühcl õnnetumal on selle
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aasta sees juba kolmas sünnitada, lellel isa ei ole ^ .
ette t u u a ! "

Ahastuse ja imestuse jume leudas üte toguduse
palge.

Jutlustaja sai sellest uut hoogu ja ta seletas
edasi: ,,Meie olenie ladumise teel! Kui Jeesus ise
siia appi ei tule, siis läheme meie oma kurjusest hai-
sema : alaialiste seas kaswab patt, leeritüdrukute suust
olen ma seda kuulnud, mille üle saatau röömu pä-
rast saba nnhub! Mõtelge inimesed, kui teil weel
oma esi-isade weri südaines woolab, siis piaks meil
häbi elada olema! Nemad oliwad paganad ja nende
seas ei tulnud mitte kombelise elu laugemist ette,
aga meie oleme ristiinimesed ja elame hutlemiue,
kui neniad. Meie paganast esi-wauemad pööraksiwad
endid hauas ümber, kui nad teaksiwad, missugused
neude lapsed on! Häbi, häbi, häbi! Issand ha-
lasta!" Ja ta läks teiste aruannete juurde.

Oheliku Madis oli kui süte peal. Ta l oli ni i-
sugune tundmine, kui perenaisel, kel lehm lüpsiku
täie piuna jalagn ümber lööb.

„Paganad elawad paremine!" poolis Madis
^eneses, ,,meil on 2U ilma-isata last, kihelkonna
ueitside au on lõppenud, wnld on waeseid täis, ja
hiljuti oli koolmeister kaebanud, t iü Madrs oma
poega kooli wns, et kooli ruumid olla pisukesed, tuad
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külmad, Nugise Juhani tütar külmetanud enese ma-
gades ära ja saanud surmawa kopsuhaiguse" . . .
ja Madise ette tu l i jälle nende ende sauna I uu la ,
see waene Iuu la , kclle poeg Lehtmetsa Anni püil i
pulli oli ära warastanud, teiste koorikescd kokku korja-

nud ja sellega kooliõpetaja wiha alla sattunud, see
waene I u u l a , kes mehe käest peksa saab . . . Ma-
dis ohkas, Anu ohkas ka.

Ja Madis tundis, nagu oleks keegi seda 50
kopikat tema ^tasku põhja surunud. Kantslist kõ-
las aga Madise korwu: ,,Aga kurat käib ün^
ber, kui möiraja lõukoer ja tema on see, kes usku
teie südamest riisub ja südame kangeks teeb. Aga
usk on see, kes armastab. Nga ka teie armastus
on pisukene: lauarahwa arw on wähenenud!" . . .

Ja Madis mõtles ja ta süda tundis iseeneses
nagu roömu: , , Ia meie piame, paganaid awitama!"
— Aga seal ehmatas ta iseenese röömu üle. Eks see
olnud südame köwaks panemine, eks see olnud tun-
nistuseks, et kiusaja möirawa lonkoerana ta südame
ukse ees ci waritse!

,,Leeri laste seas oli l; warast!" tolas
kantslist.

,,Kull on pöörane!" mötlet. Madis.

, , Ia kui teie tunneksite weel seda salapattu,
mis opetaja-herra kaobawa hingede käest kuulda saab,
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sand ära wnbi nutte enam!"

Madis ohkas, Anu ka!

,,Aga kui meie nõnda kaebame ja ohkame,"
seletadi edasi, ,,siis ta tuleb, ta tuleb meie juurde!
Ja see on meie troost, milles meie wägewad oleme,
mis aga paganatel mitte ei ole, mille pärast nad
ka igaweste hukka piawad minema. Ja seda Issan-
dat, kes meile kotka tiiwad woil, anda, millega meie
patu-pori seest wälja woime lennata, teda neile wnma
— see olgu meie püha kõhus!" Jutlus oli lõpeta-
tud. O l i kerget oreli kella ti l inat kuulda, siis oreli
lõõtsade ogamist ja koguduse laul hakkas peale. Aga
Oheliku Madisel ei olnud isu laulmiseks.

T a l oli iseenesega wäga palju tegu.

Ta süda ei tahtnud sellest töötatud 50 kopiknst
lahkuda. Selleks otsis ta jutlusest pöhjusid. Assa parem
heal, köigc niähemalt pidas ta seda paremaks healeks,
foowis, ' ct ta mitte ei piaks kahklema. Tema kähe
waidlewa heale körwale tõusis weel üks kolmas, kes
s l̂le raha Juulale ja tema lastele tagasi käskis
anda ja ivana jahu wolga l'a soowis wähendada.

Seal sai aga esinime, hea heal, kõige nende,
teiste üle woimuse, sest '.Nadis teadis, et kõik seda
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muud soowib tema kuri süda, kellel raha wäga
armas oli.

, , Ia, ja, Issandat neile wiima". . . ütles
Madise parem tundmus.

