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Satarias Topelius terwitab Gesti
lapsi.

Kes Sakarias Topelius on, seda teawad
wissiste juba Eesti lapscd. Tcma on kord ka nende
juures tulalisets olnud ja neile magusat kalajuttu
puhunud, Aga ehk on ommcti moni noor lngija
olemas, kcs seda juttu pole kuulnud. Teda peame
siis kalli mehcga. les lapsi siidameft on armastcmud,
tutwaks tcgema. Ia et sec tutwus täieline oleks, siis
astume köige esmalt waimus sinna maalcgi, kns tahtis
mees päewa koormat kaunud, oma clu töö cira teinud.

Pohja pool meie Eesti kodumaast on ulc mcre
Soome maa, Sääl elab wapper ja auus rahwas,
kes meie rahwaga kaunis lähcdalt sugulane on. Sce
on Soome rahwas, Gnam kui tuhandc aasta ceft
on Soomlased ja Gcstlascd foguniste uks rahwas
olnud; nad on iiht tcclt köuclnud, kui nad weel
hommiku pool suure Weucmaa wäljadel karja kaswa-
watasiwad ja pölt>u hakkasiwad harima. Pracgugi
on wccl Soome ja Eesti kcel nii lähedad ukstöisele,
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nagu oleksiwad nemad uksi uhtlase keele murded, mitte
isckeeled.

Isesugused on selle juures elujuhtumised olnud,
mis Soome rahwale, isesugused necd, mis Eesti rah-
wale osaks saanud, pääle selle, tui nad ukstöisest lah-
kunud. Iscsugune on ka see asupaik. mille Jumal
neile jäädawaks eluasemeks annud. Meie kodumaa
oma lagedate ja awarate pöldudcga on suuremalt
jault wilja ja leiwa maa. Palju kehwem on selle
pooleft Soome kodu pind. Sääl kergiwad kalju mätd,
pölisest raudkiwist. taewa poole. Nende pääl ei wöi
wiljuke idaneda. Mägede ja orgude wahel on luge-
mata Hult järwi ja jögesid; nii sama on sääl määra-
tumad soode wäljad, mis uhtegi wilja ei kanna.
Uksi Soome metsad ja kalad jääwad esimeseks rittu-
seks, mida otseteel loodus ise ta rahwale annab.
Muud loomulikud olud teewad leiwa teenistuse, nimelt
pöllu harimise. wäga raskeks. Liig tihti tuleb Hall
ehk warane kulm ja rikub pöllumehe wiimse lootuse.
Nuud peab pedaja koort leiwa jätkuks talle sekka sega«
tama, et surma kuuntest pääseda. Söna

„halla öö"
tähendab Soome nälja häda ja ahastust,
silmapisaraid ja rastet muret. Sinä aga. laps, k«Ssa uksi selget Jumala wilja oled söönud, kas sa oled
kordki Jumalat selle eest ka tänanud?

Aga köiki neid suuri raskusi teab Soomlane,
kes oma Jumala pääle loodab ja palge higi ei karda,
ära wöita. Tema armastab oma kodumaad, olgu ta
tui waene tahes, köigest omast sudameft. Selle kasukS
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seisab tema ustawas töös hommikuft öhtuni. Omaft
wanemate wiisift, les selle waese kodu elatawaks tei-
nud, peab tema kinni wiimseni hingctömbamiseni. Nii
ohwerdawad Soome suguwennad oma wanemate maale
wanemate waimus oma jöuu ja rammu, oma palwe
ja palgehigi. Mis wanematele puha olnud, on ka
lastele puha. Ia seda köik on Jumal rohkeste önnis-
tanud. Soomlased on oma waese koduga kui kotlu
laulatatud. Ncmad elawad sääl önnelikku ja rahn-
likku elu.

Nii tahawad Soome wennad oma kodu maad
teenida kui nstiinimcsed, armastuscs köikide wasta,
kes selle kodumaa pojad on. Kuis seda aga öieti
teha, seks on mcie suguwendi nende tähtsamad pojad
öpetanud, kellcle Jumal selle kohta tarkust ja tundmist
on annud. Need on nönda oma kodumaale juhata-
jateks saanud, kelle söna tähele pandi, kui köneleks
isa lastega. öks seesuguue rahwajuhataja ja isa oli
ka Soome kuulus lirjamces, endine prohweösor Sa»
karias Topelius.

Topelius on wanast Soome talupoja perest parit
ja sundis 2. lanuaril 1818. Minu esiisa löikas
250 aasta eest oma öue märgi törwatundrisse," ju»
tustab ta ise, ja ta peab seda oma auuks, et tema esiwane-
mate Hall waeses talupoja majas on scisnud. Ta pole mitte
nende waeste sarnane, kes oma suguwösast ja suguwcrest
häbenewad ja seda ära salgawad. Tema isa oli tohter
ja nii jöuukas, et noorcl Sakarial lciwa muret ja
wälisid takistusi öppimisc juures ei olnud. Ia scllcs
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oli ta hoolas ja önnelik. luda 15 aastat wana sai
ta studendiks ehk uliöplaseks kodumaa körgema kooli
pääl. luba siin nähti, et andcrikas noormces tcaduse-
ja kirjamcheks oli loodud. Ia juba kui uliöplane
luulctas tema laulusid; ja tema wiimased kirjatööd lät-
siwad triikikotta e»ne tema surma. Hulga aastaid öpctas
ja seletas tema ajalugu ehk maailma ja kodumaa
sundinud asju Soome ulikooli pääl. Gnne ja pärast
scda tegi Topelius, nagu tähendatud, wäfimata kirjatööd.
Wiimaks pani ta oma prohwessori ehk ulikooli öpetaja
amcti täiste maha ja elas uksi oma kirjatöödcle Soome
päälinna ligi, imeilusal Koiwancemcl, wahete wahel kos-
kede kohinat ja laenctawa mcrc laksumist kuuldes.
Ia mis ta siin lahkes Jumala looduscs tema wäest
ja armust uucste tundma öppis, seda pam sulg jälle
paberisse lumalale auuks, kodumaale kasuks.

