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Ne1

Soowitus.

See raamatukene woiks ka löbusaks ajawiiteks olla noorte kooswii-

bimisel, lus seatakse loosinumbrite jrele igaühele üks elutarkuse petus
tähendawalt.

Paljudel lähels see raamatukene otsekohe läbilugedes igawaks, kuid

seltskonnas saaks ta monelegi tãhelepandaw olema ja kasulikka juhatusi
jäãdawalt meelde kinnitama. : :

Ne 2.

Eesköne.

Ausẽtatud lugijad!
On teil juhtumisi olnud, kooswiibida söbradega, kus ikka alati woõe-

takse koneaineks kedagi arwustada. Kui aga sellest seltskonnast juhtub
mööda minema neiu ehk noormees, kes suurema hulga kooswiibijatele
tundmata, ainult ühele ehk kahele tuntud on. Kui see üks, kes ütles seda

möödaminejat hästi tundma, alandawad märkused selle kohta tegi, siis
jäi koöikidele pölgaw mulje sellest möödaminejast järele. Kui need tundma—-

tad juhtusid weel teine kord seda möödaminejat nägema, siis weaatasid nad

ikka teda polgtusega, nii kuidas see tehtud märkus oli esimese muljena

jäädawalt moöjunud. Selle peale ei pööranud aga keegi tähelepanemist, mis

pohjusel see alandaw märkus oli tehtud!
Ärgem laskem mitte iseendid eksitada korwalistest arwustajatest, waid

olgem ise asjatundjad! Kas teie woite julged olla sellepeale, et arwustajad
mitte ei arwusta diglaselt? Igaüks arwustab oma: tunnete, waadete, os—-

kuse, parteisuse, kadeduse, omakasu, ükskoöiksuse uhkusega, ehk on inimesi

olemas, kes armastawad alati kölbmata nalja teha, kuid diglast arwustajat
on raske tabada.

Kui teie olete midagi ostnud, siis töötage sellega seni, kuni selguwad
asja wead ja headused. Saagem ise diglasteks asjatundjateks!

NKui teie olete selle kesolewa raamatukese ostnud, siis lugege läbi,

otsustage ise asjatundlikult ilma körwaliste moõjudeta. Ma usun kindlasti

ẽt Teie saate seda raamatukest kalliks pidama, mida kölbab mälestuseks
kinkida ehk wäga tarwilikuna tarwitada.

;



Ne 3

Neiud ja nooredmehed!

Kui Teil juhtub elus, iseäranis noorespölwes, kus koigil suuremalt

osalt terwis korralik, weri karske, selle töttu armastuse tundmused liig

ägedad, önnetu armastus ette tulema, see on, et emb kumb wähem armas-

taja pool külmaks ja polgajaks saab, mille järeldus on, et rohkem armas-

taja pool kohutawat armukadedust, walu ja wiha tunneb. Tihtigi juhtub,
et mitmed rasked teud korda saadawad, nii kui: iseendale surma walmis—-

tawad ehk jälle oma „petjale“ raskesti kttemaksawad, ehk jälle kahjulikka

löbufid enda rahustamiseks otsiwad j. n. e. — kuid ärge heitke meelt!

Teadke kindlasti kahilemata, et armastus on 'äritud suguline kirg, mis

mötte närwidega koos töötab. Nii wäga selgeks saab see igale surelikule,

et kui see „ihaldus“ saab rahuldatud loomulikult, ehk kui juba wanuse
norkus kães on, kuhu kaub siis see „iseãralik armastus“! Ärgem saagem
mitte kãttemaksjatels, waid walige endale uus, kellel woimalikult sarna—-

dust oleks endise meeldiwaga. Kui sarnaduse leidmine mitte ei peals önnes—-

tama, siis püüdke unustada poõlgajat hoolsa talitamisega töõ juures, samuni
ka seltskondades kimisega, et mitte mõttenärwid ühes südamega ei saaks

wapustud, sest need on kallimad, kui üks polgaja. Ärge pruukige mitte

wiina ega olut, sest need äritawad pingulolewad närwid weel rohkem

üles. Hääks abinduks on ka see, kui oma põlgajat kunagi enam nha ei

saa, siis ununeb ta peagi. Kellel aga woimalik on, need katsugu enda

„acmastust“ rahuldada uutega kokkuelades. Kelledel sellets wöimalus puu—-

dub, need püüdku hoolsa tööga unustada. Loomusunnil igatsusest abielnsse

astuda, ei saa muidugi lahti.

Ne 4.

Laste wanemad!

Kui teie olete selle raske ja körge ülesanne eneste kanda wotnud, et

järeltulewat polwe kaswatada, siis ärge unustage ära, et see mitte üks

naljatamine ei ole.

Teie peate oma lapsi nii hoolega kaswatama, kui kärner taimekesi
kaswatab. Kui teie seda mitte ei tee, siis woõite teie oma lastest niisama
wähe head loota, kui kärner oma halwasti kaswatud taimedest.

Ärgem jätkem neid koili niisugusesse seisukorda, nagu wanasöna tã—-

hendab: „Wäikene wösu ei kaswa sunre puu all“. Wanemad, pidage selle
eest hoolt, et teie lapsed igaüks lahus omaette elama saaks, et mitte need

joledad tülid ei torduks, mis wanemate waranduse pärast on olnud. Kui
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meie paneme aeda taimed kobarasse, ehk üksteise lhedale kaswama, siis
üks ikka teistest joöudsamini kaswab, mille pärast teised alla jääwad ja
ära kuiwawad.

Köigist koöige rohkem tuleb teil seda wanasöna meeles pidada: „Kas-
wul wigastused, igawesed mälestused“.

Kui teie lapsed alles hingeliselt ja ihuliselt täiskaswamata on, siis
tuleb teil alati seda silmas pidada, et nad ühtegi paha omandust liialdud

paljuses kätte ei saaks. Kui näituseks noored inimesed vn armastanud

kaswamise pölwes, siis ei woi nad mitte eluotsani teineteist unustada, kui

neid saatuse käsi ei lsasknud paari elama saada. Weel raskem on inimes-

tel ära harjutada halbu omadusi, nii kui: suitsetamist, wiina joomist,
wargust, kaklemist, waletamist j. n. e. /

Muidugi leidub sün palju waidlejaid. kes toowad näitusi, kus mees

jättis maha; joomise, warguse, waletamise, tubaka suitsetuse jne. Selle

koige wastu ma ei waidle. Kuid niisugusi juhtumisi tuleb harwa ette, ai—-

nult iseäraliste tahtejoöuliste juures, kes ennast harjutuwad unustamise

läbi ruttuliselt ajawiitmata tööd tehes. Siiski näiwad nad selle harjuta-
misega otsata waewa, mida mitte ei oleks nähtud, kuẽ wanemad oleks

kaswamise eas hoolt kannud. : :

Mitte kudagi ei saa meie seda wanasoõna ümber töugata: „Wanemad
on lastele saatus“. Kui palju tgelvad wanemad lästele ülekohut sellega,
et teadwad küllalt, et nendẽl on pärandataw parandamata haigus, selle
peale waatamata asuwad nad sellele körgele ülesannele — „lastekas-
watajaks“.

7

Zällegi woöib olla tahaks siin keegi töendama tulla näãitustega, kus

täiskaswanud inimene ka jooma harjub. Arusaadaw, kui ta juba wiina—-

waadis ligunes, et tema weri wiinaga täiesti rikutud sai. Tühi köit!

Neid üksikuid ei paista kusagilt wäljo, ?es wanuses raisku lähewad; samuti
on ka wanas eas „karsklasteks“ saanuid ilmas nii wähe, et neid ei

maksa arwessegi wötta. :
—

Tühja waewa näewad köik need karskuse seltsid, ehk digemini ütelda

„loõbuseltsid“.

Uskugu, kes tahab, aga ainust diget teed siin maailmas wdiwad

näidata: Elutargad lastewanemab ja koolid, kus ka südame haridust silmas—-

peetakse. Aga kui seda mitte ei tehakse, siis woib weel miljartisi selleks
kulutada, et wangimajasid juurde ehitada, kiriknid, hullumajasid, seltsima—-
jasid suurendada. Kui koöik rahwas karskuse seltside liikmeteks wötta, siiski
jääks köik tagajärjetals. „Suurele elujoele tamme teha on woimata“.
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Mille eest tuleb elus köige rohkem hoida, et pahandused tule—-

mata jääks.

