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wälja, tudrutab ja köhwib itta ühes paigas, et emad
tema juure teawad lennata. Köhwi laseb ta wiha
pärast, ei eised kuked tema armastuse piiri peale ei
tohi tnlla, aga kni teiue tema hoiatustest ei hooli,
siis on ka sõda lahti ja mehed karwupidi toos, kus
nad wahest eunast meriseks kisuwad. '.?liö teeb aga
nüüd kawal kütt?

Tema nin1b mängu köhad järele, teeb laskmise
laugusele omale kadakatest kuhni wöi warjupaiga, lä-
heb wahest mitu wersta kaugele, euue kottu knhni ja
ootab, knnas metsa knked kndrutama tulewad. Seal
ta siiö wesife ja sogase soo peal külmetab ja laseb
suuga kunstlikult köhwi. Aga ta kardab ka, sest jahi-
pidamine on mõisa maa peal köwaste keelatud ja
mitu kütti ou ühe metsawke eest kümme rubla trahtvi
maksnud. Kõigest sellest ei küsi kütt töige wähemat,
teder peab paugu saama, kui see ka tema e^ese em
maksaks. Täiswerd kütt ei küsi kcllegist, tema püiab
weel tctresi teisel kombel, slsua päise päewg ajal ja
kognni kesct mõisa metsa. Tema teeb ,,tedre kn ju , "
aga missuguse?

Hallist wöi mustast riidest õmmeldakse just loo-
mulik tedre kere, käel ja pää, mida üksi kütid ise
möistawad, topitakse heinu köwastc täis ja pannakse
haraline pnnst ehk tedre sulgedest saba taha; puna-
sest kalewist paunakse lokkad lõua alla, hari paha, sil-
mad ja kõik, nõnda et ta kui elus teder näitab ole-
ma. Wahest mitu sarnast kuju paneb kütt metsa
kasc otsa, teised tedred leudawad tema juure, ja euuc
kui pettusest arn saawad, käiwad pöösa tagat paugud



ja õnnelik kütt paneb naerdes tedrekesed oma jahi
kotti.

Samane kawal kütt oli ka ,,))iaswa Jaak,"
kelle ewst ja tegudest meie jutukene kõneleb. Küt-
tisi ou ilmas palju olnud, aga kas wöib euuast wa
Jaagu körwale seada? Tema oskas kõik liunu kv-
led ja kui ta wilet puhkas, siis tuliwad fookauad
metsast wudiual wälja; uwtuse wöi metsise laulussi
oli ta selgeks õppinud, mida meie päiwil enam keegi,
isegi Jaagu omad lapsedki ei mõista. Nagu ta ise
kinnitas, olla ta omas elus tt käru, ^5 hunti, 4tt
rebast, <N>> jänest ja lugemata hulga liudusi magama
uiüuwllud. Mine tea, kas tal u'ad kõik meeles
oliwad.

II.

Tammelaaue mets oli Raswa Jaagu uoorel
pölwel suur ja paks pölille laan. Tema hommiku-
poolne ots, mida Saba metsaks kutsuti, ulatas
kuni Wörtsjärwe kaldaui ja need metsad kaunawad
praegu weel ueid nimesi, ehk endisest uhkest laanest
küll aiuult nõrgapoolne wari on järele jäauud. Seal
ou hundimurd ja ,,paotare" asemed alles näha,
kus inimesed suurte sõdade ajal laane ja rabade taga
pelgus wöi paus elasid ja häda korral ka lootsiku-
tega järwe peale wöisid põgeneda. Kes ei usu, wöib
ise järele waadata, tõsi mis tõsi.

Mswa Jaak elas küll wöera walla piiri peal,
raswa oja kalda peal. kust ta oma nimegi sai, aga



tema jahi põld oli alati põline Tammelaane mets.
See mets kihises sell' ajal kõiksugu loomadest; hun-
did käisid karja kaupa ümber ja karudki ei puudunud
seal. Jaagu jahi käitisi ei keelanüd keegi, ehk kes
juudas ilma keelda jõudis! Hea, kui mõni murdja
wähemaks jäi, sest metsa nnrga lambad, lehmad, war-
sad ja wanad hobused langesiwad ühte lugu kiskja
söödikute saagiks. ,,^as' Jaak pidada jahti, Jaak
teeb meile aina head," ütlesid metsawahid ja käisid
ise wahest ka Jaagu seltsis jahil. Suuremat worsti
neist küll ei saanud, sest kui Jaak paar rebast maha
põmmutas, saiwad nemad waewalt jäucsc kätte.

Kord ehitas Jaak metsawahi nurme aarde fahe
kuuse okstesse, möui süld kõrgele ,,karu lawa," we-
das hobuse raisa reega ligidale ja ronis lawa peale
käru wahtima. Jaak wahib ja wahib, wahib poole
ööni kuu walgel kuuse otsas, aga karut ei tule kc-
dagi, ehk neid küll suwel siin tihti ümber nitis. Kui
Jaak juba alustab maha ronima, kuuleb tema met-
sas okste raginat ja ähkimist — käru tuleb!

Kärn tuli toeste ja asus sööda juurde. Jaak
näeb ja kuuleb, kuidas maida kowad küljeluud käru
raudse lõugade all uagu peeru pinnud ragisesiwad.
Jaak sihib ja sihib, aga tema käed wärisewad ühes
püssiga, ta wötab püssi palgelt ära! Ja ja, käru ei
ole nalja loom, tema kisub kütil peanaha kõige kar-
wadega maha, kui ta küti kätte saab, ja Jaagul oli
wist esimene laeng kärn peale lasta.

Mis pagan! mõtleb Jaak, ma olen kõrges kuuse
otsas; kas minu sugune kütt käru kardab? 3a pa-
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neb püssi uueste palgesse, pauk kõlab, taru tarjatab
ja jookseb kuuse poole, kus Jaak otsas on. Ei tea,
tas kütt kartis et käru tema järele kuuse otsa tuleb,
sest sellsamal silmapilgul liikus lawa ja Jaak tuli
kõige lawaga kõlinal kärn selga maha.

Käru karjatab kurjaste ja paneb metsa, nii" et
puud ja pöesad ragisewad. Käru on kurja loomuline
ja kisnb kätte-tasumise wihas laskja küti alati tükki-
deks; aga kccgi ci ole ka nii kartlik häkitselt ehma-
tama, kui see kuri looni. Mis sai aga õnnetumast
kütist, kes palju enam ehmatas, kui see kiskja loom?

Hoolimata sellest, et ta pahema poole külge ras-
keste oli põrutanud, ronis ta nagn oraw kuuse otsa
tagasi ja lõdises seal, knui metfawaht hommiku tuli
ja kärust enam haisngi ei olnnd järele jäänno.

^Knnle kallis .̂aak, käru kuriwaim sööb kõik
miim kaerad ara ja kannab sülega ööse metsa, kas
sa ei wöiks minn kacra rõugu juure karnt wahtima
tulla? Ma maksan sulle hea hinna, kui sa kurjawaimu
ara hawitad. Kas lubad tulla?" päris weel mees
ja waatas paludes Jaagu otsa.

,,Karu, käru," weuitas kütt ja waatas ligida
kuuse peale, kui tahaks ta silmadega moöta, kui kõr-
gelt ta oli kukkunud.

,,Karn wahtima jah, kaera röngu juure, rõuk
ei ole siit knigi kaugcl ja kui sull häda käes; jooksen
kohc püssi ja kähe suure koeraga appi, keda sa siis
kardad?"

Kui metsawaht Jaagule julguseks wiina pudeli
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peussc pistis, oli kaup koos ja kütt asus ööse kaera
rõugu sisse.

Rõuk oli umue, iltna ööueta, uagu ueid kuiwa
ilmadega tehakse. Jaak kiskus sülega kacru wälja, tegi
otsa sisse suure augu, puges suma sisse, tistus kaeru
uuestc ette ja jättis metsa poole pisikese augu, kust
püssi raua wälja pistis. Pesa oli küll pehme ja soe,
aga weel soojemiui tuksus küti süda — kui nüüd
käru tuleb!

Ta waatis metsawahi maja poole, kellc akuast
tulukeue paistis, wilkus ja siis koguui ära kadus.
Magama heitis tout, magama jah, mõtles ta iseene-
ses. ^ubas mulle püssiga ja koertega appi tulla, kui
käruga wöitlemine tuleb ja uüüd puhkab oma wana
paksll Reeda körwal ja jätab mind käruga kaklema.
Oh sa sunuik oma walega! Kui nüüd käru tuleb >
— parem kui ta ei tulegi! Parem jah!

Mis see oli? Rõugu taga kuuldi müdiuat, kac-
rad kähisesid, taru oli koguni teiselt poolt tagat
rõugu tulnud! Jaak wärises uagu haawa leht —
kui uüüd käru tema ühes kaertega ära sööb, enue
tui ta ainust pauku lasta saab, — käru,' käru!

t^iine kui kütt ehmatusest toibus; tõmbas käru
küti ühes kaertega käpade wahclc ja astus metsa
poole, uagu wauamccs kuuagi. M ü d ou elul toeste
ots; hale surm silma ees, peasmist euam ei ole!
mõtles wäriseja kütt käru käpade wahcl kaerde sees.

Surma hirmus tuli temal weel meelde tugew
ja teraw jahi nuga, mida ta alati puusa peal nahk
tupe sees kaasa taudis. Õnneks oli ka parem käsi



wallali, et scdü wälja sirutada wöis. Tafakcsti siku-
tas ta iwa tupest wälja, kuna kärn kaerdega kähi-
nal metsa poole saunnus.

(<!u wöi surm, mõtles Jaak, wautas suure noa
kärule kõhtu ja tõmbas ühe ropsuga alumise köhll
otsa lõhki.

Käru röögatas kurja healega, wirntas kaerad
wastu maad ja pani mctsa poole minema. Mees
ootas kuni ta metsa äärclc j öndis ja lidus siis metsa -
wahi maja poole, et jalad kuklasse käisiwad.

^ietsawaht magas juba norinal, kui Jaak tuppa
tormas ja kohkuud hcalega kärkis: ,,Kus sn saadana
koerad ja püss, lubasid walwata ja mulle appi tulla,
nüüd jätad mind käru käpade wahele!"

Mees wenis woodist walja, toi Jaagule käpist
- lõhkumise peale tubli käraka tarjajaaku ja nüüd
jutustas Jaak kõleda loo otsast otsani ära. Mõle-
mad mehed läksid wälja waatama, kas õnnetuse pai-
gal midagi märgata ci ole.

Kuu tuli pilwede tagat wälja ja mehed nägi-
wad, kuidas taru metsast wälja tuli ja suurt nmr-
dnnnd kändu seljas kandis. Sellega läks ta maha
wisatnd kaera hnniku juurde ja hakkas kolcdaste ma-
terdama. Wahcl puhkas, pani körwa kaerde jnurdc
ja põmmutas jälle edasi, kuni kaerad mnllaga sega-
mini olid tambitud ja mndane ase järele jäi.

Tark loom niötles wist, et taerde sees möui
knri elukas on, keo teda haawas ja tahtis temale knrja
tegn kuhjaga kätte maksta, hoolimata sellest, et ta ise
rasket haawa köhns kalldis.
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Wiimaks hakkas kuri loom metsa poole minema,
läks ja seisis; läks natukene maad ja seisis jälle, näha
oli, et ta rasteste oli haawatud. Kawal kütt waa-
tis ja naeris, wangntas pead ja tõendas metsawahilei
, , Ia , ja , selle niesikäpa toss lähao täna ööse kõhu kaudu
wälja! Küllap inaksad kaera söödiku surma eest palga
ja naha wiin mälestuseks kaasa!"