Määratu on firjatööde hulk, mida Sakarias
Topelius kirjutas. Tema raamatuid on enam, kui
lehekiilgi sinn aabitsas oli, noor lugija. Ia kui kaunis
on wcel nende sisu! Kaunid ja iitlemata ilusad on
tema pikmwd jutud, kus asjatundja ajaloo uurija
kodumaa juhtumisi selctab, kus ta nii soojalt ja liigu-
tawalt kodumaa poegi ules kutsub slda kodumaad
armastama ta terwe rahwaga. Wcel ehk ilu»
samad ja kaunimad on kirjatööd, mis ta otse Soome
laste jauks kirjutas. Koolis ja kodus pidiwad nad
sclget ja puhast waimu toitu saama. Seks kirjutas
ta armsale noorcle soole csmalt kaks kooli lugemise
raamatut, äks on Topeliuse „looduse°raamat,"
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töine tema „isamaa raama t." Gsimescs öpetab
suur lastesöber Looja tegudcs Loojat tundma. Töises
tutwustab ta oma noori lugijaid oma kodumaaga,
tema juhtumiste ja tähtsamate mccstega. Nii piiuab
ta wara nende hinge armastusele selle maa wasta
äratada, mille eest nende wanemcid paluuud ja wöi«
delnud, öiguse ja töe eest seisnud lunni wereui. Siis
ajawad seda sama sihti cdasi kirjamche „lugcmised
lastele," mille jnttusid jallegi määratu hulk on.

Kodumaa kiwid ja kannnd, mäed ja orud, tcnla
kohawad metsad ja läitiwad järwcd ja siuiue taewas
nende iile, nemad köik saawad elawaks. Kallis mccs
kuuleb neid rääkiwat, rääkiwat hcldest Loojast ulcwal
ja inimescst. kcs tema laps, ja selle Jumala laftse

kohusest Isa wasta taewas ja wendade wasta maa
pääl. Ia kiisid sa, noor lugija. nende juttude sisu
järele uhes sönas, siis on see söna armas tus.
„Kui ma iniineste ja inglite kecltega rää-
giksin, aga mul ei oleks armastust, siis
oleksi» minä wask, mis kumiseb, ja kelluke,
mis heliseb," nii utleb Paulus onms 1. Korintuse
rahwa raamatu 13. päätiikis. Seda Pauluse
iilcmat laulu armastuse auuks lcmlab ka Topelius
järele. tlhtlase kodumaa pocgade wahel ei tohi wiha
olla nöuab kallis mecs. See riisuks ueilt ucude
elu jöuu ja clu rammu. Sest wacu kautal' rahu
kosutab. Wiha ja tiili wiikö suriuale; aga uksi
armastus annab tugewust ja kinnitab elu joudu.
„Waadake," iitlel) Topelius, „terwe ilma tirweo ei
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suudaks sääd pohjamaa wctelt ära kasida, aga kcwade
horna silmade all kauwad nad scdainaid. Assata
puistat» wiha oma kihwti tankat wälja, asjata kulutab
wägiwald oma wässiwöimu. Armastus on nendeft
wägewam. Sec uksi suudab langcnut tösta, lahkunuid
uhendada, surnulegi uut clu anda."

Sclle jutluse cest on isanma kallist meest tänada
möistnud. Tema on tcda aiinstannd köigi auudcga,
mis tal anda. Wacse mchc sauuas ja rikka rnehe
lossis nimetati tema niine uhe imestuse, iihe auus-
wscga. Ia kni alandlituks ja tasasckö on ta selle
juures jäänud. Siingi on ta piiudnnd isegi nende
laste sarnane olla, kelle päralt Issand utlcb taewa-
riigi ölcwat, „Mis peaksin ma oma elukäigust utlema?"
tähcndab kallis mces. „Kufi lepataimelt, kus see
kewadel o» juurdunnd! Töö pöld on suur; minä
olin töömees mitme hulgas, paljas secmne kulwasa.
Jumal katsub meid läbi! Mcie ki!ik kanimme oma
warandnst sawikruusis, et köik au temalc saaks,
mitte meile!"

Sclle kallimehe kirjatöösid, kcs nii «Mleb, ka
mcie laste kätte anda, oli ammu nende ridade tirsu-
tasa soow. Scks on omalt poolt auuwäärt kirsamces
ka ise oma täie luba annud, lahkc käekirsaga 15.
Qktobri k. p. 18!>1, Scda pidin siis muidugi kohe
tarwitama. Ia Jumala abiga panin minä uhe osa
Topeliuse laste juttudcst Eesti keeldc iimber, mis

löbu" »ime all sönluts 1891 ilmus, Lah-
k-este on Gcsti lapsed. nii palju kui minä kuulnud.
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seda annet wasta wötnud. ?ua,u imelaewast Nefanut,
waeseft Sammati wabadiku pojaft, kes rätsepaks pidi
saama, aga suurefs kirjamehcks sai, kes Soome rahwa-
tartuse töigele ilmale tuttawaks tegi, lugu Waiksef
Mikust, les mehe tukka tegi, km ta esimescd putsid sa>

ja töised lood, need on ka Gesti lastelc suurt röömr
teinud. Aga nii sama lahke oli ka suure kirjamehl
ja laste sdbra Topeliuse cnese wastus, kui talle

„Laste
löbu" esimese wihu tohtsin kätte saata. „Mul on see
suurctsröö m uks, et Teie abilta Gesti laötega
wöin rääkida," nii kirjutaS 14. Kuunla kuu p. 1892
söna sönalt tähtis mees, kelle kirju juba enne sed»
terwe haritud Guroopa lapsed lugeda wöisiwad ja lu»
gesiwad suure röömuga. Inglisemaa mere öhus,
Pohjamaa kinnimaadel, Itaalia palmide all, suure
Saksa ja Prantsuse haritud peredes, määratuma Wene
maa lastctubades lugesiwad noored Topeliuse ime-
lugusid. Ia need oliwad magusam kui mesi öppijale
noorele soole. Seda sama waimu toilu oli nuiid suur
laste söber omal poolt ka ise Eesti lastele soowinud.
..Leidku „laste löbu" kiillalt söpru ja lugi-
jaid, et Teie kulu, kui ka mitte tcie waew.
saaks ära tasutud. Jumal önnistagu Teie
lahtet nöuu Gestilastelehääojakosutawat
waimu rooga and a, se st neil on weel enam
kui muil laste! neid kahle nurgatiwi waja,
mis inimliku clu aluseks on: Jumala tartuft
ja isamaa armastuft. Oh need lapsed, mis
peab neist saama, kui neil see alus puudub!"
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See on siis Soome suure kirjamehe ja laste
söbra terwitus ka Gesti lastelc. Kirjutagem seda.
mis ia iitleb, kuldtähtega oma hinge ette! Otse meil
ou, noored lugijad, enam tui kellelgi muul, waja
Jumala kartuft ja isamaa armastust! Kui
Jumal meie silmä ees. tema söna meie sudames, uksi
fiiö saame öiged kodanikud oma ajalikul todumaal
olema, Argu mingu see manitsus mehe poolt,
tes kull tundis, mis lastele tarwis, iial meie
meeleft! Olgu kallis terwitus, mille tema kuue
aasta eeft meile saatnud, wiimseks testamendiks
lahkest, armurikkaft suust. Seft see käsi, les lapsi nii
armsaste juhatas, ei kirjuta enam; see suu, kelle sönadoliwad kui kärje mesi wanadele ja noortcle, ei räägi
enam. Seft selle aasta Kuiinla kuu wiimsel päewal läks
Koiwuneemel, Helsingi linna ligi, hingama igawese
Isa totta Sakarias Topelius, tähtis kirjamees
ja suur laste söber, 80 aastat, 1 kuu ja 26 päewa
mana.