Tasa otsis ta rahakoti taskus ülesse, wöttis
sealt oma lubatud ande wälja ja pani ta kasuka
tasku, et wälja minnes ukse peal uofimist enam
ei ole koti kallal.

Ja kui ta kiriku uksest wälja läks, siis pööris
ta silmad teisele ja laskis Iuula käest saadud raha
waskwaagnasse, mis tumedalt wastu kajas. Madis
kuulis selles nagu Iuula sõnu: ,,Et nii palju, kui
50 kopika eest saab!"

Anu aga mõtles: ,,Mu Madis ou tõesti üks
wäart mees! Waata, ta ei waatagi oma anni peale:
parem küsi ei pia teadma, mis pahem teeb!"

5.

Kiriku alt poest mööda minnes läks Madis
ka sinna sisse tubakast ja mõnda muud pisukest tar-
witusasja oftma.
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^Oo, — Oheliku onkel!" hüidis kaupmehe
sett, kui Madis poest wälja hakkas tulema.

,,Mis on?"

,,Kas lehte ka tellid?"

M u l juba käib!" ,

,Mis?"

,,Mu oma leht ikka!" wastas Madis.

,,Oot, oot," hüidis sell, ,,säh, lue seda ka!"
ja wiskas Madisele ühe ilmaliku lehe pihku, ,,see on
muidu-nummer!"

Madis pistis lehe tasku ja läks.

Kõdus oli rääkimist wäga palju. Anu ja tüd-
ruk Liisu paniwad wäga pahaks, et koguduse neitsisid
nõnda olla teotatud, Maret arutas sündinute ja sur-
nute üle ja wiimaks läks jutt jälle missionttöö
peale.

Peremees Madis ei wötnud jutust osa.

Teda nähti nagu mõne tähtsama asja üle järele
motlewat, mille selgust tema kuidagi kätte n taht'
nud saada.



— 70 —

Paraja jutu ajamise ajal wifati uks järsku
lahti ja sauna SaZsa jooksis sisse, ja hädaldas:
,,Tua rahmas, tulge ruttu ja aidake meid! Isa
tappis ema ära!"

Kõik kargasiwad kohkuuult püsti. ,,Mis wiga?"
küsisiwad kõik, nagil ei tahaks nad Sassa küllalt
selgeid sõnu uskuda.^

,,Isa hakkas jooma jälle," rääkis Sassa läbi
nutu, kus juures ta oma kriimustatud pesemata silmi
öerus, ,,tombas enese täis, ja siis riidlema. Tal
jäi eila wölgu. Ema on aga mait. Hakkame sööma;
sia liha ja tangu pudru. Isa sööb liha suure vuss-
nuagn, sellega, kellega ta teil enne joulu sigu tappis;
ma ei tea, mis ueil seal oli; ema ütles paar sõna;
isa kargab ülesse; ema niälja! . . . isa winnas pussiga
takka järele. . . . ja emale kohc sisse! Werd, mis
hirmus! . . . Tulge ruttu appi: tapab hull teised
ka ära!"

Peale perenaise, weikese Hansu ja Wokikepsu
jooksiwad teised kõik saunare.

Iuula oli pikali aseme peal, ohkas kangesti ja
hoidis ola, mis paljaks oli woetud, üle sängi ääre,
mis haawa seest wälja tilkumast werest ära oli
määritud.

,,Nüid ma suren, oh Jumal!" ägas Iuula.
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Lapsed nutsiwad.

Toomas ise istus akna all tooli peal ja pomi-
ses: ,,Ma tahan näidata, kelle sõna majas M d
kuuldama? Tappa, knrjawaimule!"

Tnarahwa tulekliga jäi laste kisa wait.

,,Noh Toomas," hüidis Anton, ,,mis, sa oled
wärsket teinud^"

Toomas loi silmad ülesse ja naeratas joolmult,
nagu tahaks ta ütelda: ,,Mis sa uarrid, näed ise,
mis sündis!"

>im ta aga Ätadist teiste selja taga nägi,
moiras ta metsikult: ,Mra t , Madis!" laskis pea
norgu ja sülitas.

Madis ei teadnud isegi, kas wastata, ehk ei?
Ta läks Iuula juurde ja küsis osa wotlikult: ,,Kas
on walus?"

Iuula ohtas endist soodu edasi.

Selle aja sees oli Liisu wett saanlld ja Antom
awitusel haawa pesema hakkanud. Madis ja Iapv'0
ivaatasiwad korwalt. Kili londiline, kili nälgumd ou
see öla, missugnse sinise laiguline. Mawsele tutt
oina Ann lasi meelde: missugune ümmargune lchaw
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oli see, üsna wärises, kui külge puudutasid! Ja
selle nülginud ola -käost oli ta wiiskümmcnd kopikat
wötnud ja Indiamaale saatnud! Madisele tuli häbi
oma enese üle. Aga ta sundis selle alla, sest kiusaja
wastn piab ikka wöitlema!