Köige kergem on sellest küsimusest aru saada, kui meie seda iseenda
meelde tuletame: „-ra tee seda teistele, mida ei tahaks, et teised sinule
teeksiwad“. Nüüd saame meie selgesti aru iseenda kest, mis walus, mis

weel walusam. Tundelistele inimestele on köige walusam, kui neid tagaselja
süüta laimatatse. Nad wöiwad kindlasti toendada, et kui neid peaks
löödama ehk awalikult näkku öeldakse, siis neil mitte nii walus ei ole,
kui nende tundelist hinge salaja laimatakse. Muidugi püütakse seda alati

salaja teha, et laimataw teada ei saaks. Wanasöna ütleb: „Kui tahad tei—-

sele midagi ruttu teada anda, siis keela oma söpra etterããkimast“. Kui
kusagil kedagi laimatakse tdelisel, wẽi mitte toelisel pöhjusel, noh sellest ei
olels midagi, kui ette ei kantaks. Kuigi on kedagi toelisel pöhjusel laima—-

tud, kui siis ettekantatse, siis on laimatawal tött kite kuulda, — ta otsib
warsti kättemaksmist. — Lihtsalt: ära tee seda teistele, mida sa ei taha,
et teised sulle teewad..

Kui igaüks seda tahaks meeles kanda, siis oleks asjad ilmas
warsti joones. -

See küsimus on iseäranis tähtis naestele

Ae 6.

Mida tuleb koige pealt tähele panna, kuni kusagile asuda eht
teenistusesse astuda. ;

Kui kuskile teenistusesse astuda, siis on koige tarwilikum nende

isandate „iseloomu“ tundma dppida, kelle käes walitsemise ning käskimise
wöoimalus.

Kui meie aga tahame teenija olla, et ainult omi teenistuse kohusid
diglaselt täita, siis ei ole meie weel ühtigi peremehe meelt mööda. —

Niisugused teenijad aga, kes mdistawad oma isandate tujude järele tant-

sida, ei pruugi oma kohuste täãitmises kuigi hoolas olla. Kdigil inimestel

on see igawene tung sees, et tahaks teisi oma tujude järele tantsima
panna.

Kes on Jumalakartlik, see soowiks, ek koöik Jumalakartlikud oleks.

Kes uskmata, tahaks koöiki uskmataks teha j. n. e. Teenijad tahaks ka

muidugi peremehi oma tujude järele tantsima panna, aga wähestel sce
öunestab.

Kellel kuktur, sellel käsk.



Ne 7.

Keda tuleb teenijal rohkem karta, kas peremeest woi perenaist?

See on tuhandete teenijate poolt tõendatud, et peremehe wiha ja
käsk on kui köue mürin, mis kord raksatab ühes wälguga, aga pärast
wiikus j- selge taew-s. — Ühtlasi ei igatse nad oma tujude poolehoidjaid
nii kui perenaised. Kuigi juhtub eksimisi, siis on woimalik andeks paluda.
— Aga teine lugu on perenaestega, kellede wiha on salajane, mida ta

tihti kinnikatta püüab. — Kuigi sa oled andeks palunud mittu korda, noh
andeks ei ole sa weel ühtigi saanud.

Naise wiha on lepitamata. Kui sul' on wöimalik oma nais-käskija—-
tega hästi läbi saada, siis meestega ongi läbi saadud.

Kawalate peensuste peale on meestel mdistust / wähem, kui

naisterahwastel.

Naesterahwad wöiksid endi kawalusega paljugi ilmas ärateha, kui

nendel mitte ei puuduks kindlus ja püsiwus.

— Peremehe, perenaise ja teenija wahekorda tuleb nii seada: perenaine,

peremees ja teenija, oga mitte peremees, perenaine ja teenija.
;

2
Kes seda küsimust tahab tähele panna, see wöib oma teenistuse kohal

faua paigal püsida. ;

Ne 8.

Ära kurda oma häda

Kui teie käsi juhtub halwasti käima. Kui teie tunnete walu ja

ahastust, siis ärge kurtke mitte oma söbradele ehk ülepea nendele, kes teid

lähemalt tunnewad, sest nendes ei ärata teie häda mitte kaastundmust,

waid parastuse tunnet. Kuigi nad teid hädas aitawad, siis ainult oma—-

kasu tagamöttel.

On ka olemas inimesi, kellede juures sugulus tunne kaunis suhu—-
woöetaw paistab olema, sellest wöiks ehk oletada, et suu rãägib seda, mida

süda soowib. Wöiks ehk woimalik olla, et need inimesed, kelledel weel sugu—-

sustunne puhas, rikumata, woiwad kaastundlikud olla oma sugulaste häda

juures, kui seal juures mitte waranduslised wãljawaated ei seu. Iseäranis
suur on sugulustunne nende naisterahwaste juures, kes sigimatad. Sugu-
woimulised armastawad omi lapsi, aga suguwdimetud omi sugulasi.



Ne 9.

Keda tarwis ilmas tunda?

Kui palju on ilmas hooplejaid, et nad on teiste inimeste lbitund-

jad. Kas wöib siis neid tarkadeks tundjateks nimetada, kes ainult teiste

wigasid tahawad tunda, aga enda wigasi mitte ei taha kuuldagi.
Kes tunnewad iseennast ja teisi, need on juba asjatundjad.
Inimene woöib maailma riikide üle kergesti walitseda, aga iseenda

üle walitseda on wist rastem.

Inimesed, kes oskawad enda üle walitseda ja tnnnewad iseendid,
need kannatawad elus raskuseid poole wähem, kui need, kes arusaamatad,
iseendawoõimatad.

Need inimesed, kes aga mitte ei woi iseennaft tunda, ehk wöita,
ärgu pruukigu ühtegi asja ilmas liialdatud kujul.

Ne 10.

Kes en meie ihu peremees?

Meie igaühe ihuperemees on meie waim, ehk moistus möotlemisega.
Kui hooletud on meie waimud tihti, et nad muretsewad omade teenijate

eest rohkem, kui iseenda eest. -

Tösi küll. Jätame oma ihu hooletusesse, noörkeb waim ära, peame
waimu eest üksi hoolt, sureb ihu ära. Ei saa peremehed teenijateta, ega

teenijad peremeheta läbi.

Peremehed, kui nad aga tahawad omi kohtasid kinni pidada, siis

peawad katsuma teenijatele enne palga kätte muretseda, siis mis üle jäããb,
alles enestele.

Just sellepärast ei osteta meil kirjandust, et tarwis läheb köoik

raha ihutoiduseks ja riideks. Seda ei tehiks mitte olla, sest waim peab ka

toidust saama.
Kui meie ikka laseme endid waimust waeseks minna, siis ei saa ka

meie kuigi kaugele, sest aeg nöuab alati arenemist. Mötlemise jous teistest

mahajäãämisel langeb koik majandus kokku.

Nüüdsel ajal, kus ilm koöik kurjust, kawalust ja petmist täis on,

peab igal inimesel hästi teraw möistus olema, et kimbatustest läbi pã—-
seda. Ettemötlemata wöime meie igal sammul komistada.

Sellepärast hoidke endi waimu üleliigsete wäsituste ja koormamiste

eesi! Andke waimule kosutust ja tätendust. Waim ongi see koöik.

Kui meie koöik oma warandused kautame, noh kawal mötleja wdöib—-

uut jälle koguda.



— 1E —

Ne 11.

Mida peab igaüks tähelepanema, kusagile unele kohale asudes.

Argem asugem uuele kohale elama, ehk midagi ettewtma, ilma koha—-
peal peenelt järele uurimata asju, mis katte alla warjatud.

Otsekoheste isikute käest on raske järele uurida, kellel omakasu silmas
seisab. Kdige lähemate naabrite käest, ka tema köige paremate söbrade käest
ei saa öigust teada, sest need jälle suure kadeduse pärast liialdawad asja.