Aga unustamata mehe waim elab edasi. Ia
sellest tahame ennaft juhatada laSta ka Gesti koduö

öigele jumalakartuiele, puhtale wennaarnmle. Seda
juttusi, mida Sakarias Topelius pidanud, kui waga ja
alandlik ristiinimene, oma söna ja teuga, tahame
kuuloa, wanad ja noored. Olgu siis seegi wäitseks
mälestuseks kalli mehe hauale, kui Jumala abiga
„Laste löbu" töine anne jälle Eesti laste ette
astub. On ju eesolewadki laste jutud köik Topeliuse
rikkasi waimu warandujeft laenatud. Uksi laulukesed
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juttudc wahcl on raamatu wäljaandja omalt poolt
wahepalukeseks suure lisanud.

Andku aga helde Jumal ise, et seegi raamatuke
meie noort sugu ses waimus aitaks kaswatada, milles
Sakarias Topelius oma rikka ja önnistatud elu töö on
toimetanud ja löpetanud, Äratagu siingi uhe talli
mehe söna, kes suur oli omas tegewuses ja lapselikus
alanduses, wanu ja noori öigele jumalakartu-
sele, puhtale ja selgele kodumaaarmastUzsele.
Hiiudku siingi suure lastcsöbra lahke häal uueste
meie nooresoo hinge:

„Laps, enam kui end armasta
S a kodu ii a, cmaga,
Wcel enam armast isamaad,
Kuid ule köige Jumalat!"
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Itu Kodu.
Mu kodu, see o» wäike

Ia 7asm kohuni,
Ta siisti iile töige
Mul meeles alati:
Sii» olin waikses hällis
Ia ema rinnala,
Siin isa kuldne, kallis
Mind kandis taisussa.
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Mu kodu, see on waene,
Oi ole rittust tal,
Ta höbe oja laene,
Mis läigib akna all.
Ta tuld on päitse kiired,
Mis kauniit kuldawad
Mu kodu talu piired
Ia aasad aimsamad.

Mu kodu, see on auuta
Siiu suure ilma sees,
Mu rcchwas ilma söuuta
Ta wöimumeeste ees;
Kuid Jumal meie rammu,
Ta söna waimn toit;
See saadab meie sammu,
Et meilgi töuseb koit.

See kodu waene, wäite,
Kel auu ei kussaqi.
Mul kallim iile köige
Ou kuuni surmaui,
Siin isalt, emalt saanud
Ma wara otsata:
Nad siuna juhatauud,
Kus jäädaw kodumaa.

Ia suures isamasas,
Oh puba Jumal sa,
Ka miuu wäikses kojaö
Sa ela armuaa:
Su söua juhiks oIHU
Siin elus iiksiue,
Siis häda obt ka tulgu,
Sa wiid meid wöidule!
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Kast ja täht.
Ma tean uhe wana jutu poifift ja tudrukust,

kes oma terwel elu teel uhe kindla sihi poole köndi-
fiwad. Kui palju meift wöiwad seda eneseft töeks
tunnistada?

Sajauheksmakumne aasta eest oli Soome ja Gesti-
maal suur häda. Söda häwitas iga paiga; linnad,
möisad ja kulad pölesiwad ära, wilja pöllud tallati
maha ja inimesi suri sajatuhande wiisi möega ja
nälja klltte, söjawangi ja hirmsate töbede kätte. Gi
nähtud ega kuuldud enam muud kui ohtamift ja
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filmapisaraid, kaebamist, muret, tulekahju tuhka ja
werd; ja need, kes wiimseni pilguni oliwad lootnud,
<>i teadnud wiimaks ommeti, mis nad weel pidiwad
lootma. Scft Jumala wits nuhtles rasteste meie
maad; ja mis sel ajal juhtunud, ei wöi keegi ära
unustada. Selle suure önnetuse ajal juhtus ka, et
moni perekond ära kadus: mönda neist wiidi waen-
lase maale. töised pögenesiwad metsadesse ja laantesse,
ka ule piiri wöerale maale; naene ei teadnud enam
oma mehest, ei wend öest; isa ja ema ei teadnud,
tas nende lapsed weel elus oliwad wöi oliwad nemad
surnud. Sellepäraft, kui wiimaks rahu tehti ja need
tagasi tuliwad, kes weel elus oliwad, siis oli neid
harwa, kes kellcgi oma sugulase pärast ei pidanud
leinama ja mures olema. Nagu meie wanas jutus
ruutli Sinihabeme noorcst naejest loeme, et tema oma
öe torni läkitas, kuft kaugele pika tee pääle wöis
waadata, ja ikka iga pilgu pärast tema kaest kusis:
„Kulla sösar, kas näed kedagi tulewat?" nii kitsis
nuud mönigi töise käesi, kui tuba tuhi oli ja armas-
test midagi ei kuulunud: „kas ei näe kedagi tulewat?"
ja enamiste wastati ikka: „ei kedagi!" Aga moni

koro juhtus ka, nagu Sinihabeme jutus, et kaugel
tee pääl wäikest tolniupilwe nähti; see tuli lähemale
ja wiimaks nähti salk pögenejaid, kes omaste järele
tusisiwad. Nende hulgas otsisiwad isa, ema silmad
oma armsaid; ja tui nad neid mitme, mitme aasta
pärast leidsiwad, siis oli see rööm, nagu ei oleks
muret olnudki; elu kohad ehitati jälle uueste ules,
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pöllud haljendasiwad jälle, ja mööda läinud mure
jarele koitiö jälle uus aeg,

Selle pika söja ajal oliwad nuiid ka kaks wäi»
kest lapsukest, poiss ja tutarlaps, kauqele wöerale
maale wiidud, kus nemad hääde inimeste juure scnwad.
Aastad läksiwad mööda, lapsed kaswasiwad suuremaks
>a ei puudunud neil ka midagi; aga ehk ncil ta köike
kiillalt oli, ei wöinud nad ommeti unustada isa,
ema ja oma kodumaad. Nad oliwad nagu luud-
lased Paabeli wanssipölwes, kes oma kandlid pajude
klilge paniwad ja ei wöinud wöeral maal ei
laulda, mängida ega karata, seft ncnde suda oli
leruusalemas.

Ia tui siis MW kuultu, et lodumaal rahu
olla, ja et köik. teS tahtsiwad ja jöudsiwad, jälle
sinna wöifiwad taqasi nunna, siis 01l lastel wöeras
maa liig kole, ja nad piiudsiwad jälle koju saada.