Teisel hommikul läksid mehed püsside ja koera-
dega mereranda mööda metsa. E i kuigi kaugel uur-
me äärest, puhkas wana pätö miimist elu wäsimust. '
Kütt uülgis naha, ei annnd seda aga milgi tingimi-
sel metsa wahile, kes teda oma mõisa härrale wiia
tahtis, sest selle karwase kasnka süles seisis kord kuulsa
küti eln ja surin.

111.

Tammelaane metsa põhja pool kulles seisid kähe
wöera walla metsad, kes seda polist laant weel suu-
rendas ja metsa loomadele laiemat eln aset lubas.
Üsna piir i ligidal elas wöera walla metsawaht, keda
ühes tema metsa jauga ,,Maasikmäe Jaan i ks " kut-
suti. Maasikmäe metsas kaswis noor haawik uagu
luga, sest sealt oli hiljemine wana mets maha raiu- ,
tnd.

^ inna metsa togusid talwel alati põdrad, haa-
wade kiiljest nooremat koort toiduks närima ja kni
neid snuroes laandes arwemine, nähti neid Maasikmäe
metsas alati, waest kognni parwe kaupa toos.

Selle mõisa härral, keda , ,Mü lnaks" kutsuti, oli



sellest hea meel, ct põdrad ja metskitsed tema metsa
tuliwad ja kinnitas mctsawahile köwaste, et teegi neid
seal eksitada, wcel wähem tappa ei tohi. Aga just
nagu selle keeln kiuste, leiti metsas ikka küti jälgesid;
siin ja seal oli jälle põdra magn maha lastud ja nahk
kõige lihaga ara wiitud. Mõisa härra ise oli kord
näinud, kuidas pooleli lastud pöder sihi tee peal tui-
kus ja kuuli haawadest werd wälja jooksis. Härra
kärkis metsawahiga ja lubas teda ametist lahti wisata,
kui ta sala kütti Nnni ei püia, aga kust sa kurjate-
gija kätte saad?

Maasikmäe Jaanil oli wecl tcataw ja lindel arw
lindusid ja jäneseid tarwis mõisa härra kööki wiia.
Kni Jaan Maasikmäele tuli, siis oli neid nii palju,
et ühe pauguga paar lindu lasta wois, aga nüüd?

Nüüd otsi jänest nagu nõela, põdra sisikonnad
on metsas maas, tedred, puid ja sl̂ okanad on nina
eest nagu lunaga ara pühitud, leidub metsas wecl
loomasid, siis on need nõnda kartlikud ja ergud, kni
oleks neile ennemalt kümme knuli keresse lastud. See
ei ole oige lugu, siin on sala kütid ja nende nõidus
tcgewad- seda wöib juba Maasikmäe Jaani euese püssi
juures margata. <̂ nne wöttis ta looma pangn pealt
maha, nüüd anna jänesele kaks, kolm pauku, ei wöta
haawleid sisse, tui oleks ta külmetanud.

Maasikmäe Jaan mõtles ja mõtles ja uskus wii-
maks; et wana kuulus kütt Raswa Jaak siiu salaja
talgusi tegemas täib. Jaan oli teda mitu korda oma
metsa piiri peal juhtunud nägema, aga temal ci olnud
tuuagi pilssi kaasas. <>ga ometi peuga puid ega põtra
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ei saa tünn püüda, aga siiski — kes wöiv sarnast
nositonti nsknda!

Aga tui ma teda torm nüüd weel näen, siis
wotail mehe worakisse, otsin kõik puhmad ja 'pöefad
läbi, tas püssi kuskil ligidal peitus ei ole. ^as' ta
tuleb weel; püss käest ja mees mõisa, küll Mülna
härra talle tere täie laseb anda. ( M ta ole kroonn
meev ja wägewa tindrali wend! ^as' Raswa Jaak tn-
lcb, las' tnlcb! ähwardas Jaan ja läks metsast tühja
jahi kotiga kodn lönnale.

>lolmandal päcwal, wara hommikn kõnnib '.viaa-
sikmäe Jaan oma metsa teed mööda, mis Juurika ta-
lnft Orsti talusse käib, ja näeb tee peal hobuse reega
reisimas. Meed kõnnib tee ääres metsas, nagn ot-
siks ta midagi. Jaan astub ligimalc ja kohtud —
Raswa Jaak!

,,Mis sa turakas siiu teed, kas jälle tulid põdra
magusi maha laskma? Kus sa eilafe põdra pannida
)läe, seal on magn niaas! püss siia, püss siia!" kar-
jnb Jaan ja tormab Jaagu juure. Jaak naerab, ajab
kako kätt laiali ja wastab: ,,Läh wöta siis! wöta!"
Ja temal ei ole muud kni weike käänispeaga nnga
pens. Jaail jääb seisma, waatab ümber, püssi pole,
muud kui paljas uuga.

,,Ia mis sa selle tasku uuaga inetsas tahad te-
gema hatata? Kas lõikad sellega põdra mao kirmi
lõhki? Mis?" kärgib tnri Jaan edasi.

. / 'M põder wäht ei ole, et teda penga wöib
kinni wötta, ma tahtsin siit paar sirget toomekest
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läniku witsapuuks lõigata- kui sa keelad, jäägu jälle!"
nacris Jaak ja pani noa tasku.

,,Wöi wiieteiftku wersta tagat tuled sina siia
lälükn witsa puud lõikama, keda sa tahad hulluks teha?
ütle kus Püss ou," päris Jaan edasi.

,,Käisiu Walma pool sugulastel käinias," weuitab
Jaak, ja arlltab ohjast kase killlest lahti.

,,Siis käsi põrgusse, taft — aga siuu regi ou
merega toos, mis? See ou põdra weri, pead ühes
reega mõisa tulema, mõisa!" kärab Jaau.

,,Waata järele, kas see põdra wöi möue muu loo-
ma weri ou. (<ila tapftu kõdus sea põrsakese, wiisiu
hoouete juurest laugemale körwetada, näed, karwadki
ou alles rec kulles:"

> ,,Siis käsi põrgu!" Karjub 7>aau ja Jaak sõi-
dab miuema.

îaasikmäe ?>aau sökkus metsa noti ja põigiti
läbi ja otsis püssi, aga mis ei ole, ei ole! Wöib olla,
et ta muidu külas käis, temal ou Walma külas su-
gulasi, mõtleb Iaau ja astub edasi.

Raswa Jaak sõitis aga kõdu poole ja naeris
üksi, et kõht wärises. lollikene, lausus tema, lollikene,
ei tunne põdra karwn ega sea harjaseid, weel wä-
hcm nende werd! Püss ou mull põues, ella wiisin
põdra Ponmauni härrale, täna hommiku tahtsin uut
metsa pulli saada — lollikene, lollikene!

Aga kunleme nüüd, missngune see püss oli, mida
Naswa Jaak põue wöis ära peita ja kellega tema
ometi pötrasi maha põrutas.

Jaagul oli suur pika ja jämeda rauaga püss.
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mida ta isa isadelt, wöi juudas teab, kelle käest oli
pärinud. Suure paksu ja jämeda lae sisse oli wana
soa pussi lukk pantud, kes niisuguse köwa uapsu leu-
ori pihta andis, et niiskunud tongigi lõhki löi ja kunagi
ei maletanud. Püssile wöis rohtu ja haawlid penga
sisse pauna, ilma et ta lõhki oleks läinud. Laad oli
küll lagunud ja mõnest paigast paelaga seutud, aga
ta külwas surma ja hukatust igale poole, kui wana
kütt wiuna maha wautas.

Ja kui wana Jaak weel oma walituo rentkuulid
peale pani, mis ta sula tinast raudse tangidega Pigis-
tas ja pärast siledaks woolis, häda siis selle rebase
wöi hundile, häda iga elawa loomale, kes selle suure-
tüki otsa ette juhtus! Jaak ise nimetas teda ,,müris-
tajaks" ja ei oleks teda' kellegi kulla ega saksa püssi
wastu ümber wahetanud.. See wötab, see lõikab,
see lööb, kiitles ta alati, > kui ta teiste uähes teda
puhastas ehk laadis. Selle püssiga käis Jaak käru
ja hundi jahil ja talitas oma walla ja mõisa maa peal,
kus kaugemat keelou ei olnud. Läks aga Jaak wöem
mõisa, näituseks Maastkmäe metsadesse, siis puhkas
müristaja kõdus ahju körwal ja Jaagul oli weike
sala püss põues, nagu selgi korral, kui ta Maasikmäe
Jaaniga kokku juhtus. No mis ime riist siis fee oli?

Sellel püssil oli kaks lühikest rauda, pisikene laad
ja käis liigetest lahti, nagu mängukann. Kui Jaak
tema lahti kruwis ja sala põue tasku pani, ei wöi-
nud keegi arwata, et seespool põues muud warjul
on kui piip ja tubaka kott, ehk mõni muu tühi asjake.
Mõlema raua sisse wöis üks ehk kaks kuuli panna,



— 15 -

ja need lõikasid kähe tollilisest lauast läbi, kui kütt
märki laskis. Põder oli kõhe pikali, kui Jaak ligidalt
tuld andis; tema ise nimetas teda ,,poue oda."

Aga kust Raswa Jaak sarnase ,,pöne oda" wälja
wöttis? Küllap kuuleme.

Nanemad inimesed ehk mäletawao weel, kuidas
aasta nelja, wiiekümne eest Wiljandi linna tauplus-
tel loomade nimed oliwad. Seal oli kärn kanplus,
hundi kanplus, rebase kauplus, ilwese kauplus, möt-
wse kauplus ja palju muid nimelisi. Iga hoowi
wärawa peal seisis suur silt, wöi elu suuruses ilus
looma pilt, mis nagu elus näitas olema, rebase kaup-
lufel rebane, orawal oraw, möttusel möttus j . n. c.

Läks talumees linade wöi wilja natukesega linna,
siis oli sõbra ots ja linna mäe all wastus ja küsis
tohe: ,,Kellele sa wiid? Kas Orawalc wöi Möttu-
sale"? ^äks asi tähte, siis kargas poiss saani jalaste
peale ja saatis mina oma härra hoowi. Kena ja
ilus oli see kõigiti! Kui mina poisikese pölwes isaga
linna läksin, siis oli snur lust neid ilusaid suuri loo-
mast waadata.

Hundi kauplnsc härra oli wana ,,Poumann."
Tema ostis kütt linn ja wilja weiksel wiisil, aga selle
wastn oli ta müiate wastn lõbus ja lahte. Kui ka
mees poole punda liuu muis, siis ei pidannd ta müiat
sellest alamaks, kes kakstümmeud punda muis; snn-
remaid summast ta hea meelega osta ei tahtnndki.

Hoowi peal seisis snnr söbra-tuba, seal oli suur
käpp wiina ja öllc pudelist täis, kust ta igale sõbrale
külma rohtu jagas. Wiina klaas oli nii pisnkene,



kui sõrm kübar, sellega käis ta mitu korda päewas
ringi ja päris ikka: M r i , kas tahad üks naps?
Jaak, kas tahad üks naps? Wanemaio sõpru ei
tahtnud ta kuidagi lahti lasta, need pidiwad temale
aidas ja muial asju arendama ja päcw otsa tipsu-
ta ma.