Haawa puhastusel nähti, et nuga ölat mitte
sügawasti ei olnud niwanud. Iuula isegi sai aru,
et haani kerge oli ja jäi oma ogamiscga rahulisemaks.
Toomas istus aga laua ääres, hoidis pead norgus
ja sülitas aeg-ajalt oma ette maha, kus juures ta
iseenesele pomises, millest selgemini aga ,,kuriwaim"
ja „tappa tahab" wälja kölasiwad.

Madis tahtis Toonmga taplema hakata, aga
arwas pareinaks waikida.

,,Kui Tooinas targemaks saab," ütles Madis
lahkudes Iuulalc, ,,siis saada ta minu juurde!"

Iuula ohkas ja agas jälle waljumalt.

Kui pererahwas koju oli jõudnud, sündis jutt
e nntmest asjast. Iseäranis kaebati Tooma peale

ja kahjatsedi Iuula ja laste eest.

Peremehele oli aga tänane seletus hirmus wastu
meelt. Temal oli isu niisugust juttu kuuldes suo-
tumaks ära. Ta läks tahakambrisse, istus sinna
laua äärde akna alla ja hakkas uutse ajalehe num-
mert lugema, inis ta poest oli saanud.
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Ta waatas ühte ja teist tükki ja hakkas wii-
maks ,,Wäljamaalt" pealkirja all ,,Inglismaast"
lugcnm, sest Löuna-Afnka sdda üritas sel ajal Ma-
disc nieclesi köigc rohkein wäljamaa asjade seast.

Lehes seisis: ,,Ka uuel aastal arwab Inglis-
maa - Löuna-Afrika sõda edasi ajada. Määratuma
summa on see wendade sõda ristirahwa wahel juba
ara söönud. Inglis-walitsus armas esite, et 500
miljoni naela sterlingiga (1 nael st.-)0 rubla) läbi
saab, aga nüid on kaugelt üle ära läinud. Tea-
takse kinnitada, et sõda 2 tuhat miljoni naela on
juba ära wotnud. See woib wüga wounalik olla,
sest riigi pea raha-wäljaandja ütles palatis, et iga^
nädaline wäljaminek on 1 ja l ' ^ miljoni naela
sterlingi wahel, s. o. enam kui miljon rubla meie
raha järele päcwas! Ja inimesi on seal, nagu soja
minister Lansdoun teadustas, surnud: l'>64 ohwitseri
ja 13,167 soldatit, ise haawatud peale selle. Ing-
laste kaotus meeste poolest on aga umbes t,0,000!
Selle aja sees läheb aga Inglis asumaades Indias
kätt ja nälg ikka suuremaks" . . .

Madis oli katkust ja näljast enne ka omast le-
hest lugenud, see oli. seal kirjeldatud.

Madis pidas lugemisi ja mõtles. Ta waatas
wccl korra ja ütles, siis imeks pannes: ,,Ia, jah,
see on wist oige küll, et Indiamaa Inglismaa all
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on! Ja see maa raiskab soja jaoks igapäew enam,
kui miljon ara!"

Ta ohkas, nagu tahaks ta ütelda: , , Ia sinna
läks ka minu oma wett wedama!" ,,Issand ja
Jumal!" mõtles Madis eneses, ',,km uced soldatid
tõik Indiasse missionäärideks oleksiwad läinlld ja tõik
see raha ka nendega ühes, mis siis oleks':'!"

Ja ta körwu kõlas korraga sauna poisi „ tulge
appi!" — eilse misfioni lehe ,,tulge appi?" ja kirik-
herra ,,tulge appi!" ja selle kolmekordse kaja sekka
tümises tema ande tume kõlks kiriku waagna sisse,
.^ui woeralt kõlas see kõik tema korwu!

Wastu tahtnust wiskas ta lehe laua peale. Ta
silmade ees seisis pealkiri: ,,Mondasugust."

Madis hakkas ilma suurema isuta lugema:
,,Wäljaspool abielu sündinud laste anv on meie suu-
rel kodumaal 107,000 — 117,000. Halw lugu
on sellepoolest suuremates linnades. Seal on iga
tuhande sündimise tohta 4:i7 seadnslise abieluta sün
dinud. Uskude järcle on see nõnda: katoliiklaste
seast 1000 pealt 130, ewangeliunn usuliste seast
!><> juutidel 0, muhamcdlastel li ainumast."

Ätadis oli nagu vilwedest alla lallgenlld. Weel
kord luges ta Munaseid Emusid. Ta silm otsis nii
dagi, aga seda midagit ei leidnud ta nutte. Seal
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tuli talle meelde, et kirikherra oli ju ütelnud, et
meie esiwauematel, paganatel, niisugust asja ei ole
olnud.