Köigi pealt tarwis wäljauurida, kes on lähedal elajatest koöige era-

pooleitum omakasu sihis, nende käest saab täpipealseid teaduseid. Omakasu

ja kadedus on tundmused ilmas, mis koik kinni katawad — heatdused ja
kurjused. Ettewaatlikul inimesel tuleb elus poole wähem öonnetusi ette.

Tühjast toast ei töuse iial suits wälja.

Ne 12.

Mis peab igaüks tähelepanema, kui tahab abielusse astuda?

Niisuguseid abielusse astujaid on ikka ilmas wist wähe, kes seda

küsimust enne endale etteseab. Suuremalt osalt abicelusse astujate junures on

sundijateks: Meeldiwus, omakasu, paratamatus, üksköiksus j. n. e.

dZfseloomude peale ei pandakse mitte röhknu. Ja just need inimeste

iseloomud ongi, mis elus peaosa mängiwad.
Kumbki ei taha teise iseloomude alla paenduda. Wähe on inimesi

ilmas, fes arusaawad, et ei woi koöigil ühesugused iseloomud ja waated

olla. Seniks, kui noorus ja armostus möllab, ei panda mitte thele ise—-
loomu wigasid, aga kui juba loobutakse suurest armastusest, ehk kui

wanus wähendab armastuse kirge, kohe ei meeldi teise ehk teise waated ehk
iseloom.

; Kui aga neid waateid ja iseloomusid saab enne paariastumist woima—-

likult tähele pandud, siis ei ole see asi nii wäga paha. Wähe on neid

inimesi olemas, kes omi waateid ja iseloomu muvdab. Sellega siis, kes

mitte ei taha arusaada, et koõigil ei woõi ühtemoodu iseloomud olla, see
waadaku ette teisepoole walimisel, missugune iseloom temale kohane.

Selle peale ärgu pandagu mitte lootust, et iseloom pärast paendub.
Seda paendumist ei luba mitte igaühe sees elutsew „mina“. Endi iseloomu
alla woiwad ainult wöimukandjad orjasid sundida paenduma. Kui juba
abielus niisugust poliitikat ajama hakatakse, siis on abielnu porgu jällegi
wäljas.

Kui abielu rahwastel diglased arusaamised elust olemas on, siis ei—-

woi mingisuguseid oöõrumisi tulla.
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Ne 13.

Kas julgete päralt on koöik önned.

Missugune iseloom on koöige kohasem, sellest eespool pikemalt.

Tihti kölab rahwa suus lendsöna: „dulgete päralt on koöik maailm“
„eh! jälle: „Wali pealehalkamine on enam kui pool woitu“. Tihti klujuneb
ifla nii, et julgetel hästi lheb. Aga tihti langewad nad raskesti. Kas ei
olels wast lkohasem iseloom ettewaatlik ella? Zãrskuse iseloomuga inimesed
astuwad ettewoõtmistele: „Kas önne woi önnetust?“ Onn ja onnetus on
kui üks abielupaar, kes teineteise üle püüab walitseda. Abielupaaride keskel
taalub walitsemise woim alati naiste poole. Niisama tihti walitseb önnetus

Hnne üle. -

Kes abielusse astub ettewaatlikult, ehk midagi ärilist ettewotab ette-

mähtud wöimalikult, need ei saa mitte nii kergesti önnetumateks.

Nr. 14.

Missuguseid inimesi woib soöbradeks walida.

Söber on üks ilus armas nimetus. Igaüks tahaks, et temal oleks

truuid söbrad, keda tema woiks usaldada; kellele woiks oma walusid ja

ahastusi awaldado; kes ka ühes kaasa tunneks önnetuste ja önne korral.

Aga paraku ei leia söbra keegi. Ilusaid sonu tehaklse palju, aga

tegudes on koik teisiti. Soöber just ongi see, kes koige rohkem rdnu tuuneb

Aobra onnetuse üle; kes koöige kibedamat kadedust soöbra oönnest tunneb.

Söbrus on siis ainult püsiw, kui seal äriline omakasu olemas on. Wara—-

Aistel on ustawaid söbru küllalt, aga kes kehwa on, seda jätawad kdik

obrad maha.

Söobradeks wöib neid inimesi walida, kelledega ärilised huwid ühised.
Aga teisi inimesi sbradeks walida, thendab endale waenlasi walida.

Nr. 15.

Kuidas on wdimalik eesmärgile saada?

Kui wäga selge on köigil wanadel ärimeestel, kui nad tahawad
anönda uut algajat ärimeest surmata, et tarwis on tahtejöud surmata.

RKui paljud seelbi langewad, et kaorawad lootuse ning tahtejdu. —
„Tahtmine on ka woöimine“.
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—trge iialgi lootust kaotage enda ettewotmistes, kuigi teile lawalate

poelt kiwa ette weeretatakse. 99 korda woib kaudata, aga tahtejoud olgu—-
wärske. Sadandel korral läheb ikka hästi.

Nr. 16.

Waikimisel kulla wäärtus.

Nii otsata kalliks peetaklse rahwa seas wailimjst. Kui palju wöime

meie lobisemistega endid kiusatusesse kiskuda? Tihti juhtub meil kokkupuu—-

tumist niisuguste inimestega, kes olati mötedes otsiwad, keda wöiks leida

petmiseks. Need inimesed on esawad näoilmete tundjad. Kui nad inimeste

juures aimawad mönda woiwat petta, kohe esinewad söpradena. Siis uuri—-

wad kawalate koönedega möndagi saladust wälja. Warsti wöime meie leida,
et oleme suurte wörgutajate wörgus, kust enam nii kerge lahtisaada ei—-

ele.

Kdige parem oen alati igas kohas waikne, salalik ja umbusklik olla.

Siis on inimese näãoilme saladuses. Aga kui inimene köneleb ja naeratab,—

jis on näoilme awalik, siis wöib kergesti iseleom awalikuks tulla. Kawa-

lad otsustajad woiwad kergesti omakasuks numbri peale lüüa.

Nr. 17.

Kes on maapeal koöige oönnelikumad.

— Köige oönnelikumad inimesed on need, kes mingisuguse önnetuse üle—-

oma südant ei waewa ja külmawereliselt köige walude peale käega lööwad
Veel on inimesi olemas, kes loodud sellepoolest õnnelikud, et nende mõt—-

lemise jdud niiword nüri, et nad ainult ihulisi walusid tunnewad, tuna
hingelised walud nendele woödrad on.

„Mida suurem wara, seda suurem mure“.

Nr. 18.

Aukartus ühes hea sönaga woöidab wodra wäe.

„Hea söna woöidab wöera we“, on wanasöna. Kdik inimesed tahaks,

et teised tema wastu head oleks, aga seda ei tuleta keegi meelde, kas ma

ise ka teiste wastu heatahtilik olla tahan. Meie köik oleme wist seda tähele

pannud, et see inimene wihastab roykem, kellel wöim lused olemas on.

suidas seda aru saada? Wötame naituseks ülemusi, kelledel seadueline jun

dimise wöim ks. Kui nende sundimiste alla kaiw alam süüd tecb, siis—-
net üsemus palju ägedamat wiha alama peale, kui alau tunneb, lui



ülemus temale ülekohut teeb. Mikspärast? JZust sellepärast, et alamal on

ülemuse wastu auutunne, kuna ülemal alama wastu seda ei ole. Kui oga

alamate seas auukartus loõpeb ülemuse wastu mingisugusel iseäralisel põh—-
jusel, siis tunnewad alamad wiisakuseta wiha ülemuse wastu.

See ülemus on alamate hulgas suures wäärtuses, kelle wastu auu-

rartust tuntakse, kui see ülemus weel lahket nägu näitab, siis töstaks ala-

mad teda pilwedesse. lemus, kes aga aukartuse alamate hulgas on kau—-

tanud, olgu lahke woi anis tahes, see midagi ei aita. Kui aga kchw ilma

aukartuseta teiste poolt lahke ja hea on, ka on tühi-paljas waew.

Nr. 19.