Selle Pomnanm härraga oli nüüd Rasiva Jaak
oma isa pölwest tuttaw, sinna ta kõik omad jahi
saagid muis ja seal ta päewad otsa tipsutas, kui ka
lastud metsa loomade eest tublit turu hinda ei saanud.

Teised saksad käisid siis ,,Huudi Poumann i "
jnnres tedre, pöldpüi, metskitsi ja põdra liha ostmas;
aga keegi ei teadnud, kust see suma tuli. Kni möui
nädala ohtn linnn woi põdra liha otsa sai, oli teda
hommikn jälle ja kõige selle eest muretses wana kuu-
lus kütt ,,Raswa Jaak." Kord oli ta tee peal
linna minnes Rnnoiküla lnha peal kaksteistkümmcnd
jänest maha nottinud ja saani täiega Poumanni
hoowi tnlnud. ,,Iaak sa oled neid ammu fognnud,"
hüüab härra, ,,nad on ehk wanaks lämnd?"

,,Usn härra," kostab Jaak, patsuge järele, nad
on jn soojad alles!"

Kütt oli siis oma häda härrale knrtnnd, et
tema , ,mür is ta jaga" wöerastes metsades jahil
käia ei saa, tahawad püssi käest ära wötta ja tee-
wad wiis imet weel.

,,No Jaak, sina oled minu wana sõber, küll
ma sind sellest hädast wälja peastan i Tnle teinekord,
küll näed siis," ütelnud härra ja silunud naerdes
.oma walgeid wuntsisi.
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Kui teinekord Jaak tuli, pisteti talle naerdes
,,pöue oda" peusse ja anti rohtu ja kuulisi peale
kauba. Kas lahke härra pisikese wiguri püssi Saksa
wöi Soomemaalt tuua laskis, ci ole kütt kunagi
teada saanud. , ,Mü r i s t a j a " ja ,,pöueoda" oli-
wad aga mõlemad ühe worra armsad, aga wiimist
hoidis tema uii suures saladuses, et tema naene
Mari sellest loost üksi teadis, ka lastele ega sugu-
lastele ei näidanud ta teda iialgi. Alles pärast surma
wöis see saladus ilmsiks saada.

Oleks wana Raswa Jaak alles elanud, ei olekS
minagi julgenud oma suud lahti teha ega sulge l i i -
gutada. Kt ta nüüd juba muru mätta all magab,
nõndasama ka Maasikmäe Jaan ja Vtülna härra,
siis julgesin asja loost seletust anda, kuhu Maasik-
mäe tedred ja põdrad kadnsid, ja kui oa wiisi nad
kadusid.

IV.

Wana ,,wösa willemad" on wahel nii targad,
et igapäised kütid neid kunagi kätte ci saa, aga wa-
hcl on nad nii rumalad kui wasikad. Oleks ncmad
wana wiisi talupoja tallekest maha murdnud ja waeste
inimeste warsasi warastannd, siis oleks nende kullane
rahnpölw metsas, soos ja rabades edasi kestnud, aga
nüüd oliwad nad mõisa karjast kaheksa lammast maha
murdnud ja kahtc lehma kiskunud ja selle järele tuli
suur hundi jaht.

Kähe walla rahwas käsutadi kokku, huntisi met-
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saft wälja kihutama, küttisi togus parwe kaupa mõi-
satest, linnast ja maalt ühe metsa wahelise kõrtsi juure,
kust jaht pidi peale hakkama.

Raswa Jaak oli oma mõisa metsa härra käest
iseäralise kange käsu saanud, et ta toeste peab tulema,
kas põlegu wöi lumi jalge all. Kui ta nüüd ei tule,
siis ei tohi tema oma jalga elades mõisa metsa jahile
tõsta.

Jaagule ei oleks sarnast kangct kutset sugugi
tarwis olnud, jaht oli tema pool elu ja uüüd weel —
missugune suur jaht! Seal wöis mees wahest oma
osawust näidata, mille läbi ta elus suure küti kuul-
suse oli kätte saanud.

Kõrtsi juures oli palju küttisid koos, seal uao
jöiwad tulewase hundi naha ja körwade peale liiku.
Igamees katsus ja silus oma püssi ja arwas, et see
just susi maha sirutab.

Kaks linna noort härrat tahtsiwad kõrtsi körwal
oma osawust ja püssi headust maa meestele näidata,
esimene wiskas mütsi ülesse õhku, teine laskis. Müts
lendas maha, aga mitte ühte haawli märki ei olnno
kulles.

„Laske wana Raswa Jaak laseb, Jaak laseb jah!
Jaak laseb!" knuldi rahwa seast segamine healesi
hüidwat.

,,Kcs see Jaak on?" küsisid saksad ja waatasid
ümber ringi. Kõik näitasid näpnga Raswa Jaagu peale,
kcs snitsunud kasukaga aia najal seisis.

,,See mõne laskja!" sõnas esimene, ,,säh püss;
lase, mina wiskan oma mütsi ülesse."
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Jaak wöttis püssi wastn ja wenitas pikkamisi:
,,Mis ma muid noore härra mütsist rikun, mütsi ja
warcst mõistab iga mees laske, laseme mõnda peene-
mat asja."

,,^afe sina mu müts läbi, ma ostan toobi wiiua,"
sähwas teine noor härra ja keerutas mütsi käes.

Jaak astus kõrtsimehe kartohwli huniku juure,
wöttis kaks kcskmist kartohwlld peusse, kiigutas neid
käes, waatis ülesse poole ja hüüdis: ,,Toop wiiua!"
Ta wirutas kartohwlid sakste pea kohta kõrgele üles^
se — pläuh, pläuh! ja mõlemad kartohwlid tuliwad
purustatud tihides maha tagasi. Rahwas hõiskas ja
plaksutas tasa, mõlemad härrakesed auosid jaagule
kätt ja lasksiwad kaks toopi wiiua wälja tuua, mida
Jaak rahwale ara jagas.

Metsahärra seletab uüüd saksakeeli waua Raswa
Jaagu kuulsust ja tähtsust, jutustab möue lühikese loo
tema jahi osawusest ja kõik koguwad Jaagu ümber ja
wahiwad teda kui kähe jalgset hunti. Kahju, et
Jaagul Pastlad jalas ja suitsunud kasukas seljas ou!

Kui tarwiline arw rahwast ja küttisi koos oli,
alustas jaht peale, aga see oli ka jaht, mille sarnast
keegi kuuagi ei oluud näinud.

Ajajatest tehti kolme wersta pikkune rida, iga
inimese wahet wiisümmeiw samutu ja saadeti lõuna
Poolt metsa ja soo ääreft sisse, kuua kliti rida põhja
Poole ette asus, kust kriimsilma isandad pidiwad
wälja tulema, et teise metsa jansse peitu põgeneda.
Saksa kütid walisid omale paremad köhad, Raswa

2 '
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Jaak sörkis ümber ja walis omale sarnase toha, kust
teegi hunti ei ootanud. Jookstes sadas Jaagu püssi
raud, mis paela aruga lae külgi oli köidetud, taga selja
maha ja Jaak jooksis ikka weel edasi. Saksad pani-
wad laginal naerma: ,,Wana Jaak, hei wana Jaak,
waata tagasi! Pool püssi on üle öla ära kaounuo!
Püss on pooleks läinud!" karjuti mitmelt poolt.

Jaak wöttis raua lume seest ülcsse, seadis lae
sisse wana paiga peale ja köitis paelaga köwemine
kinni. Ta naeris teistega ühes ja asus, nagu nalja
pärast, kõikidest laugemale paksu kuuse pöesa taha
ootama.

Märgu andwa püssi paugu Peale liikus ajajate
parw metsa minema. Küll seal oli kisa ja kära, ki-
sendati, karjuti, pekseti kaigastega wastu puid, puhuti
pasuuaid ja lasti tutsariteft paukusi. Koerad hauku-
sid ja kisasid oma korda, — eht põrgu lärm, mis
kaugele kostis ja körwad tahtis kmni Matta! Wacsed
püha j ü r i kutsikad, nüüd teie nahad tmnle tuu-
akse! Kes käskis teid mõisa karja jnure minna, ja
ja — mõtles iga mees.

Kesk metsa knuldi isewäärilist kisa: tohuju hunti,
tohuju hunti! — Kaks hunti oliwad ajajate rinnast
läbi läinnd ja tagasi poole põgenenud!

Ajajad hakkasid juba äärde saama. Kütid ootasid
hinge pidades — hunti ei tule! Mõni jänes jooksis
mööda, aga neid ci olnud nüüd luba lasta, et halli-
wati meest tagasi ci hirmutataks. Seal käis kange
pauk, ajajad ilmusid metsa äärele ja kütid kogusid
paugu poole.
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Raswa Jaak laadis rahulikult oma püssi ja hak-
kas uut tongi peale panema.

,,Iaak kas püssi jälle ära lohkusid?" ,,Iaak kas
laad wöi raud lagunes?" ,,Iaak kus hunt on?" Nõnda
naerdi ja küsiti mitmelt poolt. ,,Iaak kus hunt on?"
küsis la metsa härra naerdes.

,,Waaoake seal wösa wahel maas," kostis Jaak
külma rahuga ja uäitas käega metsa poole.

Iooksti kisaga sinna poole. Wana suur hall emane
hunt seisis siruli maas, kuul oli otse pea luust läbi
läinud.

Nüüd ei olnud kisal, käral aru ega otsa. Saksad
mdetsid tema suurust, talu poisid tirisid kurja looma
körwu ja saba pidi, moued kiskusid löppeid laiali ja
wahtisid terawaio kihwasi ja laiu löugasi, kes ka leh-
mast jagu saab ja suure hobuse maha murrab — hir-
mus, kõle elukas!

Jaak ilmus lõpeks ka hundi juure, tõstis teda
saba pidi ja sõnas: ,,Dn ikka tubli mamma küll, aga
selle wastu ta küll ei saa, mis ma Mihkli päewal
Saba soo peal lasksin! See oli alles poiss!"

,,Noh metsa härra!" sõnas Jaak edasi!„ teie kut-
susite mind jahile, wötke nüüd wöfa kutsikas omale,
tehke nahast jalatekki wöi seda teist."

Metsa härra wöttis puuga lahti, pistis sinise
wiie rublalise paberi Jaagule peusse ja noored här-
rad käskisid rahwast kõrtsi juure minna, hundi peigi
Pidama, mis sakste kulu peale süüdis.

Kui liigu juures meeled röemsaks ja pead pala-
waks hakkasid minema, soowisid saksad, et Raswa Jaak
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ühe enese küti loo kõneleks, aga see peab kõle ja kena
olema! Sellega olid kõik rahwas nõus. Jaak panti
teset tuba pingi peale, laud pudelitega ette, nõnda
istus ta seal nagu jahi kuningas kunagi.

„ Kõnele kuidas sa wahest põdra maha põrutasid,
põder ou suur sarwiline loom," osatas Maasikmäe
Jaan ja lootis sala küttimisest kogemata tunnistust
saada.

„ Põtra ma ei ole paarikümue aasta sees enam
lasknud, meie pool neid enam ei olegi, nad elada
nüüd Maasikmäe metsades," wenitas Jaak ja pilgutas
oma söbradc poole silmadega. ,,Kui ma kõnelen, siis
kõnelen ma hundi jahist ja täna on ka hundi ma-
tukse päew," lisas kawal kütt weel juurde.