Ta silmad otsisiwad edasi, ja seal seisis: „Üle-
üldse piab ütlema, et aruande järele meie, kristlaste,
elu mitte ilusat pilti ei auna! Päris juuksed tönse-
wad püsti, kui kõik seda kuuleme, uus meie seas
sünnib. Hnktaläinud naisterahvaste arw, keda iui-
mescd loomadest madalamaks ou teinud, ou meie
riigis 100 tuhat!

,,OH, nunn kallis Jumal!" inotles Madis ahas-
tuses.

Aga ta luges edasi: ,,Weel toledalitali' jadli
pilt, kni ineie knuleme, e! neist ' ;, alla !0 aasta
(12—10) ou!"

Nagu oleks madu teda hammustanud, niisugust
walu tundis Madis omas hiilges. Ta pea hakkas
ümber käima ja ta waatas wälja.

Aga ta luges edasi: ,, Ia tes ou ueid ininiesi
nõnda kaugele wiiundc' Üks pisilkene jagu on neist
elukombelikult-wigased sündüuld, nagu seda kuulus
Italia teadlmre LombrosoX tõendab; suurem jagu on
aga kaasiuimeste hooletuse, rulnalllse, ehk ta nälja
sundusel"

Madis jättis lugemise pooleli. Nagu wägise
tõusis tema silmade ette sauna Toomas, see joobnno
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Toomas, selle pool tapetud naine haawaga öla sees,
nende lapsed, keda wanemad ise hundi-kutsikateks ja
porgukassakateks kutsnwad. Ja üliselgesti seisis
Madise silma ees Sassa pilt, kuidas ta nutust ära
öerutud silmadega, mis mustad ja räpused oliwad,
tema tua ukse peal seisis ja nii wäga kohkunult ja
üritatult kisendas: ,,Tulge alla ja aidake meid!"

Just niisama, nagu Sassa — Madisele tuli
üks wanaaegnc Missioni-raamat meelde, mida ta
oma peremehel oli näinud, mille kaane peal must
mees walgc silma munadega seisis, polwili seisis,
käed risti ülcsfe tõstetud ja selle pildi alla oli kir-
jutatud ka: ,,Tulge alla ja aidake meid!" — just
niisama oli ka Sassa oskanud karjuda, aga hoopis
enam tõsisemalt, hoopis enam loomulikumalt, sest see
must mees oli selle pildi peal wäga puhtalt ja ke-
nasü maalitud!

Madise silmade ees scisiwad sõnad aga edasi:
,,Aga inimesed ci lepi mitte üksnes sellega, et

nad neid siin saatana worku weawad, nad müiwad
neid aga ka salaja matjamaale, mis tarwis Inglis-
maal, nagu Londonis ja mujal, koguni isesugused
majad on, kõige raamatu pidamisega ja hinnakirja-
dega!"

Ehk küll Madis pikawerega talupoeg oli, siisgi
ei jõudnud ta nüid oma sisemist walu tagasi hoida
ja piaaegu knüldawalt agas ta: ,,Oooo —Jeesus,
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suure Jumala poeg! Mis hirmsad .asjad meie seas
ei sünnil"

Ja jälle tuli talle see Inglismaa ja tema I n -
dia meelde. . . . .

Sel silmapilgul tuli perenaine Anu taha-kambrisse
ja ütles oige pahaselt ja ärilikult: ,,Kuule isa, sa
katsu selle Antoni üle ometi natukenegi walitseda.
See läheb päris ülekäte! Ninas kinni, nagu koer!
Sõnagi ei tohi ütelda, kui mitte kaks wastu ei saa.
Meie rääkisime seal pühadest asjadest. Ma ütlesin ende
Juulile: ,,Kui sa mehele ci piaks saama, siis wöik-
sid sa küll nais-missionääriks minna!" Ja mis tegi
Anton? Ta ütles pilgates otsa: ,,Saunarahwa
juurde!" Kas see kõlbab? Peretütrele misugune
teotus, ja Juuli saab köit' aru, ega ta enam pisu-
kese ei ole?"

Madise näo üle käis wiha puna. Naiste eilne
nõuandmine, jutlus, juhtumine Iuulaga, ajalehe
tükk — kõik need oliwad Madise hii'.ae peale nõnda
mõjunud, et ta kõik oma endise rahu oli laotanud.
Ta sai wäga hästi aru, miks Anton nõnda oli ütel-
nud. Anton oli Madise walusamat kohta puu^ta-
nud. Pidi ta seda Antonile kätte maksmata jätma,
selle Antonile, kellel nõnda suur suu alati põigiti
nina all oli? ,,Niisugusest suuresuuga poisikesest
ennast narrida laska?!" urises Madio ja tuli tuppa.

„Kuule Anton?!" ütles ta kurjalt, ,,siua ara
^ loobi püha asjadega! Suu on sul küll põigiti nina
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all ja teisa mõistad sa küll pilgata?! Sul on nagu
Juudal süda täis, — ja nüid narrid sa pisukesi lapsi!
Eks sa mine ist saunarahwa juurde! Meie ometi
lunisimc teisele, aga mis sina oled teinnd, hirwiham-
mas?!"