Mis kasu pärast on Looja inimesele kadeduse loonud,

Funimeste juures woib alati tähele panna, et, kui tema enese lähem
sober midagi önne leiab, siis tunneb tema wastu piirita kadedust. Aga kui

ta kuuleb, et tema ülemus midagi suurt önne wöidab, siis tunneb ta weel

suuremat aukartust selle wastu. Kadedusest ei ole juttugi. Suured önnelised
woidawadki sellega austajaid, et nendel önnestab alati. Sellepärast ärgu
hoobelgu keski oma önne üle söbrade keskel, waid püüdku ennast waban—-

dada, kui ei taha, et söbradest waenlased saaks. Woimukandja woib hoo—-
belda alamate hulgas, sellega äratab auukartust, aga omasuguste hulgas
ka waenlasi. Sellega siis ei soowiks palju keegi, et kadedaid inimesi ilmas

olels.

Aga ometi on ja Looja igale inimesele ja loomale kadeduse pãran—-
danud. Kui meie aga tahame tähele panna, siis on ka kadedusel omad

head omandused. Millega ehib ja arendab maailm ennast? Kes on üheks
suureks jöuandjaks wöistlusele, kui kadedus? Looja on köik targasti loonud.

Temale on tarkust küllalt olnud loomise töö juures. Rahwaste elu on kui

üks suur jögi, mis waljusti merde woolab. Kui sellele suurele joele tahe—-

takse tamme ette teha, siis sööb ta selle warsti läbi ehk otsib uue tee, kust
ta ikka loomulikult woolab.

Kui palju tühja waewa näewad meie aja kommunistid sellega, et

uad katsuwad eluloomuliku käiku takistada. Ka inimesele on Looja ainult

piiratud kujul wöimalust annud.

Selgesti peame ikka aru saama, et Looja ja Tema wãgewuse juures
ikla ainult ühed loomulikud elajad olewused oleme.
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Nr. 20.

Mis kasu on meil uskudest?

Üühtegi inimest ei ole, kes omal Jumalust ei tunne. Olgugi, et leidub

inimesi, kes hooplewad, et midagi muud ei ole, kui inimene sureb ja
mullaks saab. Aga seda nad ikka salgada ei saa, et nendel ikta üüts sala—-

jane kartus südames peitub tundmata wägewama woimu ees. Seda woime

meie iseäranis siis tähele panna, kui niisugustel inimestel midagi kehuta-
wat eluraskust juhtub; ehk kui haigus surmawoodi lähemale toob.

Siis aimawad nemad, et ma nörk olewus siin ilmas olen, keda

wägewam woim kord puhub ja koik on loöpetud.

Minu arwates ei maksa uskude seletustega kindlat seisukohta woõtta,

sest lugejad on sadandete waadetega. Woöib olla ei leidu ühtegi poolehoidjat
waid ainult wastuwaidlejaid, aga ma tahan erapooletult keskelt lãbi

minna, sest ma saan selgesti aru, et suuremalt osalt kikide inimeste ise-
loom lubab seda usku ja seda poliitilist parteid koige dizemaks tnnnistada,

mida tema ainult usub, ja kellest aru saab, ja missuguse poliitilise partei

poole tema hoiab. Muidugi näeks tema heameelega, et köik tema mötteosa-

lised oleks.

Minu arwamine on see, et maailm on tuhanded aastad kestunud,

nende tuhandete aastate jooksul on kui palju uskusid ja parteisid elule

kuisutud. Uuemad leidused loetakse ikka esimestest paremateks. Woöib olla

kestab weel maailm tuhanded aastad, kui palju uusi ja paremaid, digemaid
uskusid weel wälja uuritakse. Wöib olla, see todige digem ust on alles

ülesse leidmatagi? :

Tarwilik on teada, mis kasu on meil uskudest?

Usk on lootus nägemata asjade peale.

Igaüks woib endale ettekujutada, kudas oleks lugu olnud meie soja—-

meestega, kes suure ilmasoõtta lãksid kaheksaks aastaks. Oleks nendel teada

olnud, et söda saab kaheksja aastat kestma, küll paliud oleks meelt heitnud,

aga lootus kaitses neid koõige eest. Kui meil lootust ei oleks eespool pare—-

muse peale, mis oleks siis meie igapãewaneelu?

Noortel, elujoulistel inimestel ei ole uskude lootustes suuremat täht-

sust, sest nendel on lootuseid tulewiku kohta olemas, millega nad endid ra—-

hustawad ja rahu leiawad. Aga kui palju on neid iuimesi ilmas, kes

omad lootused koöigesugusest eluõnnest kaotanud on, näitusels ihulises ter—-

wises? Kui palju on wanakesi, kellel wiimane troost ja lootus usust on
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olemas? Kui palju olels ilmas meeleheitmisi, kui mitte usulootust ja
tröösti ei oleks olemas?! Kas tahawad ususalgajad nende ahastojate wii—-
mast lootust ära wötta!? Kas woiwad need julged ususalgajad kindlad olla,
et nemad wilctsateks ei jäã, kelledel ka rahustust ja tröösti waja oleks?

ütks wägew walitseja on olemas, olgu ta kes on.

Nr. 21.

Kehwa dölut, rikka haigus.
Kui palju sellel rahwa soönal wäärtust on, ei woi mitte waikides

mööda minna. Rahwa seas tuntakse suurt auukartust nende wastu, kes

ainult rilkad on. Kas tdesti koik selle rahwa auukartuse wäããrtki on? Moöni
on oma rikkuse omandanud, kas pärandamisel, wdi selleks on moni hea
juhus juhtunud, ilma et ta oleks oma mdöistust pruukinud waewatagi, aga
fui juba kord riklkas, siis ka kuulus, ja koik tunnewad auukartust tema

õtu.— Krahw Tolstoi kirjutas tihti mönda lihtsat tarkust, mida iga
lihtne kirjamees möistab kirjutada, aga sellele lihtsale tarkusele anti sada—-
korda suurem wäärtus, just sellepärast, et temal oli auukartuse tundjate
ringkond.

Niisuguseid rikkuse kuulsuseid armastab rahwas niisugustele kohtadele
walida, kus terawat mdöistust tarwis olels.

Seda ei wötta walijad kunagi arwesse, kas koigil rikkastel ka teraw

moistus on? Ma ei taha siin mitte thendada, et krahvw Tolstoil nüri

moistus oli, waid tähendan teiste kohta. Kui köigil kuulsu?tel nii suur
tarkus oleks, kui seda krahw Tolstoil oli, siis oleks ilmas koõik korras.

Muidugi kellel rikkust on, see woib ka haridust rohlesti saada, aga ega

siis tehniline haridus weel koik ei ole.

Nr. 22.

Kellede juurest meie koige rohkem tarkust öpime?

Kui tihti kawatsetakse plaanisid, tehakse ettekirjutusi tegewuste ja
ettewoõtete kohta, mida toimetawad wilunud „idealistide“ kogud. Oldakse
kindlas arwamises, et see plaanitsetud kawa peab täpipealt lbi minema.

Aga wale kõik. Kohapeal on igal asjal, igal törl ja ettewoöttel peened

saladused sees, mida kunagi kätte ei saadakse, olgu ta woi wiimane lihtne
töö, ehk ettewötte. Neid peensusi tunnewad ainult kohapeal aastate kaupa
töötawad praktilised tegelased. Sellepãrast on alati koõige kasulikumaid kunsti

peensusi waja praktiliste tegelaste junrest leida.
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Nr. 23.

Mikspärast walitseb joowastawate jookide joomine koikide rah—-
waste seas, kus weel ka mitte wilja alkohooli ei tunta?

: On tähele pandud, et köikide rahwaste juures walmistataklse uimas—-

tawaid jookisid. Kui aga kuskil seaduslisel teel on proowitud ärakaudata

uimastawate jooklide pruukimist, seda rohkem neid salajas walmistatalse ja
pruugitakse.

—e

Joowastawate jookide joomist, ehk digemine ütelda: igatsus iseennast
unimastada peame sellega üheks loomusunniks nimetama. Kui on kuskil

ettewoetud löpulikult ühte loomade ehk lindude seltsi, keda kahjulikkudeks
tembeldatud oli, ärahäãwitada, siis on see alati woõimata katseks jääãnud.
Itkka on wljatulnud, et mida rohkem neid häwitati, seda rohkem neid

sai. Niisugune loomusund on ka rahwaste seas walitsemas. Mida rohkem
ühte asja keelatakse, seda rohkem teda pruugitakse. Kui aga alkohol wabalt

tarwitusel on, pruugitakse teda harilikuit.