, „ Hundist jah, kõnele hundi püigift, huudist!"
kuuldi siit ja sealt. Jaak pani pitsi wiiua pöskc ja
alustas:

,,Nüüd Iöulu laupäewal saab kaks aastat, kui
see lugu sündis; aga mnl on ta meeles, kui oleks
fee täna sündinud. Sell' ajal oli kange külm ja
kõle tali, nagn teie isegi mäletate, .vuntisi oli sell'
talwel hirmus palju, ei tea, kuidas nad fnwel nii
hulluste olid siginenud. Metsa nurga rahwas ei
saauud enam ööseti magada, iga ööse kunldus uende
hulumise kõla tuppa ja nad warastasid elu majade
juurest karja koeradki ara.

Mina wötsiu siis nõuks „ tedre murdu , "
Tammelaane kuini juure, kcsk suurt metsa wahtima
minna, et mõni saks jälle karwase kasuka saaks. Lä-
han ohtu siuua ja asun kuini ootama — tulge nüüd
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pühajärwe kutsikad weel siia pillerkaari pidama,
küll ma teile pidu suppi keedan!

Panin siis , ,mür is ta ja" tuini nurka püsti,
heitsin heinte peale pikali ja mõtlesin, ega nad nii
pea ei tule. Seal kunlen häkiste: uh himu, huu
huu huuu! K1huh käuh, kihuh käuh — huh huuu!
Mina kohkuu, kargau püsti ja waatan küüni uksest
wälja.

Kuuwalge paistab selgeste pisukese lageda hei-
namaa peale, kelle iimber paks mets müiriua seisab.
Huntisi on lageda peal terwe kari koos, kiiawao ja
jooksewad risti rästi, sabad seljas nagu elus kurjad
waimud. Miuu süda lööb külmaks, kust põrgust
wöis neid nii palju wälja tulla, see ei ole enam oige
lugu! See tuletab juba sortsilaste pidu meele, need
ei ole enam kellegi risti loomad ja kui palju!

Saagu mis saab, mõtlen mina, panen müristaja
põske ja sihiu kõige suurema pihta. Pauk käib ja
kuri elukas kukub kõhe, nagu oleks ta wälgust raba-
tud. Mina mötleu, et miüd pistawad teised põge-
nema, nullilt naha ja panen küüni penni peale ta-
henema, aga wöta näpnst!

^ - Teised asuwad surnud isa woi onu ümber, ki-
suwad selle suure haukumisega warinal lõhki ja tule^
wad küinile ligemale.

Hulumiue, wirm ja warin keötawad edasi.
^Vtiuu hiug lähab täis, keedau teise paugu ja

kaks halliwati meest kukumad korraga!"
,,Iaak, wota wahel wiiua!" soowiwad saksad,

/ ,,wöta wiina ja kõuele edasi!"



Jaak pistab poole unti põske, seletab, et palju
wiina wötmine paha teeb, et tema kunagi üle liia ei
ole joonud, pühib habeme puhtaks ja jutustab siis
edasi:

„ Metsa kutsikad kargawad jälle neude kähe lan-
genud wenna kallale, teewad nad tükidcks, jooksewad
kurja kisaga ümber ja tahawad juba kuini tulla. M i -
nul on , ,mnr is ta ja" laetud, püian ruttu tongi tendri
otsa panna, aga just kui nõiutud, sadab tongi kärp
käest pimedas maha ja kõik tongid kauwad heinoe
sisse! Küll koban ja otsin weel, aga mittc ainust
tongi ei saa enam heinoe seest kätte, kuna pahareti
pojad uksest sisse kippnwao. Mõtelge minu hirmu ja
ahastust, ehk ma küll julge kütt olen!

Küin oli poolest saadik tühi, enne jöuln oli kõdu
heinu wiitud, sellepärast ei saanud snnast all küinis
tuidatzi kattsta.

Mõtlesin wei.di ja ronisin mööda jcma ülesfe
katukfe alla paari penni peale. (5i tea, kas pahad
waimud sellest aru saiwad, et ma põgenesin, aga uüüo
läksid <nad järjest julgemaks, asusiwad kuini, kisendasid
ja hnlusid ja kiskusid kuini seinast mööda ülesse poole,
et küined kärisesid. Weikse küüni paarid ja pennid
ei ole ju kuigi kõrgel, ma kartsin ühte lugu, et mõni
murdja miuu jala otsast ära hammustab. Tegin siis
suure waewaga katufe sisse augu, ronisin sealt wälja
ja asnsin kaksiti kuini katuksele.

Seal ma siis istusin, külmetasin ja waatstn alla,
kuidas kurjad waimud kuu walgel mässasid ja märat-
sesid ja seinu mööda tahtsiwad üles tulla. See oli
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alles põrgu öö, mille sarnast keegi kütt ci ole läbi
elanud Hommiku tuliwad mctsawahi poisid koion ajal
heinu wiima, siis alles julgesin ma katukselt, nende
naeru all, maha ronida."

,,Iaak, see jutt oli kcna, lngu oli imelik!" kuuldi
kõigelt poolt.

,,Aga kas see kõik ka tõsi on?" küsis keegi kih-
wadega linna mees ja waatas naerdes Jaagu peale.

,,Kes ei ufn, küsigu Tammelaane metsawahi käest,
kas tedre murru heinamaad metsas olemas on ja
kuidas minu käsi seal käis," kostis Jaak ja wöttis
õlle klaasi wastn, mida talle mitmelt poolt pakuti.

Nõnda lõppes hundi jaht ja rahwas läks laiali,
iga üks omale poole. Naabri mõisa metsasaks palus
aga Jaaku, tulewal nädalal nende hundi jahile tnlla
ja lubas tee kulu omast taskust maksta. Wöi ta
sinnagi minemata jättis.

,,Kuhu sull taua ohtu jälle mõte minna on?" küsis
naene Mari Raswa Jaagu» käest, kui see kähku ümber
köndis ja põhu koti ree peale pant, lelle aisad juba
wälja poole olid pööretud.

„ Hunta soidatama," kostis mees ja talitas edasi.
Ah jäta täna õige minemata, meil on hägud

otsas 'ja heina natukene oleks tarwis ka kõdu tuua,
kes teab, kakuwad wöi warastawao sealt samast pisikese
kuhja kullest wcel ära, seal on siis meie suwc töö
ja waew," seletas naene.
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,,Kes tont sinna L ö r t s i haru" heinamaale
metsa sisse knhja kakkuma wleb ja hagn on ta mõni
süle täis weel. Sool ja silgnd saawao otsa, pean
mõne hundi naha wöi metskitsi linna wiima," was-
tas mees.

,,Aga full ei ole ju seltsilist, kuldas sa uksi öö-
sel saad porsast pidada, hobust hoida wöi weel hunti
laske," päris uaene edasi.

,,Noh, kust ma selle seltsilise peau siis saama?
Tule sina seltsi, kui sa küti naene tahad olla."

,,Mina küll pimedal ööl metsa ei tule," ütles
naeue ja keris lõnga edasi.

„Kuidas pimedal ööl? Nüüd on ju kuu walge?"
,,Am lähab paksu pilwc ja luud hakkab sadama,"

seletas naeue edasi, „ küllap sa tuled tühja reega ta-
gasi!"

,,Oota seui! Tuleu ja toon kutsika kaafa, kiill
sa uäed!" tiuuitas mees ja wiis tarest taossad ja
looga ree peale.
Siiu wahel tahawad ehk mõned nooremad inimesed
teada, kuidas Raswa Jaak ,,huuta söidatas"?
Seletame ueile natukene.»

Jaagul oli isewärki regi wöi resla, külled oli-
wad kõrged, aga pera puudus toguni. Sarnase sõidu
riista oli ta sellepärast walmistannd, et kergem oleks
hnnti wöi põtra iile pera resla peale wiunata, sest
tema käis alati üksi jahil ja suur loom on raske ja
ränk üle ääre tõsta.

Resla pera külge sidus Jaak ilmatu Pika köie
kiuui, teise köie otsa sidus tema heina tuusti, ehk
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põhu koti, wiskas köie maha ja kott lohises siis kolm,
nelikümmend sammu teed mööda Jaagu järele.

Porsa Pistis ta kotti ja pani oma juure kotiga
reslassc. Kui siis hobune suure metsa wcchel teed
wöi sihki mööda edasi sammus, porsas karjns ja kott
taga kukerkuuti löi; siis arwas hunt, et porsas mehele
järele jookseb ja kargas metsast koti juure, porsast
kinni püüdma. Sell' silmapilgul käis resla pealt
pauk ja ahne huut oli siruli maas. ^ell ' wiisil oli
Jaak neid küllalt juba teise ilma saatnud. Kui porsas
waga püüdis olla, siis pitsitas Jaak teda pölwede
wahel ja hele kisa kostis kangele metsa.

Mõni ehk arwab jälle, et hobuue huuti ja püssi
pauku kardab ja tutiga Pillama paueb? Ka selle wastu
oli Jaak ette walmistauud.

">aak oli juba warsa pölwest oma körwikese
korwa juures pilssi paugutauud ja wiimaks pani ta
pilssi otsa torwi selja peale, sihtis ja laskis sealt.

Kui kewadel metshauid uunne peale maha lask-
sid, siis wöttis Jaak körwi käe könvale, käis küirakile
körwi warjus ja laskis hanisi körwi kõhu alt ehk üle
selja. Korw ei liigutanud korwa otsagi, kui tuli ja
suits silmist mööda käisiwad.

Hundi h i rm ou igal hobusel sees, see on tõsi.
Köit hobused kardawad huuti ja panewad kõhe pil-
lama, kui kuri kiskja elnkas tee ligidal metsas juhtub
olema. Hobune oli cuue taltsaks tegemist prii loom
ja elas wabalt Aasia laanedes ja muial. Seal kiskus
tord hunt tiine mära ja hundi hirm on werest weresse
edasi läinnd. Nüüd kardab iga hobune hunti, nagu
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Lääne maa mees mõisa saksa, wötab poole wersta
peal mütsi maha, kui tõld wöi saks juhtuwao teed
mööda tulema, sest mehel on ka orja hirm wereft
weresse edasi läinud. Jaak ajas aga hundi hirmu
oma körwi seest wälja, aga kuidawüsi?

Kui kütt hundi maha laskis, siis wedas ta ho-
buse wägife juure. Loom norskas küll esiotsa ja
ei tahtnud ligidale tulla, aga harjus ometi aega
mööda. Siis pani Jaak hundi naha hobnse warpesse
heinde juure — söö wöi snre!

Loomake paastus küll esiotsa, aga kui nälg kal-
lale kippus, hakkas siiski sööma. Hobuse riistad, wal-
jasteft, leilisidest, sedrukast saadik walmistas wana
kawal kütt kõik hundi nahast. Nõnda oli wana Naswa
Jaagu körw hnnoi haisuga läbi küpsetatud, et ta haisu
ja lõhna poolest pool hunti oligi. Jaak wöiö temaga
kas wöi hundile selga sõita, körw kartis halli hunti
niisama wäha, kui halli kiwi ehk kändu. Seda oli
tarwis teada, enne kui jutu jälgil edasi astume.

Jaak rakendas ruuna resla ette, seadis petupaela
korda, pani porsa kotiga ree peale ja sõitis Tamme-
laane poole minema. Kui ta umbes paar wersta
oli metsa sisse sõitnud, wiskas koti köiega teele maha,
pitsitas porsast ja laskis hobust sügawa metsa sisse
edasi sammuda. Kuu oli paksu pilweoe taga peidus,
aga lumine tee ja lumised puud wiskasid niipalju walgust
teele, et felgeste näha wöis, knidas põhu kotike köie
otsas rabeles ja hüppas.