Madise suu nurgad läksiwad pisut niiskeks, mis
ikka siis sündis, kui ta palju ja niihaselt rääkis.

Teised tuas olejad pidasiwad hinge kinni. Kcs
tahtis siis weel iitsatada, kui perelnees wihane oli.

Autoni näo üle käis la antuse jume. Nagu
wägise surus ta oma meele paha maha. Ta näost
paistis, nagu ei tahaks ta midagi wastata, aga kui
ta nägi, et Madis tema otsa nnhaselt waatama jäi,
nagu ootaks ta teiste kuuldes Antoni käest wastust, siis
ci jõudnud sulane oma terawat keelt taltsutada, waid
wastas wagufi, nagu küsides: , , Iu sa said Iuula
käest milm wiiekiunne kopikalise!" .

,,Sinu?" küsis Madis uskmatult.

Anton ei wastanud enanl midagi. Tal nähti
sellestki lahju olewat, mis ta juba ütelnlld oli. Pe-
reiuchelc seletas aga see Antoni tagasihoidlik wai
kiuüne puhas. Talle kõlas, nagu oleks Anton utel-
uud: ,,Pühi eune oina nina alune puhtaks, siis
mine teise öuet kasinm!" Ta waatas esitc Antoni
otsa, siis Anu peale, siis läks ta waade ^iisu peale,
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ja seal märkas ta pisut naeru jälgesi, mida tüdruk
tagasi hoidis. Ka Nokikeps köhitas kahklaselt.
Oleks Äiadis, mittc kirikukorrapidaja olnud, siis
oleks ta tõesti kurja suust wälja ajannd, aga nüid
jäi see tegemata. Ta tahtis weel Antonile midagi
ütelda, aga tal ei tulnud mitte midagit meelde, ei
wariseerlikku waga salmi ka mitte. Ta köhitas wähe,
tegi niisuguse näo, nagu ei usuks, nagu ci kuuleks
ta Antoni wastust ja läks tagasi oma tahakambrisse.

Ta tnndis, nagu oleks teda keegi just nagu karjapoissi
ninast wedauud, teda mauainimest ja aullfat kiriw
teenrit, ja see kivitas nüid. Aga praegune walu oli
tal südaines. Ta läks akna alla ja waatas wälja,
nagn tahaks ta oma pahameelt, asjata pea sisse
wugiwaid uusi mõtteid lahutada, laiali ajada. Nagu
kaks inimest oleksiwad ta südame sees toos olnud ja kohku
des aimas ta, et ta nagu kuristiku kaldal oli seis-
nud, et sinna sisse kukkuda. Juba ammu , enne oli-
wad Antoni sõuad nagu läbi une ta südame pihta
käinud, aga ta oli nad maha surunud. Nüid tou-
siwad nad aga. seda suurema jõuga.

Ta silmade ees laotas ennast lai lume wäli, nagu
surnu waip laiali. Talwine päikene seisis üsna wee-
ru l ja pistis weel kord laial lagendikul lamewad silr-
nttd luuie libemed põlema. Nende helk tungis Madise
silmadesse, nõuda et̂  ta tahtniata oma silmalal!
gusid pidi tooud'^

^ume kibemele hüppaiy sätendalnüle tdmbas
Madise mõtted enese peale.
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,,Nena küll," arwas Madis, ,,kuidas nad hiil-
gawad ja särawad, aga lund ei jõua nad mitte soo-
jendada! Kõik mis päikesest saadakse, see wisataksc
uhkelt ja kerglaselt laial i !"

Ta maade langes kesct ouet seiswa musta puu
palu, mitsapMi peale, mis seal otseti maa sees
oli. Madis oli selle sinna sellepärast ülesft pannud,
et tema ümber hea wankri juhkmeid oleks wäänada,
kui need tuas ahjus juba pehmeks on paistetud.
Talle tuli meelde, et witsa-posti ümben lumi alati enne
ara sulas. Minewal kewadel oli ta selle nähtuse
põhjust sellesama Antom käest, kelle peale ta praegu
wihäne oli, kllsinud, ja Autou oli temale, wastanud,
mida Madis weel , praegu mäletas: ,,Koolmeistcr
rääkis korra," seletas Anton, ,,et kõik nrustad asjad
päikese soojust enese sisse rohkem wotaniad ja selle-
pärast ise soojemaks lähewad!"

,,Ia, ja," urises Madis, ,,päikese soojuse wotab
tema enese sisse, ei lase ühtegi kurt edewalt wälja,
läheb ise soojaks ja siis soojendab ta ka teisi!"

Madise meel läks naĉ u rõõmsamaks.
,,MisMnne lihtne, aga ometi imelik asi; mine

enne ise soojaks, siis soojendad juba isceuesest teisi!"