Nii on ka loomade ja lindude juures: Kui neid harilikult jahtide
korral häwitatakse, on nende surewus ja sündimine harilik. Seda loomu—-

liku tungi rahwa seas: — kord uimane, tundmusteta olla, et eluraskused
ununeks! — ei häwita maapealt keegi.

Harilikule loomusunnilise elukäigule ei tee ühedki seaduse andjad
tamme ette.

Nr. 24.

Unustab hoidja, tabab püüdja.

Sellest rahwa möttetarkusest ei saa meie jällegi ükskoikselt mööda—-

minna, sest selles ülemal tähendatud möttetarkuses peitub kuritegewuse kohta
käiwad mdöisted.

Inimesed, kes juba kaswatusliselt raiskuläinud, ehk on seda kurja—-
tegemist wanematelt päriwusega saanud, teewad köige rohkem, ehk saadawad
omi harjumisi korda siis, kui nendel terwis ja tahtejönd täiel koörgusel
seisab. Täie terwise ja tahtejön körwal töötab ka paha harjumus täiel

joul. Aga kui terwis ja tahtejöud nörkeb, nörkeb ka pahade kommete tung.
Loomusunniline südametunnistuse heal ärkab jälle.

Head teod kirjutatakse liiwa peale, aga pahad teod pae sisse. Just
sellepãrast ongi nüüd püüdjal parem hoidjat tabada, et inimene, kes teisele



on kurja teinud, ei pane seda ise tähelegi, kui walus teisel tema kurjate-
gemine oli, niisama wähe saab inimene teise heast teost oru. Warsti unus-

tab nad ära ehk kirjutab liiwa peale. Aga see, kellele kurja tehti, tundis

kibedat walu. See walu jäi tema külge, kui pae sisse kirjutud.
Kui need nüüd mitme aasta pärast kuskil teepeal wastumine juh—-

tuwad tulema, siis ei ole pahategijal ühtegi meeles: „Waata, sellele tegin
ma kurja“. Aga teisel tuleb kohe meelde: „Waat' see on minu kurjategija,
tarwis kättemaksta“.

Loomusunnil südametunnistuse heal sunnib mönda, kellel ihu terwis

nörkemisel, ühes paha harjumise tungiga ülestunnistama omid süüsid, sest

südametunnistuse heal on hingeline asi, kui aga ainult waim wigone ei

ole nörkemisel.

Ne 25

Saada koer wägisi metsa, ega ta lindu kodu ei too.

Wanematel näib ikka see halb komme olewat, et nad omi lapsi soo-
witawad ehk koguni sunniwad nende tahtmise wastu üksköik mis asja ette—-

wõtma, aga iialgi ei ole niisugustel ettewötetel häid tagajärgi olnud:

„Maalitud lilledel ei ole löhna“; „Wodöras käsi wötab önne“.

Maalitud lilled tähendaks sunnitud armastust. Wodras käsi saatust

juhtimas toesti ei önnesta, uskugu kes tahab.
Teiste nuandmiste jãrele waliwad tihti noored inimesed elukutsesid.
Jällegi ei lähe kunagi märki, sest igal inimesel on millegi tegewuse

peale „and“ olemas. Ande järele elukutse kohe õnnestab, ehk seal ka kui

suured takistused ees on, sest tahtmine on woöimine. Iga noor inimene

katsugu oma tahtmine iseseiswalt läbi, siis kohe teab, milles tema tulewikn

önn saab olema. And otsib ise ennast üles, nii et inimene ise ei aimagi,
millal ta oma ande peale trehwas.

Ne 26.

Toas tuiskab, saab wälja, ei ole wigagi.

Seda rahwa söna woöime meie niimoodi mdista, et kui meie oleme

ettekujutajad inimesed, siis tunneme suurt hirmu asjadest, mida meile kohu—-
tawais wärwites ette maalitakse, aga kui nende kohutawate asjadega meil

tösiselt tegemist on, siis ei ole wigagi.
Sötta minnes süda alati rohkem waewab, kui juba sojas olles.
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Wööoöras silm on noõid majas.

Wöodöras inimene, kui ta esimest korda kusagile sisse. astub, paneb
nüisuguseid wigasid tähele, mida naaber sada korda käies kuidagi tähele
ei pane. Wanad rahwas nimetasiwad seda esimest teran at waadet: ·„ndia-
pill“. Tihti olla selle esimese „pilgu“ wastu wastundidust pruugitud. Ma

nägin ise ühte rootslast, kes oli Eestimaal kuskil möisas karjakaswatajals
seda wastundidust tarwitama. Tema pidaskarjalauda ukse juures ühekurja
karjatüdruku alati wahis. Sellel tüdrukul oli ksk, köiki inimesi, kes esimest
korda tulid karjalauta, toorelt läbisoimata, siis ei olla woõeral pahamee—-
lega waade nii teraw. Aga neid mitte söimata, kes juba teist korda tulid.

Meie woime seda ka iseenda käest tunda. Kui meie nũituseks esimene
kord neiuga tuttawaks saame, niisama neiu nooremehega. Esimene kord

nähtud head wöi halwad, meeldiwad wöi mitte meeldiwad omadused jää—-
wad eluotsani meele, kui neist pãrast head söbrad ehk abielupaarsai. Teist
korda kokku saades ei pane enam teisi omadusi tähele, mis esimesel koklku—-

puutumisel tähelepanemata jäid.

Hea teo eest saab paha palka.
Kui tahad söbrast lahti saada, siis laena temale midagi

; Sellele wanasönale ei maksa midagi juurde lisada, sest igaüks on

elus seda tunda saanud, sellepärast ka wäga kergesti arusaadaw.

Nr. 28.

Tundmata waewad.

Meie woöime wanapoiste ja wanapiigade juures kunida awaldusi:

„Ma ei saa aru isegi, mikspãrast minu süda arusaamata kombel waewab“.

Seda tundmata waewa peame meie jãllegi loomusunniks nimetama.

Kui nüüd walitsuse wöimud peaks sundima wanakspoisiks ehk wa—-

nakspiigaks jäma, siis oleks kindel mãratsemine lahti. Siis ei oleks ühtegi
wanapoissi olemas, koik astuksid abielusse, kui weel keeluseaduseni paari

nãdali aega oleks. Siin wdoib olla tahaks möni wastuwaielda, et Prant-

susmaal on korda linud wastu loomusundi oma tahtmise jãrele sündimise

arwu wähendada. Wöib aga olla, et see wähenemine on üks loomusunnil

harilit rahwa ködunemine, millele kahjulik kultuura on aluse pannud,

Walitsus pole ju Prantsusmaal sündimiste wähendamise päewakäskusid
wälja annud.

Kui aga walitsus peaks Prantsusmaal keeluseadused wälja kuulutama

kes teab siis, kuidas rahwa kahanemisega lugu oleklski?

Nr. 27.



Nr. 29.

Arenemised linnades ja maal.

Tihti tuleb koolides kaswandikkude juures see küsimus arutusele: kuhu
tuleks elukutse walida kooli loöpetamise korral, kas linna wö maale? Wa—-
nemaid igakord tooniandjateks ei walita, sest neid ei loetakse miite enom

ajaga kaasa köndijateks, waid ajaft maha jããnud inimestels. Sellega jãb
siis otsustamine elukutse kohta pahatihti dopilaste endi - omawaheliseks
otsuseks.

Koolide kaswandilkude hulgas leiawad maad waimustawad dhutused.
Kusagil koolis köneles üks öpilane waimustawalt meremehe eluft, mille

tagajärjel pool kooli meremeeste kooli sisseastus. Kas nad koil digele teele

sattusid, ei woi kindel olla, sest oli ainult ajutine seekordne waimustus.

Ei oleks wist mitte kahjulik, kui wanemad koolide kaswandikud seda
käsiraamatut kui tarwiliku öpperaamatut tarwitaks.