Kütt wottis püssi, pani palge ja katsus kas laske
näeb. Saab! lausus Jaak, ja pani püssi pölwe peale ,



tagasi, saab! Ma olen wahest päris pimedal öödel jä-
nese kukerpalli kihutanud ja suur hunt on palju pa-
rem märgi laud. Nöö!

Hobune oli juba hulga maad metsa mööda ja-
lutanud, aga huuti ei ilmunud kusagilt. Täna on
sula ilm ja sulaga ei ole nad nõnda näljased, täna
nad ei tule, mõtles Jaak ja wöttis nõuks teelt tagasi
pöörda. Aga mis see oli? Kütt kuulis laugemal kä-
rinat, nagu oleks mõni läbi raiutud puu kannn pealt
langenud. Hobune wahtis edasi ja norskas — oh
oh, kas siin mitte mõni hunt ligidal ei ole? Kas minu
körw hunti kardab? Mis?

Kütt waatis edasi ja nägi suure musta lasu tee
peal maas olewat. Mis see on? Ta sõitis ligimale,
jättis hobnse seisma ja läks jala waatama.

Tee peal lamas mees maas ja ei liigutanud tema
tõrelemise pcale oimugi. Jaak wöttis knnest kinni,
rapntas ja sarjas, ei healt ega lõhna. Ega ta ometi
surnud ei ole, mõtles Jaak ja tõmbas tikust tuld.

Keha oli weel soe, aga hingamist ei olnud enam
kuulda ega tunda. Mis ime lngu selle inimesega peaks
juhtunud olema?

Jaak pidas enesega aru, mis siiu teha tuleb.
Siia ma teda jätta ei wöi, wahest on tal weel hing
sees ja kärwab siia külma kätte. Metsawaht on kau-
gel teises küljes, siin laanes ei ela muud tui hundid
ja neidki ei ole siin täna olemas — kuhu ma tema
wiin?

Mees mõtles ja mõtles ja tuli wiimaks selle
wastu meele otsusele — ma pean ta oma kõdu
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wiima! Inimene oit ikka inimem, ta peab ometi l i -
gimest aitama! Murdja loomgi ei jäta wahest oma
seltsilist maha. Jaak ajas hobuse ligidale, wenitas
mehe resla peale, keris köie kotiga kokku ja sõitis
kõdu poole.

Teel mõtles kütt asja pikemalt järele, mõtles ja
mõtles — lugu ei wöinud kuidagi wiisi kiita. Esi-
mene tül i tuleb kõdus naese Mariga. See hakkab
kõhe tülitsema, et mina raske haige wöi koguni surnu
tema kaela toon. Si is mine metsawahi juure, hakka
haiget ilma mööda ümber wedama, käi kohut ja kes
teab kuidas asjad wcel löpewao! Asi on wäga tül i -
taw ja paha, aga maha ma teda ka ci wöi wisata.
Ega ta surnud hunt ei ole ja sedagi ei wiskaks "ia
kunagi maha, kui tal wecl nahk seljas on. Kõdu,
kõdu!

,,Noh Jaak, kas toid hundi kõdu?" küsis naene,
kui ta ahju otsa peeru oli põlema pannud.

,,Toin küll, aga kahejalgse huudi." ,,Kuioawiisi
kahejalgse?"

„Leidsin metsa teelt ühe wöera mehe, ei tea
kas ta elus wöi surnud on."

,,Kuidas? Wöera mehe? Elus woi surnud? M is
juttu sa ajad?" küsis kohkund naene.

,,Mees oli sügawas metsas tee peal maas, ei
kuulnnd ega rääkinud enam, kui ma teda raputasiu,
sinna ma teda jätta ei wöinud, kuhugile muiale ei
saanud ka panna, tirisin resla peale ja tõin kõdu.
TarwiS teda nüüd wäljast sisse tuua, wahest tunneme
ta tule walgel ara."
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,,OH Jumal Jumal küll, kas niisugust öuuewst
weel waja oli!" ahastas naene.

^Hra karju tedagi," leelis kütt, „inimene on
inimene ja ega sinagi ei oleks teisiti teinud."

Naene tülitses weel, aga ci julgeuud kuidagi
mehe tegu hukka mõista, muud kui seda heitis tema
üksi ette, et mis mees hunti söidatama läinud, kui
tema keelis.

Jaak ajas saaili ukse ette, naenc aitas wöeraft
meest sisse tuna ja asemele maha panna, kelle käed
ja liikmed juba kanged oliwad.

,,<lga ta enam elus ei ole," sõnas Jaak ja
p.am peeru tule wöerale näu ette.

^Metsawaht Mihkel," hüidis tema kohkudes, ,,minu
wana tuttaw, teine poolt Tammelaant! Taewas ta
on juba surnud! Werd ega haawa kuskil uäha ei ole,
pea ja suu on koledaste paistetanud — oh sa õnnetu
meheke!"

,,Kas sa teda tunned?" M s uaene. kes koh-
kumisest pisut tagasi toibus, kui kuulis, et mees Mihkli
nime nimetas.

M iks ma ci tunne, oli wa kulda kallis mees
ja ütles mulle alati: Jaak anna huntidele säru, nad
on minulgi mitu lammast maha murdnud!"

',,Noo 'seda ci mõista, kuidas tema pidi surma
saama ja tee peale maha jääma," päris naene edasi.

,,Iumal teab," wenitas Jaak, ,,parem oleks, kui
ta öösel ärkaks ja meile oma suuga kõneleks. Ööl
on üheksa poega; näeme, mis hommiku saab. Kui
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ta surnuks jääb, siis pauen hommiku hobuse ette ja
wiin surnukeha koju."

,,Aga naene ja lapsed ehmatawad ka surnuks,"
kostis Mari.

„ Sünnib mis sünnib, ega sinna keegi parata wöi'"
ohkas Jaak ja pani piibu põlema.

Woeras jäeti ühes riietega aseme peale, Ioulu
ajast üle jäänud kumal panti laua peale põlema, mees
ja naene seisid wirewile sängis — küti korterist oli
ootamata fmuu'kammer saanud!

VI.

^urnu jäi surnuks, ega tõusnud enam elusse.
Jaak tatsus hommiku weel käsa. ja konta, kõik oliwad
külmad ja langed.

Jaak läks wälja hobust ette rakendama ja nägi
kahte meest saaniga öue soitwat. Need oliwad metsa-
wahi Mihkli weud ja tema wöeras poiss.

,,Kas metsawaht Mihkel siin on?" küsis esi-
mene.

,,Siin küll, aga temaga ei ole head lugu. Kust
teie teadsite siia tulla," päris Jaak.

,,Tema ei tulnud öösel kõdu, läksime otsima ja
leidsime jäljed ja mäherdused, kus ta maas olnud.
Et ennemalt wärsket lund oli sadanud, toitvad meid
jäljed siia. Kus ta uüüd on? Teil oli wift öösel
temaga tüli ees?"

,,Mis mina hea sõbraga tülitsen, leidsin tema
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öösel tee pealt, ci teadnud, kes ta oli ja tõin kõdu.
Ta on tuas maas, aga minu teada surnud," seletas
Jaak.

^Suinnd?" küsisiwad mõlemad ühest suust ja
nüüd minti tuppa waatama.

Tuas seletasid Jaak ja Mari asja loo otsast
otsani ära, kuuljad tegiwad kahtlaseo naud, nagu ei
tahaks nad seda uskuda.

,,Teil ou pisikene saan, ma pan^ oma hobuse
ette, Mihkli peale ja lähame siis seltsis kõdu," küsis
Jaak, kui kõik pisut aega oliwad waikinud.

, M , " kostis ^vtihkli wend, ,,suruu jääb siia,
kuni kõhus teda üle waatab. See kurb lugu on
kirju ja keeruline ja meie ega sina ei tohi surnu
külge puutuda."

/>'ga ta meie sui pärast surnno ei ole, kui
teie tema wend olete, siis wiige omane kõdu, mis ta
siiu teeb," kõneles Mari.

„ Seadus keelab seda, küllap tulewad kõhtu amet-
nikud asja lugu uurima," köueles wöeras kurjaste
ja mõlemad mehed laksid wälja, istusid saani peale
ja sõitsid minema.

,,Näe uüüd," ahastas Mari, ,,uüüd tahawad
sind weel mörtftikaks teha ja wangi panna. Kas ma
ei keelnnd sind õhtul huudi sõidule mineinast, wöi
sa knuled! Näe.nüüd!"

,,^!oo noh, ega inimesed ei ole hnllnks läinnd,
et mind mõrtsukaks arwawad, kas ma oleu siis moue
inimese ära tapnud? Äia olen kül kilrje uietsa loomi
maha nottinud, aga mis puudub see siia? Vase w-
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lewad, küll ma neile asja loo ära seletan, need poi-
sikesed ei saa sellest aru."

,,Sina töid ööse surnu siia, kcegi ei tea kes
tema tapnud, nad wiiwad sind mangi," nuutsus hea
naeue ja wajutas rätiku silmade ette.

,,Iäta järele Mari, mis sa nutad ilma aegu.
Oige hõlma ei hakka kcegi ja waga weri ei wärise,"
trööstis Jaak oma naist ja mõlemad ohkasid südamest.

Teisel päewal tuliwad kõhtu ametnikud siuna,
pärisid asja loo põhjani järele ja kirjutasid proto-
kolli. Jaak rääkis karwa pealt sündinud lugud ära,
kõik näitas toe näulinc, aga et Mihkli mörtsnkat ei
teatud ja inimene ometi tapetud oli, siis pidi Jaak
suu esi "otsa wastama. Waeue Jaak, sa tahtsid
inimesele head teha ja snlle sünnib nüüd kurja!

Kohtuuikud tegiwad otsuseks; et surnud, kui ka
Jaak, Sillakohtusse tulewad saata. Küll asjad kohtus
iseenesest selguwad ja Jaak lahti lastakse, kui ta õige ou.

Küll palus Jaak, küll uuttis ja palus naeue,
et Jaak kõdu jäetakse, aga kohtuuikud ei wöinud kellegi
palwet kuulda ja pidiwad külma mereliselt Seaduse
tähe järele käima. Jaak lasti riidesse pauna ja küidi
mehed wiisiwad tema suruu seltsis minema.

Teisel päewal wiiti Jaak Sillakohtn härra ette,
kes teda karedaste wastu wöttis. Jaak ehmatas, kui
ta kõhtu tuppa astus: oli seesama Mülna härra ja
Maasikmäe metsa omanik, kellcl tema üle sala küttimise
pärast oli kaewatud. Kõhtu härra wahtis teda puu-
rima pilkudega ja pani wäriseja Jaagule järgmised kü-
simised ette:
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Zina oled ameti poolest kütt ja nõnda nime-
tatud "Raswa Jaak?"

Jah, cmulik Keisri kõhtu härra!"
"Käid salaja wöera mõisa metsades, tapad seal

pötrasi ja muid loomi?"
(M Keisri kõhtu härra! Miua tapan karufi,

huntisi ja muid kiskjaid metsa loomi."
Wait lontrus^ seda ma juba teau! Aga miks-

pärast"sa selle metsa wahi ära "tapsid?"
Miua ei ole inimeste mõrtsukas; Keisri kõhtu

härral" Mina leidsin öösel tapetud mehe tee pealt ja
wiisin armu pärast oma kõdu."