Wöerad, kes neid senni maani kaswatanud, naera-
tasiwad aga ja utlesiwad: „Koju, kuiö sinna? ja seda
teed weel! Kas tead ta, kui pikk see reis sinna on?
Gnam kui sada penikoormat on sinna nunna!"

seft," wastasiwad lapsed, „kui aga koju
saame."

„Aga kas teil meie juures uus kodu ei ole?
Siin on teil ihu katet ja ihu toidust kiiUalt, hääo
Jumala wilja siiua, piimä juua. soojad riided. soojad
toad ja lahted inimesed, les teid sudameft armasta»
wad. Mis teil weel waja on?"



17

„On kiill," wastasiwad lapsed, „aga meie
tahame koju!"

„Teie kodus on suur häda ja köigest puudu.
Sääl peate suures waesuses elama-, sammal on teie
woodi, kuusehagudest maja teie pääwari; tuul ja kulm
«n teie alatine seltsiline. ja haga» on teie ainukene
leib. Teie wanemad wennad i« öed on juba möne
aja eest surnud; kui teie nende jälgi otsite, leiate
huntide jälgi, kes hangest on ule käinud sääl kolcdal
kohal, tus teie hurtsit on seisnud!"

„lah olgu," utlesiwad lapsed meie
tahame koju!"

„Aga sest on kumme aastat mööda, kui teie
säält ära tulite. Siis olite wäitsed ja rumalad: wiis
aastat oli wend wana ja neli nastat oli sösar wana.
Nuud olete wiietöiftkumne ja neljatöiftkumne aasta
wanused ja tunnete ilma weel nii wahe. Olete köik
<ira unuötanud, nii hästi tee, kui ka wanemadki, ja
niisama on ka teie wanemad te«d ära unustanud."

„Olgu kai'," wastasiwad lapsed, „aga meie
tahame koju!"

,Kes teile sinna teed juhatab?"
" utles poiss. „Pääle selle mäletan ma

weel, et meie wanemate talus iiks suur kask on,
mille pääl väewa töusul ilusad linnukcsed laulawad."

„Ia minä mälctan." utles tudruk, ~et täht öhtu
ajal läbi tase lehtede läigib,"

~Waesed lapsed," utlesiwad wöerad kasuwane-
mad, ~teie möte on edew ja wiiks teid suure häda
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sisse." Ia nemad keelasiwad lastele ära, et nad selle
asja pääle enam ei peaks mötlema.

Aga mida enam nemad keelasiwad, seda enam
nemad teda omas meeles ja seda ei teinud
nad mitte sellepäraft, et nemad sönakuulmata oliwad,
waid selle pärast. et himu kodumaale tagasi saada
ikka nende hinges elas.

Wiimaks, uhel kuuwalgel ööl, kus poiss omas
mötetes und wähegi filma ei saanud, kiisis tema öe
käest: ..Kas sa magad?" Öde wastaö: „Gi magal
Minä mötlen kodu pääle," ..Nii minä kah," utles
poiss. ~Tule, paneme riided walmis ja pögeneme
siit ära. Minu meelcft on, nagu utlcks Jumal ikka
mu siidames: ~Mine koju, mine koju! Ia mis Jumal
iitleb, ei wöi patt olla."

~lah, "utles sösar, janad läksiwad tasakeste minema.
Wäljas kumas kuu sclgeste teeradade pääle ja

öö oli nii iluö. Pilgu aja pärast utles tutarlaps:
~Kaö sa tead, wend, minä kardan. et meie teed koju
ei leia!" Wennake wastas: „Läki aga öhtu poole,
kuhu laani ajal näeme päikese looja mincwat, sääl
on meie kodu."

Pilgu aja pärast utles tiitarlaps jälle: .Minä
kardan, et metsä loomad ja teerööwlid meile wiga
teewad." Wend kinnitas jälle: „lumal on meie
kaitsja. Kas sa ei mäleta, tuis meie, tui wäitsed
olime, kodu öppisime:

~Kui Looja pääle loodad sa,
Ta aitab rohke armuga."
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„lah," iitles tutarlaps, kull Jumal saab oma
ingli saatma, kes wöeral maal meie eel saab kaima "

Nuiid ruttasiwad nemad röömsa meelega edasi.
Poiss tegi enesele tugewa kepi noorest tamme puust,
et sellega ennast ja oma öde taitsta. Aga neile ei
juhtunud midagi kurja, öhel päewal saiwad nemad
iihte paita, kuö kaks uhe laiuft teeharu kahele poole
läksiwad, ja nemao mitte ei teadnud, kuhu poole nemad
pidiwad pöörama. Siis lidistasiwad pahema tee
ääres kaks wäikeft linnukest. „Tule siia!" iitles wend.
„see on öige tee, seda kuulen minä lindude laulusi."

~lah." iitles tutarlaps, „meie linnud on päälegi
töist sussu tui muud linnud; Jumala inglid on siin
linnu kujnsse end peitnud, et meid koju juhatada."

Nemad astusiwad cdasi. ja linnud lendaslwad
otsalt olsalc nendc ees, nii aegamööda, et lapsed
kergcste nende järel wöisiwad käia. Lapsed söiwad
metsä marju ja jöiwad selgct hallita wett, ja puhta-
siwad öö ajal pehme tarusambla sees. Nad paniwad
imets, et nad, tuhu nad ka iial päewal saiwad, sääl
saiwad nemad rooga, ja kus nad öhtu seisatasiwad,
sääl leidsiwad nemad paraja öö aseme. Seda ei
jöudnud nemad ära moista. Aga iga kord, kui nemad
linnutesi nägiwad, siis huudsiwad nemad: „Waata,
Jumala inglid saadawad meid!" Nönda saiwad
nemad palju maad edasi.

Wiimaks hakkas tutarlaps ära wäsima ja iitles
poisile: „Millal wöime hakata oma käske otsima?"
Tema wastaö': „Kohe siis, kui meie inimefi enese
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iimber kuuleme seda keelt rääkiwat. mida meie isa ja
ema on rääkinud!"

lälle läffiwad nemad palju teed pohja ja Zhtu
poole; suwi oli juba löppemas ja metsaS läts ilm
karedaks. Tiidrukuke kiisis: „Kas meie käske pole
weel näha?" Poisike wastas: „Gi näe weel!"

Maisemaad. kus nad nuiid käisiwad, saiwad wähe
töise nau. Senni maani oliwad nemad awaraid
tasaseid maawälju mööda sammuuud, niiiid aga saiwad
nemad maapaikadesse, kus seqnmisi kinkusid, mägesid,
jögesid ja suuri järwi oli. Tutarlaps iitles: „Kuis
pääseme meie iile körgete mässede?" Poiss waslas:
„Mina kannan find!" Ia nönda tema ka tegi.