Sün olels elukutse walimisel kahega tegemist: linnajakülaga. Nüüd

on siis wäga tarwilik see küsimus selgitada: „Kuhu on sündsam elama

asuda, kas linna wöõi maale?“ ;
Kui palju meelitab linn oma wärwiliste meelitustega noori kas—-

wandikusid enesesse? Kas oli linnal öigus neid endale meelitada? Pealis-

kaudselt waadata, pakkub linn koöiki elumonususi rohkesti; Köik seltsi arene-

mised ja edenemised nãikse hiigla sammudel minewat. Üheöölistest tousikutest
maaliwad koolides kaswandikud üksteisele ette, mille tottu hoöisatakse: Linna

waja elukutse walida — linn on arenemise ja edenemise ema.

Seda küll salgada ei woi, et linn just see arenemiste ja edenemiste

keskkoht on, aga ka ühtlasi ködunemiste kestkkoht. Seda suurt koödunemist
täidab ainult külade normaalsus ja terwe ködunemata elu, mida linnade

rutuline kultuura edenemise käik omal reisul pihuks ja pörmuks purustab.
Kui palju meie ka katsuksime küladele seda rutulist linnade kultuuri

edenemist osaks saada lasta — noh niisugust wastukaja ta iial maal ei

leia, kui suurtes linnades, sest arenemine ja edenemine wenib külas pika—-
mööda olude ja rahwa harwasti elamise tottu.

Suuresti moõjub kaasa see asjaolu, et maarahwas terwisliselt seisu—-

kohalt linnarahwast kaugel ees on, millepärast ka närwilikkust, meeleheit-
wist ja tasakaalu kaotamist palju wähem ette tuleb. Koik joöurattad peawad
palju wähem wastu, kui neid järsku ja waljusti kia lastakse.

Sellega oleks siis ikka kuigi palju soowitawam kaswandikudel elu—-

kutset maale walida, et mitte koõik jämedamad terad linna poole ei wee—-

reks, kus nii paliu jahuks tehakse, ilma et seemnels neist jämedamatest
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teradest ühtigi saaks, waid neist kiduratest teradest peab jätkuma omale ja
jahuks tehtud jämedate terade asemele uusi jämedaid terasid.

Ne 30.

Missuguse iseloomuga saab elust koige paremine läbi?

Selle küsimusega on paljugi peasid murtud, aga ikla on see küsimus
alati lahtiseks jäänud, sest iga elukutse ala nuab omakohast iseloomu.
Elukutse järele püütakse tihti iseloomu moonutada, aga see ei taha kunagi
nnestada, sest mida loomuses olemas on, see ilmutab ennast wäga tihti
unustamise kordadel.

Köige parem on inimestel elukutset pidada, kui nad on trehwanud
iseloomu kohaselt elukutse peale. Aga kes mitte ei ole trehwanud, need

kannatawad ise raskuseid ja ka piinawad teisi, kelledega tuleb koklku—-

puutumisi.

Sellepärast on wäga soowitaw, et igaüks lastewanem katsuks wdi—-

malikult omadele lastele iseloomu kohaseid elukutseid walida. Kui aga ei

ole paljudel eluteele astumise kordadel juhtijaid, siis mindagu ikka nende

juurde nuu küsima, kes on omi lapsi eluteele juhtinud. Aga ikka mindagu
küsima nende käest, kellel ei tule ette küsijat omakasuks pruukida. Omakasu
ja kadedus pimestawad ka kẽige targemad ja heasüdamlised inimesed ära.

Inimene saab muidugi targaks isegi eluraskuste läbi, aga kas seda
ahastust ja wiletsust on hädasti waja?

Paljud jäewad wiletsatets ja wäetideks eluraskuste all, enne kui

nad elutarkadeks saawad.
On ju häid raamatuid olemas, kust woiks head juhatust saada, aga

woi siis inimene sellest pẽhjalikult aru saab, mida tema mitte ise ei ole

läbielanud.

Nüüd asume meie selle küsimuse juurde: „Missuguse iseloomuga
woib koöigis elukutsetes wähemalt rahuloldawalt läbi saada?“

On leitud ja ühtlasi ka tähele pandud, et „alandlik-lahke“ iseloom

koõige rohkem poolehoidjaid woidab. Alandlik-lahke iseloom lööb ka kdigis

elukutsedes koige paremine läbi, sest selle nimetuse alla käiwal iseloomul
on köige wähem wihamehi.

Söbraid ja austajaid leiab ka selle iseloomuga inimene sellepãrast
rohkem, et inimesed köik suuremalt jaolt on: kurjad, enesearmastajad,

omakasupüüdjad, kelmid, petjad. toored, uhked ja auahned. Nad teewad

nende omadustega üksteisele wäga palju walu. Nad köik on suuremalt
osalt kibedad, walusaid haawu täis, mida nad ülsteisele löönud. Muidugi
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ei tahaks nad sugugi, et teistel inimestel niisugused mödgad käes olekls,
waid tahawad üksinda möögaga wehkelda, aga kui wastu löödakse, siis on

wäga walus.

Kui nüüd alandlik-lahke iseloomuga inimene ennast alandab ja wäga
lahke on selle inimese wastu, kes walusaid haawu täis, siis naerab ta kohe
wastu, ehk küll weidi kihwtiselt, oga warstigi wöib temaga kaunis diglast
arwet diendada, kui seal juures ikka hästi ettewaatlik olla.

Ne 31.

Mis asjale see koik woöib hea olla?

Kui tihti tarwitatakse seda lauset rahwa seas! Ega siis rahwas ka

muidu teda tarwita, kui temal tähendust ei ole. Kui tihti meie omast elu—-

käigust näeme, et just mida rohkem taheti meile kurja walmistado, see koik

oli õnnele teed walmistuseks. Saatuse käiku ei taha keegi uskuda, sellepã—-
rast ei maksa ka sellest rohkem kirjutada, et mitte wäljanaermise alla

langeda.
Inimesed, kelledel halwasti läheb, ei taha millegistki enam kuulda.

Inimesed, kelledel aga hästi lähcb, usuwad kindlasti, et igamees
on oma onne sepp. Kui juba kellegil hästi on länud, need on wäga ülbed

ja tunnewad endid wäga iseseiswad olema, kelledele tühi töö ja waimu—-

närimine on weel juhatust anda. ;

Nr. 32.

Mits tuleb tundeliste, kunstiannetega inimeste juures koige
wähem abielusse astumisi ette.

Juba sadandate aastate jooksul on kindlaks tehtud statistikate abil

koigis maailma jagudes, et tundeliste kunstiannetega inimeste jnures tuleb

köigest kaks protsenti abielusse astumisi ette. Kuidas seda seletada?
Reaalne rahwas tunnistab köiki kunstiannetega inimesi „kergemeel—-

seteks“. Seda küll salgada ei saa, sest „kunstianne“ awaldab ennast ini—-

meses tormiliselt, millepärast see inimene näitab kergemeelne wälja. Asja-
lugu ei olegi nii paha, kui reaalne ilm arwab, sest on juhtumisi olnud,
kus koöige önnelikumad paarid on nendest saanud, kus astusiwad mölemilt

poolt tundelised, terawmeelsed inimesed abielusse. Tundeliste, terawmeelsete
abielu peab toega tunnistama: Tuliseks, köikumata kestwaks. Esitels seowad
neid wägewad tundmused, teiseks ei saa nende, kui terawmeelsete inimeete

juures arusaamatusi ette tulla, koõik küsimused leiawad diglast lahendust.
Kolmandaks peitub nendes „südame haridus“, olgugi, et nad on sunnitud
reaalse ilmaga kaasa köndima.
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Terawmeelsed ja nürimeelsed inimesed ei sünni iialgi kokku. Kui

seta on aga ette juhtunud, siis ei ela nad mitte hästi.

Wäga haruldane juhus, kus terawmeelsed paari saawad. Noorest

polwest peale on terawmeelsetel kokkupuutumisi nürimeelsetega, kes sünni—-
tawad: segaduseid, tülisid ja önnetuid armu-remaanisid. Niisugused jandid
kohutawad terawmeelseid inimesi niikaugele ära, et nad ei astugi abielusse.
Kelledel aga see teistel põhjustel ette tuleb, need ei saa ka ühtigi rahu

maitsta, waid arusaamatus teeb tüli iga tund.