,Mis sa seal metsas ööse tegid? ^a ajasid pöt-
rasi taga, läksid metsawahiga tülisse ja lmd puuga
temale paha?"

Pimedal öösel ei saa keegi põtra kätte, mina nü-
sin hunta söioatamas, Keisri kõhtu härra."

,,Mis hunta söidatamas, mis lori see on?
Kas mõni hnut sinnga sõidab?"

Jaak seletas hundi söidatamise loo lühidelt ära,
mida härra, kui kroonu kütt pöuewusega pealt kuulatas.

Ja mis sa selle surnud mehe siis kõdu wiisid?"
päris'härra edasi.

Ma arwasin temal elu weel sees olewat ja ei
woiuud teda tee peale külma kätte jätta, auulik Keisri

Siua ei ole siis mitte selle mehe mõrtsukas?"
"l^i auulik Keisri kõhtu härra!"
^Kas sa tead, kes tema mõrtsukas on?"
"(^i, aunlik Keisri kõhtu härra!"
" 3*
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Kõhtu härm läks teise tuppa, kõneles seal teiste
sakstega tükt aega, tuli tagasi ja-tuulutas: ,,Sina lä-
had waugi seni kaua, kui nlörtsnkas leitakse; kui te-
dagi ei leita, oled ise mõrtsukas?"

,,Armu, halastust!" palus Jaak ja euam ei saa-
nud ta ütelda, sest soldatid wiisid ta wägisi waugi.

,,Mis ütleb nüüd minu armas Mari, mis ütle-
wad ilma inimesed, oh ma oimetu! Mind wiiakse ilma
suita wangi ja saadetakse Siberisse, Jumal, Jumal?"
ümises Jaak, kui ta wangi maja poole astus. Wöt-
med kõlisesid ja Jaak oli kaduuud!

V I I .

„Piima mis kell on?"
,,.nell saab kaheksa."
,,Kas söök walmis saab?"

. ,,Liha ja kartohwlid keewad juba."
,,Kas Jaan sepalt tagasi tuli?"
„ Tagasi tuli jah!"
,Mse ta siia tulla."
,,Iah!"
Poiss Jaan, suur pikk, walida näuga mees as-

tus taga kambrisse, kus noor peremees, käed waheleti
pea alla pantnd, sängis koidu und sörutas, sest ta oli
öösel ülewel olnud.

,,Kas said sepal musta ruunale rauad alla panna?"
,,3iuun on terawas ranas, kolme jala haagid said te-
rawaks tehtnd, neljandale tuli uus raud."
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,,Kas sepp oli kirwed walniis teinnd'^"
,,Kolm tuli uut kirwcst tõin kõdu, aga need on

ka nähkamad! >löige suurema wötau omale."
^Kas silma rauast sai, wöi oli sepp omast käest

juure pannnd?"
„ Silma rauda jäi ülegi ja iga kirwe terale oli

ta waua wikati otsa keetnud."
,,Soo! siis on kõik hea! laadana metsawahi

Mihkel! Kaheksa kirweft on ta juba meie käest ära
wötnnd! Ta arwab et meil seppa wöi süsa enam ei
olegi," pahandas peremees.

,,Aga seda kirwest ma enam kellegi kätte ei anna,
sepp löi minu nime tähe silma sisse," suurustas
poiss.

,,Aga kui metsawahi Mihkel teda wägisi wötab?"
,,See saab säru, säru saab, kui kokku põrkame,"

ähwaroas Jaan ja tema silmad särasid tuliselt.
„Tehke imüd kirwestele uued warred taha ja

ihuge tahu peal tuli terawaks,, tulewal öösel tahame
talale minna," käskis peremees.

,,Kas kussu toome?"
,,Ei, suuri sudakaid!"
,,Tobri!" kinnitas poiss ja astus tuast wälja.
Kalale minek tähendas nende keeles metsawar-

guft, kiisad oliwad peeru halud ja peenemad puud ja
sudakad suured kuused ehk männad, milledest laudast
ja plankisi lõhuti ja suuremaid tarbe asju tehti.

Siis ci tunnnd kcegi sae landu, neid saadi aru
korral mõisates näha. Snrnn kirstuoki tehti kõik ta-
hutud laudadest, ehk selle jnnres küll paljn tahumift
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ja hööweldamift oli. Ku i siis tulewal öösel lubati
käiale minua, siis oli poistel teada, et nüüd tore
metsa wargus ette tuled, mille üle nad alati röeums-
tasid ja uue waewa, külma ega riiete peale" ei mõ-
telnudki. See oli uagu wöidu käik, kus iga mees
teisest tahtis wahwam olla!

Metsa wargus on ometi wargus, aga seda ei
tahetud sell' ajal sugugi mõista ega uskuda. Ku i
õpetaja leeri poiste käest küsis, kas metsa wargus patt_
on, siis kostsid kött ühest suust: , M ole!" Ja kuidas
sarnane usk ja mõte rahwa sekka oli asunud?

Sarnane mõte, et metsa wötminc sugugi wargus
ei ole, oli juba pölwest pölwe rahwa sekka juurdu-
nud. Mõisatel oliwao määratumad suured metsad,
nende all mnrdus ja,mäoaues puid ja latwu maas
nagu murdu ja keegi ei keelanud neid wötmast ja kõdu
wiimast. Metsawahio pidiwad üksi selle järele wal-
wama, et tooreid ja terweid puid jala pealt ei rai-
uta ja kurja meele pärast kahjn ei tehta.

Tu l i metsawaht mehele wastu, siis waatas ta
koorma läbi; oliwad koormas murdunud, ladwad wöi
oksad, siis wöis mees minna, oli aga tooreid tüwe
puid raiutud, siis wöttis ta raiduja kirwe käest ära.
Sarnane õnnetus juhtus ka metsawötjale, kui waht
teda kannn juurest tabas. Raiduja sai koledaste sõi-
mata ja — kirwes käest ära!

Sellepärast oli siis metsawahi majas kirweio
koormate kaupa. Suurem hulk jäi neist sinna paika,
aga kes järele tuli ja palus, sai ka oma kätte.
Muidugi walis ta hulga seast kõige paremad kirwed
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ja ütles omad olewad. Wötku peale, wöi metsawaht
ehk tema naeue kcllcgi kirwest enam tunneb!

Kõhtu käimist tuli wäga arwa mõne suure kuri
töö juures ette. Ja mis seal kohtuski ära ci mõis-
tetud. Kohtumehed ise oliwad metsawotjad, kümme
kopiknt kafe puu koorem, paarkümmeut kopikut palk
ja sellest sai karistuseks küllalt. Nahwas oli mõisa
ori, kellega pidi ta ennast kütma- wöi Valgustama?

Mõisa metsast pulka puid ci müitud, aastas
anti kord ,,kähe hagu," ja tui ka" hagude nime all
puid raiuti, nii kuidas kellegi sõprus wöi siuikael
taskus lubas, siis pidiwad ometi peeru ja tarbe puud
isi ,,woetuo" saama, aga mitte warastatnd. Teise
oma warastamiuc oli sell' ajal suurem knri töö kui
meie päiwil, aga Inmal laskis ju metsa kõikidele kas-
wada!

Waadati siis jnba aegsaste walmis, kus punase,
lipendaja koorega kased knnsc salknde sees kaswasid,
need jootsid hästi peergu, kuua walge koorega kased
sikked ja head peergu ei jooksnud.

Head peeril pnu kased toodi sügisel kõdu, lõhuti
ja tooriti wikatiga wöi liimeistriga ära ja panti lõhna
peale kuiwama. Wöeti siis nua wöi kirwega ots
alu küljest lahti, siis jooksis peerg uagu lint otsast
otsani; temale, panti tuli otsa ja pisteti tare walgns-
tuseks Pihti. Pihiks nimetadi ahju nnrga lõhet, ehk
rauast tehtud lohega uapitset, mis kõrge kolme jalgse
puu sees seisis ja tares sinna tõsta wöis, knhn wal-
guft waja oli. ^ampisi ja oli sell' ajal taludes ei
tuntud, kust Pidi siis waene orja peremees aasta
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walgustnse wälja wötma, kui ta metsast peeru puid
ei toonud?

Orjuse lõpetusel ja raha reudi alustusel hakati
siis ka juoa metsa wötmisele piirist panema, wötjaid
nimetadi waräZteks ja käitt nendega karedamine
ümber. Metsa wahid oliwad nüüd kõige suuremas
kimbatuses ja nagu kahc tule wahel. Kui nad waras-
tega wana moodi ümber käisiwad, wisati neid köhast
lahti, wötsiwad nad wargao waljn wastutusete, siis
arwasid need, et metfawaht ueid kiusab ja ueile tnee-
lega kurja kaela soowib.

Sarnane aeg ja kord Valitsesid sellel ajal, kui
metsawahi Ätihkel oli maha löödud ja surma sai.
Aga waatame nüüd wecl kord selle wöera walla talu
meeste metsa warguse peale, kes kalale lubasid minna
ja kirwest ihuma jäiwad.

Magitud wöera walla. talu seisis Tammelaane
metsa jan ligidal, arwata neli, wiis wersta kangel;
hunt oli seda wahet oma sabaga möetnnd, sest et
selle wahel soo wöfa seifis. Taln rahwas oliwad
wanaste juba oma kiiti ja tarbe puud Tammelaane
metsast salaja toonud ja kui nüüd neid keelati ja
kinni püidma hakati, siis hakkasid nad kiusu parast
metsas kurja tegema ja wägiwaldselt warastama.

Noor^ ilma naeseta peremees tellis omale kõige
tublimad poisid kes külas kaklesid ja kõrtsis wägitükkisi
tegiwad ja maksis neile kõrgemat palka, kui keegi muu.
Poisid oliwad kanged wiina wötjad ja- kui peremees
seda neile himu järele jagas, häda siis sellele, kcs neile
tee peale põigiti ette juhtus!
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Metsawaht Mihkel oli nende käest kaks korda
kirwed ära wötnnd, kui nemad metsas kaski raiusid.
See sündis päewa ajnl ja Mihklil oli teisi mehi selt-
sis, ^elle kuri töö maksiwad nad metsawahile kuh-
jaaa kätte.

Ühel õhtul andis peremees poistele, nagu ta
küttes, j a l a j ä r g i wiina, pistis weel paar pndelit tas-
kusse ja sõitis poiste seltsis metsa.

Sudakaid poisid sudakaid!" etsitas peremees
ja poisid saagisid kumme suurt saepaku kuuske maha
ja lasksid risti üle tee. Iga tüwest saeti uks aiuus
pakk wiiti kõdu ligidale ja maeti turba haudadesse
lume ja jää alla. Mingu Mihkel uüüd mõisa kae-
bama, tee on tal kinni — ah ah haa!

Mihkel muretses mehi, kes tee lahti tegiwad,
wihastas ja wandus ja lubas wargad kinni pnida.
^as ta neid kätte sai — küllap eespool kuuleme!