Siis kiisis tutarlaps jällc: ,Kuis saame iile
jookswate jögcde ja lahtiste wete?" Poiss utles:
„Meie söuame!" Ia tema söudis iile jögede ja
järwede; ja ikka, kui nad nende kaldale saiwad, ol>
sääl paat otsegu nende jauks. Ia möne jöe ule wiis
poisike oma öe ujudes. Ia kergeste ujusiwad nemad
ka nagu pardid, sest inglid lcndafiwad linnu näul
nende körwal ja näitasiwad tced.

Utstord oliwad nemad terwe päewa ilma waheta,
hommikust saadik läinud, ja oliwad siis wäga wäsinud.
Öhtul saiwad nemad siis iiksikusse taluSse, mis hiljuti

suurtest plllkldest endise ära pölenud maja asemele oli
ehitatud. Talu öues oli wäike laps ja kooris nairid.
„Kas sa meile ka icht nairift ei anna?" kiisis poiss.

„Tulge tuppa!" utles laps, „tullop ema teile
siiiia annab."
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Siis laksutas poiss röömuga käsi, hakkas lapse
iimber kaela, cmdis talle suud ja nuttis röömu pärast.
„M>spälast oled sa nii röömus, mu wend? Mispärast?"

kusis tiitarlaps. „Kas ma ci pcaks cnnast röömus-
tama?" wastas poiss. „See laps könelcb mcie ija ja
ema feelt. Nuiid wöime kaskc ja tähte otsima hakata."
y; Ia nuiid läksiwad ncmad tuppa, kus ueid lahkeste
wasta wöcti. Talu rahwas kusis laste käest, kust
nad tulewad. Poiss wastas: „Meie tulcmc wöeralt
maalt ja otsime oma kodu, aga meil ei ole temaft
muud märki, kui et öues kask kaswab, kus linnukesed
paewll töusul laulawad, ja kelle lcbtede läbi hcle täht
öhtu paistab."

„Waesed lapscd." utlesiwad ncmad kaastundlikult.
„Maailmas kaswab mitu tuhat käske, ja taewas
paistab tähti tuhandete wiisi. Kuis olcks wöimalik,
et teie nende hulgaft otse neid malja leiaksite, teda
teie otsite?"

Poiss ja tutarlaps wastasiwad: „Killl Jumal
meid zuhatllb. On ju tema infllid meid pika tee pääl
omale maale saainud. Meie oleme ju peaaegu kodu."

„Oma maa on suur," utlcs maja rahwas, ja
raputaö paad.

„Aga Jumal on weel suurem," wastas poiss.
Ncmad tänasiwad talu rahwast ja läksiwao jälle
mincma. Nuuo ei olnud neil euam tcnwis mctsadeS
suua ja juua, waid nad läksiwad talust lalusse, ja
kui ka suuri laani inimestc elupaikade wahel oli ja
kui ka uleuldse waesus suur oli, siis saiwad ncmad
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ommeti öö maja''ja leiba, mis neil tarwis oli, seft
köigil oli neist Hale meel. Aga kaste ja tähte polnud
nad ommeti weel mitte leidnud. Taluft talusse otsisi-
wad nemad neid ja nägiwad mönda kaste ja mönda
tahte, aga need ei olnud need, midä nemad otsisiwad.

„OH," ohtas tutarlaps, „meie todumaa on nii
suur ja meie nii wäiksed! Gga meie ommeti oma
kodu ei leia!" Aga poiss taristas teda ja utlcs:
„Kas sa siis Jumala sisse enam ei usu?" »Usun
tull." iitles tiitarlaps. „Siis tead sinä ta." iitles
poisike, weel suuremaid imetegusid on siindinud.
Kui tarjased ööse Petlemma läksiwad, siis täis täht
nende eel. See saab meie eelgi täima, tui meie aga
usume."

„Ia jah," utles tutarlaps, nagu ta wiis ikka
oli wennale utelda. Ia röömsa meelega läksiwad nemad
oma tced edasi.

Wiimaks. tui nad juba töist nastat tee pääl
oliwad. jöudfiwad nemad uhel öhtul uksikusse talusse.
Oli nelipuhi öhtu lehekuu löpul, tui suwe esimesed
lehed hakkasiwad haljendama. Kui nad öuue jöudsiwad.
nägiwad nad sääl suure kase tiheda ladwaga, kelle
peenikeste heleh.iljaste öhtu hämaruses
helkiw öhtu täht paistis. Ohtud oliwad juba nii
suised, et uksi sec täht, kes suurem ja heledam, tui
köik töised, taewa äärelt paistis,

,Säal on meie kast!" huudis poisslaps kohe.
„Sääi on meie täht!" utles tudruk selsamal

ajal.
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Ia ukstöisele kaenlasse langedes tänasiwad nemad
Jumalat ja nutsiwad röömu pisaraid.

„Sääl on tall, kuhu isa ikka oma hobuse wiis,"
utles poiss järele möteldes.

„Ia minä näen kaewu, kus cma itka lehmi
jootis," iitles tlitreke.

„Sääl on kaks wäikest risti kase ali; mida
tähendawad kull need?" mötles jälle poiis.

„Mina kardan tuppa minna," utles tiidruk,
,Mis siis, kui isa ja ema enam eluö ei ole, ehk kui
nad meid enam ei tunne; mine sinä rel, mu wennakc!"

„Kuulame enne ukse taga," utles poiss tuksuwa
siidamega.

Toas istus wana mces oma nacsega; wanad
nad ka öieti ei olnud, aga turwastusest ja muredest
oliwad ncnde pösed enneaegu kortsu säänud.

Mees utles oma naesele: „Nuud on nelipuhi.
kus Jumal Röömustaja murelistele siidametele saalis;
aga meile röömustust ei tule. Köik meie neli last
on ära: kaks hingawad kase all, kaks wiidi waenlase
mllllle. kuft nad kull iial nam meie juure tagasi ei
tule. Raske on wanul päiwil iikfi olla!"

Naene wastas: „Kas Jumal ei ole köige-
wägewam ja ikka helde. Tema, kes Isracli lapscd
wangipölwest tagasi saat's. wöib ka meie lapsed meile
tagasi anda, kui tema seda hääks arwab. Kui wanad
oleksiwad nuiid meie nooremad lapsed, kui nemad weel
elaksiwad?"
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Isa utles: „Poeg oleks kuuetöistkumne ja tiitar
wiietöistkumne aastane. Oh, mi suurt Jumala önniö«
tust ei ole meie ära teeninud, et meie omad lapsed
tagasi saaksime."

Kui nad weel könelesiwad. tehti uks lahti jll
sisse astusiwad poiss- ja tutarlaps, keö ennaft kaugelt
iitlesiwad tulnud olewat ja palukeft leiba palusiwad.