Seda üksilduse phjust wöiwad töendada mees- ja nais- kunstnikkute
päewaraamatud.

Ne 33.

Keda tabawad elutormid koige esiteks.

Meie koöikide surelilkude püüd on körgemale töusta, s. o. oma nime

kuulsuses kuulda lasta; oma isikus auukartust teiste wastu äratada; aine—-

lises seisuterras teistest körgemal olla. Kui seda igatsetud koörgust osaltki
on kätte saadud, siiski ei ole weel rahuldust leitud, sest südame soowid
ei rahuldu kunagi.

Kui meie nende inimeste peale körwalt waatame, kes on kättesaa—-
nud neid körgusi, mida meil weel ei ole, ja mida meie köoigest hingest

igatseme, siis arwame meie kindlasti: nendel peaks küllalt hea olema.

Oleks önne, et mina ka kord seda kätte saaks, mis nendel juba käes

ongi.

Ei malsa meil weel nii raskeid ohkeid kuuldawale tulla lasta, sest
tihti on nemad meist madalamal olijatest nnetumad.

Astume loodusesse, waatame, kuidas on lugu puude ja taimekestega,
kes omi latwakesi korges hoiawad. Täna, kus torimidest waikus, kannawad

nad omi latwakesi uhlelt körges. Kas wdib sellepeale kindel olla, et homme

mitte kohutaw torm ei toõuse, mis wotab koige pealt neid korgema latwalisi

taimekesi halastamata koõigutada, ja neid ennem ditest tühjaks waristada,
kui neid, mis teiste warjus on? „Teie koörgema latwalised looduse taime—-

kesed kas on teil kordagi juhust olnud oma ditsemise aega täis saada!

Niisugune lugu on ka inimeste juures olemas. Kas ei pöördu üleüldsuse
tãhelepanek nende peale rohkem, leskorgemal teistest kuulsuses ja ainelijest
küljest! Mitte wähem ei ole inimeste elus woolusid ja porutusi, kui aas—-

tas tormiseid ilmasid. Kas ei wditle elutormidega rohlem see inimene, kes

on walitsustele ja rahwale tähelepandaw ?
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Ne 34.

Astu teele ühes weetilgaga.
See wanasona on armeenlaste juures laialt tarwitusel. Kui meie

aga armeenlaste elu lähemalt tähele paneme, siis näeme, et nad ka seda—-
moodi elawadki. Waatame Armeenia noorimehi, kes ülikooli lähewad, nen-

del ei ole sdidurahagi niipalju, et wöiksid ülikoelini soöita, waid ta astub

jalgsi raudteed mööda ülikooli poole.
üts kindel möte peitub ainult nende peas, et tarwis ülikooli saada,

saagu kuidas saab. Ja waadake imet — tema ometi otsis linnas rahata
tee üles, kust kaudu ülikooli peasis, ja ka wiimase loöpetas, ilma et keegi
aru oleks saanud, kuidas see tal wöimalik oli.

Kas ei oleks mitte wäga tarwilik ka meil weetilza järele teele
minna? Kui meie näeme endi ees woimata korge müüüri seiswat, lust otse
läbiminna täiesti wömata, siis ei maksa weel mitte meelt heita, waid

astu weetilga järele, waata kust ta praukest leiab, kuhu walgub. Wanasöna
ütleb: „Igal kaljul on omad liitused“. Nii on ka lugu koöigis meie elu

küsimustes. Ühtegi wöimatat asja ei ole maapeal, loigist hädadest on pea—-

setee olemas, waja ainult weetilga kombel praukest otsida. Aga kui meie

mitte weetilga kombel praukesi ei otsi, siis ei saa meie alati mdeltud

eesmärgile.

Ne 35.

Mis tähendab: usaldus, ausöna ja lubadus.

See on wist köigil päewaselge, et lubadusi, ausönu ja usaldusi tãi—-

detakse sadame hulgast köigest 15%/, kui ka selleks täitmiseks ei sunni wast
mõni omakasuline sissetulek.

Siin ei saa mitte rehkendada sellega, et koigil pundub ausameelsus
omade heategijate wastu, waid lihtne loomulik nähtus, wäikestest nina—-

wingudest ehk haawamistest rohkem meelepaha tundma, kui mönest suurest

pahast teost enda wastu. See on juba loomulik looduse saladus, et kui

meie kellegiga toorelt sönawahetuses oleme, siis kannatab toorete sönade

saaja koöik need paljud haawawad sönad, kui ühte ainust söna wälja. Ka

unustab peagi koik, mis pahas meeleolus kuuldud, sest tema waim oli

lahtine wastuwötmiseks, ühtlasi ka wäljalaskmiseks.
Kui aga köige parema meeleolu juures saab üks haawaw söna kuul—-

dud, kui mitte see koöik suureks wihaks ei puhke, waid saab uuesti kinni—-

kaetud pealetulewa lahkusega, siis jääb see haawaw sona kauaks wangiau

hingesse huluma. 50 prots. mittetäitmisi tuleb wäikeste haawamiste pärast,
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15 prots. suurte haawamiste pärast, 20 prots. otsekoheste mitte ausameel-
suste, ehk lohakuste ja hoolimatuste pãrast.

15 prots. täitmisi tuleb ette, kas ausameelsusel ehk omakasulistel
põhjustel. ; ;

Kes neid protsentisi mitte ei taha tähele panna, need wöiwad kahju
usalduste ja ausönade läbi palju saada.

Ne 36.

Kuidas sellest arusaada: „Wagane wesi, mudane pohi“.
Nii wäga laialt on see arwamine maad wötnud, et tasased, waikse

iseloomuga inimesed koõige halwemad, höelad ja salalikud on. Wist muidugi
sellepärast, et wagase iseloomuga inimesed lasewad endid teiste jalgade alla

tallata? See on juba kindlam kui kindel, et rahwas neid pölgab ja ala—-

tuks peab, kes nende jalgealused, aga kes nendest woöimsamad, nende

wastu tunnewad nad aukartust.

Aga kelledel tdesti tarwilik on waikne, öiglone iseloom, need pöö—-
raku tähelepanemist näoilme peale. Nägu on inimesel see tösine peegel, kust
wöib kahtlemata äralugeda: iseloomud, haigused, oskused ja ka tulewiku

aimdusi.

Just köike, mida kuri, kawal, kade üleüldsus otsustab, ei woi mitte

igakord uskuda.

Niisugusi kunstnikka, kes ema näoilmet moistawad saladuses hoida,
et kunagi unustust ette ei tuleks, on wäga harwa leida, kellede päãrast ka

ei maksa kartuses olla, et waikust tormiks nimetada wöiks.

Ne 37.

Miks jätawad meid sobrad kehwuse korral maha.

See nähtus on nii wäga igapäewane, et sellel aukartuse tundjaid
wäga palju, kellel seda warapoolist ikka on, aga kui juba loõppemisel köoik

on, siis lööwad soöbrad ka omad küüned sisse, et loöpp ruttem tuleks.

Kui juba koöik löpetus lbi, siis hirwitatakse pealegi.
Seda ei saa mitte loomulikuks näãhtuseks pidada, seston olemas üks

rahwas „juudid“, kes mitte omade söbradega nii ei tee. Seda peame

paratamata loomulikuts nãhtuseks nimetama, mis aastatuhandete joolsul
on koöikide rahwaste seas körwaldamata loomuliku käiguna püsinud.

Seda möttet tuleb otsekohesel teel harjutud rööwimise kombeks pidada,
mida rebaselikku nägudega toime pannakse.

Selle wastu ei saa juba keski waielda, et igal surelikul inimesel on

söbrade järel igatsus. Kuidas woiks siis olla ühes loomuliku söbrade
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igatsusega loomulik söbrade rööwimise tunne? Sobruse igatsus on juba üks

wägewamatest tunnetest inimeste juures, mida tunnistab tdendusena see
nähtus, et koöigite raiskulänud inimesed oma sobradele raudselt truniks

jääwad, kui mitte jällegi mammon äraantjaks ei saa. Näha on, et see

eluholbsuse igatsus nii tugewaks wdib juurduda, et selle wägewama, sala.
jase igatsuse söbrade järele kinni kattab.