Aga ta silmade ees sätcndasiwad ikka wcel
need edewad lunu>kiltud oma kütina, uhke läikega-
Madis pigistas silmad jälle koomale ja haigutas suure
suuga, nagu tahaks ta nende walgust enese sisse
tõmmata, seda alla ueelata!
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Ja iseennast imetades hakkas ta kiiresti akna
ruudu pihta näppudega koputama, nagu ähwardaks
ta neid kiirgawaid surnud kristallisid, nagu kutsuks
ta õuest kedagit sisse!

(Lihawütte pühadel 1901.)

-x^^c '^'



Moued otsused ,,Paisete" I I ande üle:

O l e w i k kirjutab V̂« 40, 1900: „ . . . nõnda kir-
jutab ka Peterson igapäcwaseid inimesi, nende igapäewaseid
juhtumist ja tundmust, ühe sõnaga elu, nagu ta on. ^es
mägilaste lugusid armastab, see lciab cuese Petersoni ,,Iss.
kütuseks" juures petetud olewat . . . ta leiad sealt harilik-
kust nörkasi inimesi . . . Meie leiame Petersoni uudisjutus
,,Issanda kütuseks" osawa kujutuse elust olema, millele Vesti
olud ja iseloomud oma isesuguse wärnn annawad, ilma et
jutu kirjutajat süidistada wöikfiine, nagu tahaks ta üleüldse
meie laulu kooride peale halba marju heita. Paisete I jaost
on I I anne osawamani tirjutatud. Jututegelaste loomuse
tujutus on hea, mõnda asja on ainult wähe puudutatud,
nagu eestilik õrnus seda nõuab ja pöncwust on seal nõnda
palju, et lugija raamatu ühe joonega läbi lugeda tahab."

P o s t i m e h e s ŝ« 42, IN»I kirjutab tuttaw , M .
N . " : ,,Üks jutu kirjutaja püiab näidata, kuidas kawalus
ja kõrkus laulu toori asutab, edeivus ja tiimalus noored ini-
mesed koori laulma ajab, uad libeda tee peale tõmbab, ja
wnmakü mit>ned otse häbi elu sisse tõukab, nõnda et mn-
maks kõhtu uurimine tölwatumale asutusele otsa teeb. Näh-
tawasti seisab see jutu kirjutaja ühe ajalehe mõju all. Mina
ei tunne niisuguseid koorisid mitte. Koori juhatajate eneste
asjaks jääb ka pori, mis nende peale pillatud, maha rapu
tada. Ja "meie tahame raisa kullid eemale tõrjuda, kes
oma teras nokkadega meie ,,huulte uhwrit" roojaslawad, ja
neid tüinlaid pinawad kustlltada, nüs meie rabwa elu hele-
daks ja südame soojaks teemad!"



A. N i i s oma raamatud) ,,Ernst Peterson ja Eesti
elu paised" kirjutab: E. Peterson c i p ü i a näidata, waid
päris n ä i t a b , tmdaö tnwalus ja kõrkus laulu koori asu-
tab, edemus ja kiimalus noored inimesed koori laulma ajab,
need libeda tee peale tõmbab ja wiimak'5 mitmed otse häbi
elu sisse tõmbab, nõnda et kõhtu unrimine tolwatumale asu-
tusele otsa teeb. Pi l t , nulle E. P. meile elawalt ja üli
osawaste silmade ette scadib, on toeste jälk ja kohntaw. Ja
jälgim ja kohutawam on ta sellepärast, et ta mitte luule
wiirastus ei ole, waid tükk meie tõsist elu. Elu näh-
tuste proow ei lase meid seda kohutmuat pilt i sugugi tirja-
mku Innle sünnituseks pidada. Piaine ütlema: rasked ja
tülitawad tohused on ,,W. R." endale nnisest peast kaela
wotnnd, et . . . Xopside toorisid olemataks teha.

^ i n d a .^« !<», l',01 kirjutab ,,Teistest lehtedest"'.
Postiniehe ^ 42 jnbMrias tõreleb W. 1̂t, üht kirjanitku,
kcs meie laulu koorisid püidmat määrida. Raamat on wift
E. P. ,,Paised" I I anne. Meie teada ei ole seal just mitte
põhjusmõttelikult laulu laidetud, ega koorisid määrida tahe-
tud, waid aga näidatud, missugused warjn küljed ka selle
hea asjaga wüiwad ühes käia."