„Tulge lähemale. <apsed," iitles isa; „ja jäage
meile ööseks; niisama suured oleksiwad meiegi nooremad
lapsed, kui nad weel elaksiwad ja meie juures oleksiwad."

„Waata," iitles naene, „kaks nii ilusat laft!
Di, niisama ilusad oleksiwad ka meie lapsed, kui nad
weel elaksiwad ja siin oleksiwad."

„Ia mölemad wanemad nutsiwad kibedaöte.
Niiud ei wöinud lapsed ennaft enam ära salata, waid
nad ruttasiwad pisarsilmil isa, ema kaela ja hiiudfiwad:
„KaS teie mcid ei tunne? Meie oleme teie armsad
lapsed ja Jumal on meid imelikul wiisil tagafi juha-
tanud teie juure wöeralt maalt."

Ia wanemad haktasiwad nende kaela iimber ära-
raäkimata armaStusega, nad langesiwad lastega pölwile
ja tänasiwad Jumalat, kes otse nelipiihi öhtul neile
töigile nii suure röömustusc oli kinkinud.

Siis pidiwad lapsed koit oma elujuhtumised
jutustama ja wanemad tegiwad sedasama; ja kui ka
jgauks neist palju muret oli maitSta saanud, nuiid
oli mure koguniSte ununud ja röömuks muumnud.
Isa katsus poja käewarii j» oli wäga röömus, tui ta
märkas, et need kindlaks ja tugewaks oliwad saanud,
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ja ema silitas tiitre tumedat tukka ja andis sada
korda tema punastele pöskedelc suud. „Mina seda
juba aimafiu, et midagi hääd saab juhtuma," iitlcs
ema lapseliku röömuga, „kui ma täua kaks wöerast
lindu oma kase pääl »ii röömsastc kuulsin laulwat."

„OH, mi»a tunnen neid kuli," utlcs tiitarlaps.
on kaks inglit limui kujus, kes tcrmel tecl meie cel

on lcnnanud, mcile meie tecd »äidatcs, ja nuiid on nad
meicga röömsad, et meie oma kodu oleme leidnud,"

„Tule weel kord käske ja tähte terwitama," iitlcs
poiss. „Waata, öeke, scNe all hingawadmcic wäiksed sösa-
rad. Kui meie selle hcilja malta ali hingakfimeja meie sö-
sarad seisafsiwadsiin meie ascmel, tus meie siis oleksime?"

„Tseste, siis oleksite Jumala iuglikescd taewas,"
wastas isa nii soojaöte,

„Ruiid matean," ritles tiitarlaps, „inglid linnu
näul, kes meie terwe reisi pääl meicga on käinud ja
kes tänä nieie koju tnlcmist on ette kuulutanud, ueed
on meie wäiksed öed, kes hauas hingawad. Nemad,
nemad hmidsiwad ikka meie hinge: Laki koju, laki
koju, isa, ema röömuötama! Näd näitasiwnd meile
laanes teed, et meie nälja kätte pole närtsinud, »ad
walmistasiwad meile samblast moodi, et meie ennast
surnuks pole kiilmctanud, ja nemad läkitasiwad meile
paadi, et meie jögede laenetesse pole ära uppunud.
Nad utlesiwad meile ka: sääl ou öige kask, sääl on
öige täht tuhandete seaö! Sest Jumal oli neid ära
walitsenud ja neid saatnud meid kaitsma. Tänu teile,
kallid sösarad! Tänu suli e, helde Jumal!"
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Maata," utlespoift. „luis selgcst tacwast hele tahi
kase lehtcde läbi läigib! Nuud olcmc oma lodu leidnud,
nuiid, öde, ei mcic nuiid cuamrausscmaleei pea föndima!"

„Armsad lapsed," iitlcs isa, „inimcse elu maa
pääl on rändamiue igawcse fodu poole. Nännake
cdasi, Jumal siidames ja igawme siht alati silmä ces!
Inglite saatusel fäitc julgcstc; näidaf» necd ka edaspidi
teile teed. Tcic otsite fasfe; scc tähcndab meic isamaad.
lah, isamaa kasuks tck)le tööd jaisamaad armastagesiida-
mest oma elu aeg! Tcic otsite tähte; scc tähcndab igaweft
elu. Olgu l°a scc teile walguscks tcic terwel elu ajal!"

Lapsed ja cma paniwad f.icd risti ja utlesiwad:
„Aamcn, jah, sce sundigu!"
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Milis on joulu Kallis piiya!
Miks o>! pulu kallis piiha,

Kallis wana, »oorcle,
Miks siis hclgib kuldue eha
Otse laste silmisse?

Joulu ööscl Isa tacwas
Ilma ','ää!t! dalaetas,

,»eic waewas



Jeesus, ilma Lunastaja,
Ta o» sundind pnhal ööl,
Jeesus awand isamaja
Meile ou>a armu tööl.

Siuna uuud me warsu saame
ilma häda käest,

Kui me Jees» suure jääme,
Kes mcid päästab patu wäest,

Lastel'gi, tel söud on wäike,
Nödrus suur ou koguni,
Paistad kannis arnin päike
Taewast alla alati,

Otse »eile Issand hnuad:
„Lapsed, tulae siia köik,
Ari», see nödrukesi hoiab,
Teie päralt taewa riik!"

Sellepärast söulu puha
Kallis mana, noorele,
Tönseb kuldue röömu eha
Otsc laste silmisse!

28



Poiss, les waiksuse kuulis rääliwat.
Oli koro kurttumm poisike Paul. Tema olcks

häämclcga suurt kuulmise ja rääkimise kunsti osata
tahtnud, aga ta ei osanud. Tema nägi, et töised
lapsed oma huuli liigutasiwad ja ukstöiscst aru saiwad,
aga Paul pidi kätcga märkisid tcgcma. Isa möistis,
mis ta tahtis utclda, odc ja wcnd möistsiwad parcmiue,
ja ema möistis scda köigc parcmiue. Aga kiila lapsed
ei saanud tema märkidcst aru; nemad icgiwad Pauli
tempusid kätcga järele ja uacrsiwad,

Köige pahem oli wäikc Pecter. Tema naeris
Pauli, ja kui Paul juhtus »ägcma, kuis poisid maautee
pääl ratast wiskasiwad, siis mciägis Pcctcr: „Pää,
pää!" nagu oleks Paul möui oinas. See oli kiila
laste meelest päiis kena, aga nii ci möteluud wäike
Liisa. Tema wiis Pauli eucscga tuppa, ja kosutas
teda hapu koorimata piimaga, ct ta nutma ei hakkaks.