Wacne öunetu kütt istus weel ikka wangi tor-
nis, nagu kõige suurem kurjategija. Iöulu eel oli
ta juba wangi wiituo, nüüd oli juba kewade käes,
linnud lanlsiwad ja tedred kudrutasid, aga uende ilu-
sad healed ei ulatanud siia paksu, pimeda müiride
wahele! Kui igaw wöib wangis olla, liiategi weel ühel
linnu kütil, kes kewadel wabas metsas ümber rändad,
nagu lind 'ise, keda ta kütib. ^

Ms tedre mängn aeg luba moooa on? knstd
ta wangidc ülema käest, kes temale Ma toob.
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,,Mis sa sellest küsid?"
„ Mina olen kütt ja tahaksin seda teada saada,"

kostis Jaak ja waatas akna poole ülesse, kus kewadise
päikse kullased terad raud wörede wahel särasid.

,,AH soo," naeris wangiwaht, ,,wöi sina oled
kütt? Kui sa siit metsa peaseks, tooksid mulle ühe
tedre kõhe tingituseks?"

,,Ma tootsin sulle terwe põdra, kui sa mind wöiksio
lahti lasta.

,,^umi laguned allch, wöi linnas maa ja metsa
asjadest aru saadakse. Aga sind wnakse täna kõhtu
ette."

,,Kohtu ette?"
„ Kõhtu ette jah, käsukiri ou juba kautseleis."
„ Jumal tänatud, siis saan ometi jälle ilma ja

sinist taewaft waadata!" röcmustas Jaak.
Jaak wiiti ka toeste wangist wälja. Kui ta

uulitsale jõudis, neelis ta isuga wärsket õhku sisse,
nagu kõrbe jänuliue hallika wett. .«ui ilns oli ilm,
kui puhaste paistis päike — Jaagul tnliwad taht-
mata pisarad silmi!

Kõhtu tuas oli peale kõhtu härra ja kirjutaja
weel üks tolmas mees, kõrge kaswu ja musta wuut-
fidega; ta wahtis terawaste Jaagu otsa.

See ou fee päris õgija, mõtles Jaak, küllap fee
miud wist Siberisse wiib! Peaks Mari mull ühes
tulema ja püssid kõdust kaasa wötma, ehk saaks seal
maal wee/ jahti pidada!

Kõhtu härra paui harilikult küsimised ette, Jaak
wastas wana wiisi ja ninnd targemad mitte midagi.
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,,Kas sa sellkorral metsas midagi ei näinud ega
kuulnud, kui sa surnud mehe juure juhtusid?" küsis
wöeras härra.

^Kuulsin küll, aga ei näinud kedagi."
M i s sa kuulsid?"
,,Ühc puu raginat ja matsu, nagu oleks ta kännu

pealt kukkunud."
Woeras härra sädistas saksa keeli kõhtu härraga

ja küsis M e :
,,'Kas sa ei tea metsawahi Mihklil wana waen-

lafi olewat?"
,,Wöi kellegil metsa wahil waenlastest puudus

on. Inimesed wamstawad Pind ja kcha kinni wöc-
takse on metsawahi waenlane," kostis Jaak.

.̂älle kõneles woeras härra tüki aega saksa kee-
les kõhtu härraga, pani Jaagule paberid ette ja käs-
kis alla kirjntada.

,,Mis see kirjutamiue tähendab/" küsis wang kart-
liknlt. ,,Kas mind Siberisse saadetakse? <5i, ma ei
kirjuta kedagi alla, mina olen ilma siuta ja ei mõis-
tagi kirjutada."

,,Miua oleu sinu adwokat, sinn protokollid on
juba Riias ja asi wöib halwaste minna. Mina saan
sinn õiguse eest seisma — kirjnta siia nime alla!"

,,Mimi ahnkaart — mull ei ole sulle raha maks-
ta, aga kui sa mind wangist wälja peastad, toon snlle
pöö — hnndi naha tingituseks!"

„Põdra Tahtsid ütelda?" küsis kohw härra.
, M , ei ma tahtsin ikka hnndi nahk ütelda, aga
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kcel eksis kogemata. Seal mangi maja müiride wa-
hel jääb ju inimene lolliks."

Mõlemad härrad naersiwad ja Jaak wiiti mangi
tagasi. Ta läks sinna palju röemsama meelega, sest
nüüd oli ometi musta wnntsidega tore härra, kes tema
õiguse eest seisis, kui ta mitte just petis ei olnud.
Aga mikspämst see uhke härra mulle head teeb, mõtles
Jaak. Kes on ahnkaardi mulle appi saatnud?

Meiegi tahaksime seda kuulda saada ja kuuleme ka.
Wana Poumauui härra ootas Wiljandis päewa

ja nädalate kaupa, kunas tema sõber Jaak jahi noo-
siga linna tuleb, aga Jaaku ei tule kuskilt! Poom
ja linun liha on ammngi otsas, saksad käiwad kiru-
mas — mis ta seal kõdus peaks nokitsema?

Ühel hommikul tuleb Raswa Jaagu, naene Mari
Poumanni tnppa ja kaebab nuttes, et Jaak juba ammu
wangis, ilmasüita kanuatab ja waest Siberisse saa-
detakse. Naenc räägib asja loo otsast otsani ja kar«
dab, et tema lastega kõdus näljas on.

M i s ? " käratab Poumaun, ,,mis? Jaak waugis?
Minu wana kuulus kütt kannatab ilma suita musta
müiride wahcl ja põdrad jookscwao metsas ula üm-
ber? See ei tohi nõuda olla," wihastab härra ja põ-
rutab rusikaga wastu lauda, et tassid ja klaasio tinsewao.

,,Säh, siin on sulle wiis rubla raha, täht ka,
sellega wöta aidast wakk jahu, tule jälle, kui se' t̂sa
saab," kõneleb helde härra erutatult. Siis wötab
hundi nahkse kasuka ümber ölade ja ruttab wälja,
hüiab aga weel üle ukse trööstitud naesele tagasi:
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Naene ära muretse, mina wötcm weel täna adwo-
kadi ^aak peab wälja tulema, wälja!"

' Müd teame meiegi, kes adwokadi kõhtu ette
saatis ja mikspärast ta tuli.

IX.

Meie kuuleme täna tuttawas metsa käru kõrtsis,
kus bundi jahi mehed koos oliwad ja Raswa Jaak
kartohwlid ohust kätki laskis, kahte purjutajat noort-
meest järgmist juttu ajawat: ^

Küll teil ka tänawu palju puid za palksi õues
on kust nad kõik olete wälja wötnud?" küsib Juhan
Tõnise käest ja paknb sellele õlut, mille wöimuft
noorde meeste paled öhetawad ja keeled libedaks läi-

" " " ' ^a meie käime tihti ka la l. toome kussuta
sudakaid. ' Meil on pagana hea peremees poiss-mees
a ostab sarnase kala pingi juures wima kas tnlub

'vletsawaht Mihkel on Looja karja lamud, nuud
on teil" lust ja lnba kalal käia," pärib Juhan edasi.

' Wötku juudas, tema wend on palju hullem,
see wahib öösel suure karja meestega metsas, kuna
wana Mihkel üksi ümber hulkus."

(<i tea, kes selle sitika küll pidi maha sirutama,
oli üle liia tige ja tiirak mees?" . , . . „

Noh w i mõni ka teab, kes seda Mgeb telle-
gile ütelda," naeris Töuis ja napsas nne klaast lana
pealt pensse.
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,,Oga sina sellest ometi ei tea?" päris Juhan.
,,Kui ma ka tean, ei tohi ometi ütelda, Jaan

lubas iga mehe kõhe esimese hoobiga surnuks lüia,
kes sellest kõneleb."

,,Iaan — teie poiss Jaan wöi?"
,,Noo jah, seesama, ja teda kardan ma kui tuld!"
„ Minule wöid sa seda nalja ikka jutustada, mina

olen ju sinu südame sõber ja ei kõnele sõna kellegile,"
palus Juhan.

„ Sinule ehk woiks — aga kui see üles tuleb?"
,,Mine rumal, kuidas woib see üles tulla!

Kas sa mõtled, et mina sind hukka saadan?"
,,Seda ma küll ei usu, aga osta kuus õlut, ma

kõnelen, aga Jumala pärast mitte kellegile ei tohi sa
edasi rääkida," tingis Tõnis.

,,Ära ole laps!" noomis Juhan ja läks leti
tuppa õlut tooma.

Kõrtsi tüdruk Kata toob tellitud õlle lauale, lõ-
kerdab pisut aega poistega ja lipsab siis uksest wälja.
Kata saab aga aru, et poistel mõni saladus arutada . -
on, ja asub ukse taga kuulatama. Muidugi aruta-
wad nad küla kosja plaanidest ja asi puudub wahest
weel temassegi kinni. Kata kuulatab terawaste, laud «^'
on ukse juures ja tema wöib kõik kuulda.

,,Asja lugu oli nõnda," alustab Tõnis, kui juba
toodud märjukest oli maitsenud, ,,asi oli nõnda! ^
Aga ega sa kellcgile ei kõnele?"

„<''!, ei kõnele, aga edasi," kinnitab Juhan käega
tõrjudes.

,,Meie peremees ja metfawaht Mihkel oliwad
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wimma mehed ja Mihkel oli selle juures süidlane.
Peremees pakub temale wiiua, lubab waka nisu ja
mitu muud asja wiia, kui mees silmad kinni Pigis-
taks ja kassi lubaks ka mouoa kalakest kotist wötta.
Aga näe, Mihkel on narrikene, ei wota wiina ega
tedagi wastn, wiskab käega ja kurjustab. Lähame
siis oma käe peale kalu püidma, aga Mihkel juhtub
teiste meestega juure, wotab meil kõigil kirwed käest
ja lubab wcel oma walla kohtusse kaebada."

^Ioo Töuis ja jutusta edasi," sunnib Juhan ja
mõlemad joowao — mees ja möct!

„ Peremees, nagu ta nhke mees on, wihastab
hirmsaste laseb uued kirwcd teha, joome enne siin
kõrtsis ja lähamc jälle jnlgestc õngele. Tout kes meie
käigid nõidus, jälle juhtub Mihkel meie juure ja wo-
tab kõik kirwcd käest ära! Paar koormaid kaski oli
peal, neid laskis ta oma öue wcdada. Mõtle wcnd,
kas siis süda täis ci läha?"

,,Ia muidugi!" kmnitab Inhan ja ulatab köne-
lejalc õlle klaasi kätte.

,,^ga siiu kedagi kuulamas ei ole?" küsib Tõnis
ja waatab ümber nugi.

,,(5i, kõik larmitscwad taga teise tna pnhwctis,
kõnele edasi!"

,,Noh, peremees laseb kolmat korda kirwed teha
ja nüüd wötame kognni uued kongud ja kawalused ette.

Meie lähame tormisel ja saoufel ööl metsa,
saeme kõige jämedamad kuused läbi ja laseme risti
tee peale pomm ja pomm! Käi nüüd kuri waim kae-
bamas, kui sa ilmas elada ei mõista!
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Iga tüwe otsast wötame tüki küna wöi laua
puud, matame turba hauda maha, tuisk käib köhinal
üle — otsi kui sa mees oled! otsi!"

,,Kena küll, kena, aga sina pidid metsawahi ma-
terdamisest jutustama, uüüd kõneled ualja kommetist?"
küsis Juhan.

,,Dota oota, küll see kah tuleb!
Kui kassil kala magu suus, siis ta küinistab wöi

paksu koti kätki, uöuda ka meie. Teadsime küll, et
meid walwatakse, aga walwajat üle lüia on seda
suurem lust. Meie läksime neljandal ööl, wastu lau-
päewa hommikut M e kalale.

Seekord ei tahtnud suurt wigurit mängida, waid
põletuse ja peeru puid tuua. Noh näe, paneme paar
koormat juba peale ja uäeme, kuidas must kogu meie
poole wcnib. Kas on käru wöi hunt, ei, Metsawaht
Mihkel!