55 i n d a X2 46, 1900 tirjutab tuttaw Eesti arwustaja
ja kirjanik A. Iürgenstem l,ulga seas järgmist: ,,E. Peterson
on omale ülesandeks teinud Eesti elust paiseid Messe otsida
ja lahti kiskuda. See töö ei ole jnst löbns amet, nagu seda
iga tohtri käest kunlda wöime. Puudutad sa wähegi näpu
otsaga paise pihta, siis kukub haige uina kärssu, sest paise-
hull wnlutab wäga, ega kaunata wäheinatgi puutlilnist. >ies
trcppi tahab puhastada, piab ülemisi astmeid enne pühkima.
Usinuse ,,paisete" ande juures tähendati nüsugnste paisete
peale, mis aadeli ja waimuliku seisuse juurest leiduwad. l i

" ) See raamat un Põltsamaal ^inissoni ja Tiodtu juureo
ti-ütltud. .̂ N's lanlll ja scllc täyeltdnsc Ülo tal,n^ lugrda, lcial' s i -
lost töüst kohnlisi sclttusi.



ande sees tuleb kirjanik üks aste juba alamale ja torkab
soal paiseid lahti, mis mcic muude haritud poegade töö juu-
res, ilmsiks tulcwad. I I ,,paiscd" näitawad meile, kuidas
ka selle kõigiti hea asjaga warju küljed, ühes käimad, kui
asja mitte oigel ajal ci aeta . . . Seda õnnetust, seda sü-
dame walu, neid murtuid lootusi ja seda häwitatud elu onne
waadates arme hakkame mitte targutama: tas ei ole mõnele
mõni sõna liiaks üteldud, waid löömc iv astu rindu ja tun-
nistame: nii mõnelgi pool oleme oma rahwa kommistamises
süidlased, sest et meie oma edemust ja au enam taga ajasime,
kui rahwa onne . . . Saatns mängib wahel niisugust halba
mängu et ta mönc ninameheks seab, kellel selleks köigewähe-
matgt osawust ei ole; niisugune on kahjatsemise wäärt . . .
kaugel olen ma sellest seisukohast, mis üks arwustaja ,,paisete"
I jao kohta ütles: ,,Scal olla tigedusest ja wihast sisse an-
tud pildid." Ma usun palju enam, et Peterson õiglaselt
oma juhtsõna järel toimetab:

,,(5cstimaa, su ööst, su walust.
Neist sul tahan rääkida!" Igatahes oleme

talle tänulikud, et ta mitte tühje õlgi ei peksa, waid meile
jutud lood, millel sisu on, mille tallal maksab aega wiita,
rõõmustada, kmwastada — wöi ka wihastada!"

Ja , , N i s t i r a h w a p. l e h t " ütleb oma 49-mas
numbris t900 : ,,Tükki aega peale läbilugemist seisis see raa-
mat laua peal, süda ci tahtnud temast nutte wähemat juttu
wälja teha; aga arwustaja peab ,,erapooletu"^) olema. Raa-
matu lugedes oleme kahetsedes jälle tunnud, et anderikas kir-
jutaja niipalju tigedust ja waimuliku seisuse sopastamist kirja
pistnud; pidime mõtlema, ehk on tema oinas elus mõne
tirikuöpetaja wöi köstri poolt niipalju heategemist wastu

' , >>!ltu märgid MI ,,N, r. p, p. lcl,!,'" l)!Nad.



wötnud, et tema silmad mincwiku kohta üsna tuhmiks läi-
nud. Lühidalt ütelda: Raamatu kirjutaja püüab ses raa-
matus tirikuöpctajaid ja köstrisid, tiriku tooride laulmist
,,Issanda liituseks" nii halwaks teha, kui wähä jõuab ja
püiab näidata, et kõik weao, mis rahwa elust leida, tiriku
õpetajate ja köstrite süüts tulewad arwata. Kahju, et kir-
janik niisuguse raamatu kottu sepitsenud; — et kaheksas
käsk sellesarnast keelab, oi: tenm üsna linunud."

'^W^'



Uuemad raamatud,
mis Nikolai Õrna raamatukauplus? tuluga l̂iatweres on ilmunud
ja sealtsamast üksikult ja hulgana sna^i on ^

I) Isamaa ajalugu. Eestlaste ajalugu toige waileumst ajast
nende priiuse taotaniiseni, tähtsannite ajaloo kirjade ja uurimiste peale
põhjendatud, kõige täieliseni toode sellel Põllul, mis üales Eestis un
ilmunud. kirjutanud tuttaw Vesti ajaloo uurija A,. Saal, Naanurtu
Patsus 2ü9 lehekülge. Hmd towas köites 85 kop, ja llasecritud
paberi peal luldköitec> I rubla 00 kop. ja 2 ruola.

2j Kunstniku paleus, ^lus jutule niiuewikllst, kirjutanud
A. Saal. Hind l2 kop.

ttj Romaanlik loiimiue ehk laristaw tihlwedu. ^>ästi pöuew
jutustus, kirjutanud A. Saal, Hind 12 top,

4> Pietari Päivärinta. Sooine unejutud. ,^uulsanui
Soome tirjanitu sulest neli õpetlikku juttu, Eestistanud Th. Enne.
Hini W lup,

5) M iialgi. Roman Eesti lähemast nnnewitust, kirjutanud
E. Peterson. Hind 60 kop.

6) Ti igr i tutt eht Malatlasc pöne oda. Hästi poitew
jutustus SumbawlaZte, mässust. Eestistanud J . Kurg. Hind 12 kop.