29
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Gma oli Paulile oma märgikönes taewa Isaft
jutustanud, kui helde tema köigi loomade wasta on,
keda tema loonud, ja seda nimelt önnetumate wäikeste
laste wasta. Paul teadis, et Jumal köik wöib ja
tahab häämeelega neid aidata, les usna siidamest tema
käeft midagi paluwad. Aga Paul oli ka näinud,
kui kcegi isa ehk ema aitas, siis tahtis tema selle abi
eest maksu. Siis mötles Paul isckcskcs: „Kui ka
minul oleks midagi lumalale maksta, siis paluksin
ma tcda, et ta mind kuulma ja rääkima öpctats."

Paul oli juba kuus aasiat wana. aga tema ei
olmid wecl iial kirikus käinud. Mis oleks tema ka
kirikus pidanud tegema? Gi ta möistnud öpetaja
jutlust, ei ka ta palwet ega laulu. Aga kui isa
hobuse joulu hommiku suure rec ette rakendas ja öde ja
wcnd ennast kirikusse minemiscle walmistasiwad. siis
oli cmal Pauliiiksi koju jätta Hale. „Kas sa ka
kirikusse tahad minna?" kiisis ema.

Muidugi tahtis Paul nii haruldast röömu maitsta,
kui joulu hommikul kirikusse soita. Ia kui öde ja
wend igaiiks iihe 5 kopika tuki sai, et seda kiriku kotti
panna, siis sai ka Paul seesugusc raha, aga ema oli
ära unustcnmd iitlemast, mispäale sedapidi tarwitatama.
See oli suur raske raha, palju suurem kui kopik, ja
suurem kui kolme kopika tiikk, mida Paul moni kord
teckaijate käest oli saauud, kui ta neile maantee wärawa
oli lahti teinud, Paul pidas seda hirmus suureks
rahaks; nii rikas ci olnud ta weel iialgi olnud; niiud
oli tcmal, Nlida ta lumalale oleks wöinud maksta.
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Terwel kiriku teel mötles ta uksi uhe asja
pääle et aga Jumala juure minua ja utelda:
„ Armas Jumal, minä tahaksin nii hää meelega kuulda
ja könelda, nagu muud inimesed. Ia kui sa nii helde
köikide wasta oled, ja oled köigewägcwam ja tahad
neid aidata, kes sind paluwad, siis aita niiud mind,
et ma kuulen, mis öpetaja köneleb. Kull minä selle
abi eest maksan, armas Jumal, sa saad köik minu
raha, wiis kopikat."

Siis arwas Paul: Missiste asub Jumal
kirikus, aga kuis minä temaga kokku saan, et temaga
könelda, kunll nii palju rahwast kirikus on? Ia
kasta ka aru saab, kui minä oma kätega räägin?"

Paul sai mureliseks. aga tcma ei saanud toiste
käest kusida. kes rees oliwad, et pime oli, sest nemad
ei näinud siis tema käsi. Tcma istus päris mötetes
ja waatas. kuis isa hoost ajas. Ruuu oli tubli hobune
ja kulluksid oli tal nii, et metsad ja mäed kajafiwad.
Kiriku juure oli kodust pool penikoormat, aga rcgi
lendas tui wiskratas maantced mööda. Köik lumised
kased ja kuused näisiwad Paulile wasta jookswat, ja
köigeimelisem oli, et ka kuu töistcga iihes jooksis,seesama kuu, kes muidu nii aega mööda taewa äärt
pidi aeles.

Nad saiwad kiriku juure. Palju holnisid ja
regesid oli wäljas; uksed tehti lahti, ja sääl sees oli
walge kui taewas. Inimestc hinge öhk auras nende
suuft kui ohwrisuits lumalale. Kiill oli imeline ini-mese elawat hinge näha!
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Pääkäigi pääl oli kitsas jaMin rahwaMungis
sai Paulomakstest lahku, Tema oli wäike, ja teda
pigistati inimeste wahcl ja liikati edasi, et ta isegi ei
teadnud, kuhu. Kohc seisis tema kui efimene walge
linaga kaetud altari ees, mille pääl palju pölewaid
kiiunlaid oli, ja selle ule rippus suur pilt, mille pääl
riskilöödud Önnistegija oli maalitud. Sees pool altari
wörct seisis öpetaja mustas kiriku kuues, rinnal kaks
walget kraekeft. Paul waene pidas omaS rumaluseS
öpetaja lumalaks, pani raha altari wöre pääle ja
tähcndas seda kätega, mis tema sudameft lumalalt
oli paluda tahtnud.

Öpetaja ei näinud teda mitte; tema pidas altari
teenistust ja luges palweid, aga Paul ei kuulnud neift
midagi. Gma aga, kcs teda taga otsis, nägi teda pingift
wiimaks,, läks täigi pääle ja töi Pauli oma juure
tagasi. Aga sääl oli weel iiks töinegi. les Pauli
märkide teelt möistis, ja see oli suur, nägemata
Issand, taewa Jumal, les köik näeb ja kull teadis,
et Paul paremat ei möistnud.

Paul istus ema körwal pingil, waatas tuundlate,
waatas öpetaja, kiriku rahwa, körge katukse ja ilusate,
piltide pääle. Aga et ta midagi ei wöinud kuulda,
jäi ta magama. Siis saatis Jumal uncs tema juure
oma ingli. Ia ingel toneles Pauliga kuid inglid
ei könele wäikcste lastega mitte sönadega, waid mötetes.
Ia seda peawad lapscd meeles pidama, et tui hää
möte nende sudamcsse töuseb, otse siis köneleb ingel
nendega.
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Ingel utles: „Paul!«
„Siin ma olen," wastas Paul unes.
„ Jumal on sinu palwet kuulnud," utles ingel.

„Sina saad kuulda, kuis waiksus räägib. Aga
seda tea, et ukski inimene lumalale rahaga ei wöi
tasuda, sest Jumal on nii rikas, et tema oma terwe
ilm on, Sellepäiast, tui sa jälle koju lähed, wöta
oma raha altari wörelt jälle ära, ja anna see sellele
waesele eidele sääl ukse juures. Sest kui sa lumalale
köige wähemat osa sest armastusest, mis ta sinu wasta
ules näidanud, tahad tasuda, siis armasta teda enam
tui midagi muud siin maa pääl, kuule tema käskusid
ja ole hää köigi inimeöte ja ka loomadegi wasta.
Waata, les hääst siidamest oma krossi waestele an-
nab, see laenab seda lumalale."

Korraga ärkas ka Paul, sest Jumala teenistus
oli otsas ja inimesed hatkasiwad kirikuft ära minema.
Siis mötles poiss ingli sönade pääle ja palus seks
«ma täest luba altari juure minna. Gma arwas, et
Paul altari pilti tahtis waadata ja lubas hää meelega,
«t ta ni armaft asja wöiks näha. Aga Paul wöttis
uksi oma raha, ja andis selle wanale eidele, nagu ingel
oli iitelnud.