Kui kaugele ka woils inimsugu omis arenemistes minna, küll koigi-

külgselt, kuid ikka on ainult teatud piir ette määratud, kust ikkogi üle

ei saa.
Kui juba see wiimane sobruse ja suguluse tunne inimeste juures

kaob, siis woib oodata, et koõik maailm kistjateks loomadeks muutub.

Ne 38.

Kaks köwa kiwi ei tee iialgi jahu.

Seda rahwa tarkust peame meie inimestele mãroma, kes koigis
omis olemistes kangekaelsed. Moönigi mõtleb oma wiha sellega kustutada,
et pũüab jonni ajada, sellega lootes teiste iseloomude üle woidule peaseda.
Raske on see eesmärgile peasemise katse. Igal inimesel elab oma „mina“

sees. Olgugi, et ta kuigi palju saab wapustud wastase ettewötest, kuid

see sisemine „mina“ei luba ikkogi ennast alandada. Ka koõige pehmema

iseloomuga inimese sees elab ikka üks „mina“. Töesti, teie kangeklaelsed
inimesed! Saagem kord aru sellest rahwatarkusest, et kaks kanget ei lepi

üalgi tolku. üks teist kangematest andke kord järele, küll siis teine ka

wiimaks järele annab.

See olels juba lahkem wäljawaadegi ommeti, kui moöni teostus

saab täideminema kangete iseloomude mölemipoolsetest jrelandmistest.
Mikls tahab tõesti rahwas nii elada, et ta mitte ühestki oma dig—-

lasest ja ka mitte öiglasest arwamisest ei taha taganeda? Kui üks aru—-

saamatu kange on, miks ei taha teine siis esimesest targem olla? Ma

usun kindlasti, et keski ei ole omas kangekaelsuses mitte nii arusaamatu,
waid tühi jonn saab peetud. Kui nüüd teine ilka järele annab, siis wdib

juba teine ennast järelandmisele meelitada. Wiimaks tehakse ikfka kirik

kest küla.

Ne 39.

Mida on weelgi tähele pandud

Kes kuskile asudes ehk kodust äraminnes midagi rilkub, sellel ei

lähe mitte korda. — Ärgem olgem mitte wããruslikud.
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40.

Kes tahab midagi läbiwiia, see ärgu lasku meeleolu iial langeda.

41.

Ärge uskuge endid ilma öpetuse hooleks. Ilm dpetab ainult hoopi-

dega. Ilmast petust minna otsima, tãhendake niisamuti, kui wihma kläest
minna räãsta alla, kust rohkem kaela sajab.

42.

Zonn on Jumalast loodud. Jumal on tuule ka loonud, kes kerged

lehed allatuult edasi kannab.

43.

Koera keeles sada salwi, kassi keel on kihwtine. Mölemad elawadr

igas majas.

44.

Armsaks jããb igale ühele ainult see paik, kus hea elada on

45.

Kes tarka meest meheks peab, ehk kiiski kalaks nimetab.

46.

Mida tähendab siis koige piünlikum kokkuhoidmine ja kasinaste ela-

mine, kui sissetulekut ühtigi ei ole?

47.

Linnud omade sulgedega ei lenda mitte korgemal, kui nendele mãã—-

----ratud loomulik lendamise körgus. — Juurde liimitud wööraste sulgedega
wöib küll lind korgemal lennata, aga eks suled pudenewad liimist lahti?

48.

arrm

49.

Heamees alati lubab, aga narrmees alati lubadust peab.

Kui sdidad oma hobusega, siis olgu oma piits. Kui aga sdidar—-
wöora hobusega, siis pead ka hobuse peremehe käest piitso wotma.

50.

Kadaka puul on wähe tarwitust, ainult ristideks haudade peale.
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51.

Naiste töö, ehk kassi söömine.

52.

Siga armastab alati rohkem sügeldamist, kui teised loomad

53.

Trummi ja klarneti healed kunluwad muusika koorist koige rohkem
Auulajale körwu.

54.

Ani ja siga on köige raswasemad koduloomade hulgast.

55.

Neid linnuseltsisid ikla kiidetakse, kes kenasti laulawad.

56.

Kviw puu pöleb tules ruttu läbi.

57.

Köige selgemad ja sirgemad wösud kaswawad wana kännu ümber,

ga pärast muutub rääks, kust mitte ühtegi diget puud wälja ei kaswa.

EM

anitte enneaegu puruks ei tallatakse, kaswab suurekls sirgeks puuks.

58.

Lamp ei pole olita, ei könele könemees teaduseta.

59.

Parem weereda warata, kui arana ohata.

60.

Otsija leiab, aga kartja kautab igawesti ära.

61.

Mis meelel hea, see keelel ka.

62.

Ärgem jookskem mitte kobina peale, sest kobin kostab tühjadest riis—-

tadest kaugemale, kui täãiedest riistadest.

63.

Mida ahnem eit, seda laiem kleit.
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64.

Kus sögedust, seal sigadufst

65.

Sandile antakse saja aasta joolsul niipalju andi, kui ülemeelsuse

peale ühe dhtuga.

66.

Pehmetel meestel ei ole iialgi omapärast naesi.

67.

Naene mehele pristaw, tüttar kordnik, poeg ei puutu asjasse.

68.

Pere on ikka pere, kui poegil pole naesi.

69.

Mida naestel nãos, seda meestel peos.

70.

Kus naeste pere, seal palju kära.

71.

Naeste tarkus teob tulu, kuid alguses nõuab palju kulu, sest naeset—-
unistawad woimatumatest asjadest, milledel salajased nãgemata takistuser—-
tulewad suurte kuludega körwaldada.

72.

Kes teisi neab, see isegi asjast teab

73.

Mida endal weakls, seda heameelega teiste juures neks.

74.

Warajaste lillede löhn on koöhn.

75.

Mida önnelikud ei ütle, seda önnetumad isegi wiimaks arusaawad-—

76.

Kurda ennem, kui kiidad, siis on kadedate meel kergem.

77.

Anil on raske sea juures pead otsida.
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78.

Wanal poisil wälimus, ka ongi köõik ja puha.

79.

Mis tühja naeste süda, kui ainult soe tuba.

80.

Kes oma naest kiidab, see ruttu ennast laitku.

81.

Kus elus palju wara, seal surres palju kära.

82.

Pool pörgut pärijate peres.

83.

Mis hilja, see ammu.

84.

Headus, on asjadel peadus

85.

Millega lugu loõpeb, seda mööda opib.

86.

Kes tahab naest wötta, see mingu ennem kooli, kus pib kannatama.

87.

Kus naese waewast wara, siis ilm köik täis on kära.

88.

Seal naestel mamma poole sditu, kus mehed püüdwad wöitu.

89.

Kus elab koos kakskümmend meest, ei ela koos kaks-kolmgi naest.

90.

Küll wilets meeste omandus, kui weetud naeste kamandust.

91.

Söölmitud köis ei wea koormat koju.

92.

Köik jourattad murduwad, kui neid järsku paigale jätta, ehk käma

panna.
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Hoia ennast higistamast, pärast tuleb kangestus.

94.

Walgele riidele tulewad mustad plekkid kergesti külge.

95.

Kui juba hädast sunnitakse, siis wast asjale asutakse.

96.

Tühine, ükskoöikne eksisamm wöib terwe eluönne teadmata mille eest

ohwerdada.

97.

Nödradest nödremad lähewad iseenesest hukka.

98.

Kui meel on hea, siis keelt wast pea, sest kadedate wmeel sellest mi—-

dagzi teab.

99.

Kangust wöib ainult koörtsis tarwitada.

Lõpusõna.

Selle üheksakümne üheksa möttesalmiga ei ole weel koöik elutarkus

koos, ainult üks wäikene osakene. Koöige targemaks elus ei ole keski saanud.
Et raamat mitte wäga kallis ei tuleks, siis oleks ka hea kui meie osaklesegi
elutarkusest ktte wömaldame. Suure ja kalli raamatuna ei oleks köigil
tahtmist osta.
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