?j Küsimise ja kostmise mäng. zwurkimme lõbusisulise taar-
tiga Pidu tuju tõstmiseks. Hind 10 ja 1i> kop.

k> Kunst elava, armastada ja armastatud saada. Tulu
sats juhatuseks ja lõbusaks ajawiitets nuorelc rähmale. Hiud 10 k.

9) Pontiak, Dttawide piiälit. Jutustus Pohja-Ainerita
wabadusc sojast. Eestistanud J . Kurg. Hind 10 kop.

10) I l us pildiraamat lastele. 4« pildiga. Hind lo top.
II) ilaste AVT-raamat. 40 ilusa pildiga launistatud uurina

nja õpetuse wiisi järele kottu seatud, kust laps mähcse waewaga kohe
esimese lehekülje pealt lugema hakkad. Hind 10 kop.

12) Perekonna saladns. Jutule noorele rahwale. Dikcns'i
järele Inglise keelcst. Eestistanud N. Waas. Hind 5 kop. ^

13) Watmulil Edeni rolmaed ehk tarwilised ftalwe tunnid.
1> Honmiiku ja ohtu palwed püha tirja tunnistuste ja armsa lanlu
salniidega wancmatele ja lastele lodu ja koolis pruukida. 2) Kristlikud
toned ja palwcd warrude, pulmade, matuste ja umudel aegadel,
iga ristiinimese trööstiks ja usu kinnituscks, kirjutanud !,> Elten.
Hind köwas Wites 40 kop.



14) «zeara Ttefenson. Raudtee masina ülesleidja. Eestis»
tanud A. Kiwi. Hind 12 kop,

l.',) Paised. Juhtumised ja jutustused Eesti elust. I. anne.
Kirjutannd E. Peterson. Hind 20 kop., fatineritud paberi peal 25 I.

1<») Uwaldatnd saladus. Praittsuse kirjaniku P. Moel i
roinan. Eestistanud G. Bergen. Hind ^0 kop.

1?) Must i lell. Mo l i Liiw'i jutustus. Hind 15 kop.
18) Peremehe majapidamise raamat. Hind lowas köites

65 kop.

1U> TubrowSti. A, S'. Pnschkin'i nildisjutt. A. Kiwi.
Hind 15 kop.

2ft) Taatuse orjad. N. E. <>;e»n̂ ' järele «, Milleroft.
Hmd 15 kop.

20 Puujala Mats. Iatod Liiw i jutustus. Hind 20 kop,
22) Naljakad seaaduscd. Ühejärculline naljaniättg. Eeoti

näitclawalc seadnnd P. Talts. Hiud 12 top.

23) Waat' see oli suure linna i l u ! Ka!,e järguline nai»
lanlling. <». ')i. ^resseri ja S. W. Tsckirikowi järele Eesti nnitc»
lnwalc smdnud P. Taltö. Hind ^0 kop.

24) Ms tulus ennemuistcnc jutt. Mna toinieuuuid ^. B.
Hind 5 kop.

25) Köstri tütar. Earl ^eppardt i iutu^tns lähoinast mine-
witnft. Hind 10 kop.

2«) Paised. Iuytuiuiscd ja jutustused Eesti elust. II anne.
iwManud E. Peterson. Hind 25 kop.' libeda padcri peal - :il, top.

27) L/innapb «o »iopo«y »l>m>o«> ^yooxal-o ^nea I
> I,')!i'()l>,><>î ,, ,^,.,,., ,,̂  ẑ ,),, TZnaraamat ^, <^'ilMjewi lngc-
ü",e wmnatu ,1 jau kohta. Hind >̂  lop,

2H) Iaapäewanc palloe toda. Palwemainat, iches snurte
Pul,ade laulude, pnlwcrr ja tönedeM Hind 5 lop.

29> Mäeotsa Jalu. Jutuke headele lastele. Hmd 5 kop.
">l,a pan. A. .^iwi.

, . 30, Must i lell ehl Hsaud «ibc ttmbatus. Naljamanq
ratieö waatiisetz. Ki.jutainit' ,>l,w Viiw. Hind 15 kop.

. 31) Paise». III. unne. ^s 4 ,,Tulge appi!" (Tükikene
NNsston, tööst Indiamaal). Kirjnlnnud E, Peterson. Hind 20 kop.



Kcs raamatu hinna postmarkides Nikolai Erna raamatu
kauplusessc Rakweressc saadab, sellele saadetakse raamat pos-
tiga kätte.

On ilmumas:

1) ,,2nne otsijad." Wiie järguline näitemäng. Kirjutanlid:
Jakob Liiw.

2) MhuÄ. l parmas. Kodumaa nurmedelt põiminud
Jakob Liiw.

Sõnaraamat L. Grigorjewi Wenckcele Uabitsa jaoks.
4) Laste luaemife raamat. Kirjutanud E. Peterson.
5) Wiru lannel. I annc. Jakob Liiw Pildiga.
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