Kõige pealt tuleb ta minu juure ja käratab kur-
jaste: Kirwes siia! Mina annan oma kirwe kätte, mis
sa wöimu mehe wastu pcmed! Siis wötab ta
poisi kirwe käest ja asub Jaani juure. Noo selle
mehega sa nii ruttu walmis ei saa! mõtlen mina ja
ei saanudki!"

. ,,Kirwes siia!"
,,Kasi koou!" kostab Jaan.
,,Kas annad kirwe kätte?"
, E i ! "
,,Kirwes siia!" käratab weel Mihkel ja paneb

Jaani kirwe warre otsa kinni.
Nagu wälk kähmab Iaau koorma pealt puu halu
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ja paneb lopsu Mihklile paha. Wanamees waub
nagu kinuas kokkn ja sadab otseti lnme sisse.

Peremees waatab päält ja hakkab Jaani noo-
mima: ,,Sa loid ta surnuks?"

,,Knrat wötku!" kostab Jaan, wäänab Mihkli
õlale, wiib tee peale ja wiskab prantsti maha.

,,Noh, nüüd sa tead kõik. aga Jumala pärast,
ära sa kellegile köiiele, saab Jaan sellest haisn, siis
olen mina snrma laps!"

,,Sinn pärast ei räägi ma küll kellegile, aga see
Jaan on uks hirmns imme," süles Inhan pölastn-
sega, ,,küll ta wiimaks looga lähab!"

„Hirmus iniuiene jah, kord tahtis ta mind tei-
baga snrnuks lüia, kui ma sellesama kõrtsi Kata
ecst seistu, keda ta mõnitas.

Mõtle ometigi, tema tahtis Katad kosida ja
Kata on ometi Mcrsawahi -Viihkli wetlna tütar, kellc
mörtsnkas teuia on. Kata lükas tema kosjad tagasi
ja nüüd lubab ta talle mitn imet teha. Mina lähaksin
tüä Katale kosja, aga mnlle ta waheft ka ei tule.
Aga sina Inhan, sina wöiks küll Katad kosida?"

^/ähame wötame selle hirmu loo peale klaas
Wiina," ütles Inhan ja mõlemad mehed läksid leti
wppa.

Kata kuulas seda lngn hinge kinni pidades ja
Pidi karjatama, kui ta knnlis, kes tema ligidalt sugu-
lase mörtsnkas ou.
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,,Dnn mõrtsukas, onu mõrtsukas!" karjus ta
nüüd käsa ringutades; ,,Iaau ou miuu talli hea ouu
mõrtsukas! Seda tahau ma üles auda, taewa juures,
ma tahau teda üles auda," karjus Kata, ja käis
tuba mööda riugi.

Kili Kata ehmatusest toibus, mõtles ta järele
kuidawiisi parem oleks mõrtsukat üles anda.

Näägiu ma rahwale wöi walla kohtule, siis wöib

jutt, kõne laiali minna ja Iaau, kes euue juba miini
peale wihaue, lööb mind salaja surunks. Rää-
gin ma onupojale ja ammu tema isa mõrtsuka ülesse,
siis lähab onupoeg kõhe wihaselt Jaani tallale ja
teiue neist saab surma. Ouupoega hoian ma enam
kui oma hinge, ta on mnlle nii — nii armas, kallis;
ta saatis mnllc hiljuti weel kaks arntastuse tirja.
Mis ma waeue hiug peau tegema?

Järgmine öö läks Katal uneta mööda, pika
mõtlemise järele wöttis ta nõuks hommiku Raswa
Jaagu naise poole miuua, et asja lugu ligimalt teada
saada, sest waua Jaagu tütar oli temal leeri pölwest
tuttaw ja tema isa kannatas ilma suita wangis. Jah,
see oli kõige parem!

Hommiku pani ta euuast riidesse, sidus saiad,
küla kostiks, rätikn sisse ja astus teele. Oli küll tükk
maad käia, aga mis see noore inimese kohta tähendab,
kcllel sarnane suur asi südame peal on. Tema oli
siitsaadik Raswa Jaakn oma kalli onu mõrtsukaks
pidanud, onupoeg oli temale sedasama liimitanud, nüüd
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teadis ta, kes mõrtsukas oli ja kuidas küti perekond
ilma siuta kainlatas.

Jaagu kõdus wöeti Kata suure lahkusega wasw.
Kui Kata kuulis, kuidas Poumauui härra waua
jaagule adwokadi wötund, wöttis tema uöuks Jaagu
naise seltsis Wiljaudiofe Ponmauui härra juure miuua.

Tema ei seletauud küli Jaagu uaesele asja lugu
pöhjaui ära, waid audis kiildlat lootust, et Jaak uüüd
lahti lastakse, îaeue röemustas, rateudas ise hobuse
ette ja mõlemad söitsiwad liuna, waua Poumauui
härra juure.

Kui Vvata härrale toit loo otsast otsaui ära ju-
tustas, ei oluud härra röemul aru ega otsa. Tema
käskis ueid sinna jääda ja läks kõhe adwokadi juure.

Tagasi tulles audis tema Katale siidi rätiku tin-
gituseks, lubas tema pulma tulla ja audis ^aagu
naisele toidu mooua kaasa. Jaagu naist käskis tema
ülehomme tagasi tulla, sest ta lootis, et siis Jaak
lahti lastakse. ,,Waat mis on, waat mis ou," röc-
mustas härra ja tipsutas söbradele rohkem wiiua, tui
tuuagi enne.

Järgmise päewa hommiku sõitis Sillakohtu laul-
bur kirjutaja, adwokadi ja soldatite seltsis teatud
talu öue ja wiis kõik mehed, peremehest kuui wiimse
poisini Wiljauoisfe. Moued oliwad süidlascd, möued
süi tuuuistajad.

Jaau salgas kiill kõhtu ees oma süidi ära, aga
teised poisid, kõige südimiue Töuis, tuuuistasid teda
mõrtsukaks ja tegiwad kuritöö toeks.
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Peremees ja Jaan wiiti kõhe wangi ja saiwad
hiljem oma raske karistuse kätte. Jah, kes saada-
nale sõrme annab, seda pärib ta kõige lehaga!

X.

^smaspäewa hommikul togus rahwast Sillakohtu
maja ette murrnna kokku. )utud, metfawahi mõrt-
suka tabamisest ja knnlsa küti ilma siuta taunatami-
sest, olid linnas ja maal laiali läinud ja kõik soowi-
std näha saada, kuidas kütt pcaseb, missuguse uäu
ta teeb, mis ta kõneleb ja knidas talle madalus ja
kullane kewade mceldiwad. Ootajate seas oli ka wana
Ponmanni härra, kcs nhke imuga ümber jalutas, ja
Jaagu uaene ning lapsed, tcs õnnest särawatest sil-
madest röömu pisaraid pühkisid. Wabadns, kullalle
wabadns, kni kaM ja torge sina oled, seda wöib üksi
see taieste tnuda, kcs sinnst kana aega ilma olnud!

Jaan astns kähe soldati wahel tohtn majasse,
ahelad kõlisesid weel tema käte ümber, üks raudne
heal, mis inimeste südamed hirmu, haleduse ja põlas-
tusega täidab, sest ta lahutab immest inimestest, wo-
sukesc rahwast ja muudab teda looma sarnaseks! Iga
suurema kuritöö kanuul käib wanne, walu ja Piin.
,^es oma südame healt oigel ajal ei kuule, sellele
tuletab seda ahelate kõlin meelde, aga siis. on juba
liig hilja, hilja, hilja!
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Jaak astus maha löödud silmadega kõhtu kotta
ja rahwas waatas tummalt taga järcle. Kes teab,
kuidas weel asja lood läksiwao, woi ueid rahwa ju
wsi ja arwamisi uskuda woib!

Tunui aja pärast tuli Jaak lahtise käte ja oma
eudise jahi kuuega uagu woitja wälja. Ta kandis
pead püsti ja waatas julgcstc ümber ringi, uagu cuue
wauast kütidc riugkouuas.

,,Ilma suita, Jaak ou ilma suita, tere Jaak,
tere!" kuuldi röömsa rahwa suust ja palju küttisi ja
wauu sõpru pakkusid talle kätt. Naeue oli selja rahwa
poole pöörnud ja nuttis, wana Poltmalmgi pühkis
salaja silmi.

,,Iaat! tule lähame liiku jooma, meie ostame,
meie ostame," kuuldi kütide keskel kntsct, kõik puid-
sid teda nüüd armastada ja auustava. Jaak pööris
kõige pealt uaesc poole ja sõnas:

,,Mari, mis sa uutad! Kui ma käru käes ja
kmui katuksel hukka ci saanud, ega ma siis siin paksu
müiridc wahel pidauud hukka saama! Ära uuta! Kas
tedred juba kudrutawad? Kas püssid ei ole rooste-
tama läiuud? Ma ei tea, kas mull kuulisi wecl kõdus
ou?" kõneles Jaak naescle ja tema silmade waade
läks laugele üle linna madala majade, wöib olla,
et ulatas kuui Tammelaane ja Maasikmäe metsadeni!

Küttide kutsumistest hoolimata, wottis wana Pou-
manni härra Jaagu käe alt kiuui ja wiis ära oma

" )
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poole. Naeue köndis temal kulle juures, kui kardaks
tema, et Jaak jälle huudi sõidule lähab. Rahwas käis
hulgaui taga järele, kuui Poumauui majani.

Ponmanni härra kntsns kõik kütid ja ^aagu
sõbrad ja tegi toreda pidu, niis kuni hommikuni testis.
Ta wöisfeda teha, sest tema kütt oli nüüd jälle waba!

nolmandal päewal oli wana kawala härra juu-
res jälle põdra ja linnu liha saada, kellest kunagi
pnndus ei tulnud. ( M ta ole tõsi: Teed head, teed
iseenesele, teed knrja, ka iseenesele.! Kas need sõuad
sala küttimisega kokku käisiwad, seda ei suuda meie
mõista.

Memus Jaak sõitis mmd uaese seltsis kõdu ja
tema csimeue asi oli pilsside puhastamine. Oi, kni-
das nad oliwad roostetanud ja pea aegu rikkesse läinud!

Pea kostsiwad jälle pangud siit ja sealt, nagu
nus eln oli soodesse ja metsadesse asunud. Maasik-
mäc metsades leiti jälle põdra uiagusi ja tedre kudru-
tamine jäi wahe peal wait, kui jälle pauk kõlas, nii
et sood ja metsad wastu köhasid.

Mõisa metsasi hakati mmma, raismikud tekkist-
wad laandesse, kärud hakkasid kaduma ja hundid jäi-
wad arwemaks, aga waua küti aida seiuade peal, war-
uade otsas rippus ikka loomade uahtu ja liudusi, seni

a kui ta elas. Ja ja — kes saab kawala küti,
.'l wähem ,,Raswa Jaagu" wasta!

Metsawahi Ntihkli poeg kosis kõrtsi Kata ära,
Poumanu oli sõna pidanud, pulma tulnud ja toredad
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tingitused kaasa toonud. Wana Jaak jutustas pul-
mas weel palju imelugusi, Poumanui härra wulas
töige pulmalistega pealt, andis Jaagule kätt ja sõnas:

,,Iaak, sina oled mees üle meeste, siua oled meie
maa kõige kuulsam kütt!"

f
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