Kui inimesed kirikuft oma saanidesse pääsiwad,
hakkas siin suur wöiduajamine, sest köik arwafiwad, kes
jöuluhommikul köigift muist mööda söitis, selle pöllul
kaswab tulewal suwel köige pikem lina. Ia mitmed
löiwad oma hooft piitsaga, aga Paul kuulitz hoost

2
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utlewat: ,Miks sa mind lööd? Minä jooksen ilmagi,
nii palju kui ma jöuan."

Paulile 01l see wäga imelik, et ta hooste fönet
kuulis ja möistis. Tema ei saanud weel oma kingi-
tuse tähtsuseft aru: et ta waiksust pidi kuulma
könelewat! Aga kohe pidi tema imetelemine weel
suuremaks kaswama.

Kellu oli juba ? hommikul, aga weel oli wäljas
iisna pime, ilm oli kulm, tähcd hiilgasiwad hcleda
taewa kiilles. Siis kinilis Paul jHäd mööda ule
waiksete wete söites köigc ilusamat muusikat, tui scda
kecgi pole tuulnud pääle esimese joulu öö, kui
karjased inglid kunlsiwad Petlema wäljal laulwat.
Mis see kull oli? Paul ci teadnud seda weel, tema
ei olnud weel midagi mangu ega laulu kuulnud; aga
pea pääle selle möistis ta seda kull! Koidu tähed
tiitsiwad siin Jumalat.

See kajas öhus taewast tulles ja selle pääle
wastas töine hääl maast. Lumine mägi, jäätanud
järw, köik metsä puud, oraw kuuse otsas, tiganc, kes
aia pääl hiippas, ka walkjas jäägi, mille pääl regi
kui klaasist pörandal liugus, need köik utlesiwad uks
töisele! kuis tähed Jumalat kiidawad, et
Önnistcgija maailma on tulnud! Laulgem nendega
iihes köige ilusamat kiituse laulu."

Seda kuulis Paul. Aga kas ta seda ka möistis?
Ei, tcmal oli nälg, tema mötlcs wärskete joulu saiade
pääle, mis eila nii magusaste. ahjus löhnasiwad ja
kusis: kas ka temale löunaks hästi sea liha antakse?
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Kui koju saadi, soojendas ema hommikuks eilast putru,
ja Paul kuulis puulusika iitlcwat: „Ära köik ära söö,
jätä isale kah!"

See tegi Paulile äraarwamata röömu, ja sellcst
sai ta mam ani, km tähtede kiituse laulusi. Tema
naeris nii, et puder siiues ei tahtnud lusikas seista,
ja iitles oma märgi tähtedega emale: „ puder iitleb:
jätä isale kah!"

iitleb ju puder wäga öieti/ iitles ema,
„sest isa tahab ka suiia."

Paul tahtis lusikat weel usna täis wötta, scst
natukeseft, mis kausi pöhjas weel oli, kui tema selle
suust köwa selget häält kuulis, mis sudameft nais
tulemat, ja temale utles: „<sa töusis nii wara iiles
ja söitis sind kiritusse; kuis raatsid sa tema wäheft
pruukosti ära suiia?"

Paul läks häbi pärast punaseks ja pani lusika
ära. Tema sai aru, et ta praegu päris kurja oleks
teinud, aga tema ei möistnud, kes tcda hoiatas. Ghk
tead sinä seda paremine? Andku Jumal, et köik ini-
mesed seda waikist häält kuuleksiwad, mis nende suda-
metes räägib, kui nemad on paha tegemas. See on
sudametunnistuse hääl.

Siit algades hakkas Paul aega mööda ikka pare«
mine kuulma. kuis waiksus räägib, Tema kuulis,
kuis ader pöllul kiwile utles: ~Kafi körwa, et ma
maapinna saan sulaks teha!" Rääbis löi oma pää
wasta jääd ja utles: „siin järwes on nii pime!"
Paju pöösas iitles pilwele: „miks pimendad sa päikest,

2'
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et ma oma urbe ei saa lahti ajada?" Aed iitles kuusele
oma ääres Lama mulle oma tciwas tocks, eks se ei näe, et
ma muidu wäga pca iimber kulun? Kacw iitles ämbrile:
„Kui sa wcelkord minu kiilge waöta suskad, siis ei faasina
enam iilcs." Kiilmalil! utles Pauli jalale: „Ole nii hää,
ja ära talla mind mitte surnuks." löhwikas utles Pauli
käele: „Kiill sa wöid mind noppida, ega ma liig
hapu ei ole. km ma wähe siirupit pääle saan." Ia
kiibar iitles Pauli pääle: „Kui sa mind ojasse wiskad,
kargan minä ära."

Kui sui tuli, kuulis Paul rohu niidu pää iitle-
wat: Niiiid minä kaswan, et kuli saab!" Pöld iitles
ojalc: „Kallis oja, anna minule wett, minul on suur
jänu!" Mets iitles kiitise pöllule: „Walwa sa tule
eest, et ta minu juuksid ära ei pöleta!" Wefi iitles
paadile: „Kas sa kiikuda tahad?" Ia suur lai maa,
Pauli maa, meie köikide maa, tema iitles taewa
päikesele: «Kallis päike, loe oma öhtu palwet, kui sa
looja lähed, ja palu Jumalat, et sa homme hästi
soojaste wöiksid paista ja ritkaid andeid anda minu
waestele lastcle!"

Paul oli selle köigcga juba nii harjunud, et see
tema meelest enam sugugi ime ei olnud, Aga siidame
tunnistuse häält pani ta imets. Iga kord, kui ta
midagi paha tahtis tcha, iitles siidame tunnistus:
„see on iilekohu s!" Ia iga öhtu, kui ta sönakuulelik
ja hoolas, lahke ja kombclik oli olnud, utles siidame
tunnistus: „see on öige!" Aga kui ta iial ehk wale-
tada tahtis, siis oli tema köige suuremas kimbatuses;
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siis nuttis tema sudametunnistus. Ia kui töiscd tema
wasta hääd oliwad olnud, tema sclle ecst aga tänamata,
siis hakkas see waiknc häal tema sees ka kibcdaöte
nutma. Seda ei jaksanud Paul kuulda. Tema pidi
auus, tänuline ja hää köikide wasta olema, muidu ei
olnud temal rahu sclle knstumata hääle eest, mis teda
wahepidamata noomis. karistas ehk ka jälle köiki tema
tegusid hääks kiitis.

Paul mötles järelc. kas ka töiscd inimesed seesu-
gust tähtsat siscmist häält peaksiwad kuulma. Ia
tema arwas kohe, et igal inimescl midagi sellcsarnast
on, aga see on sugawas isa wanutalud kuue ja cma
willapihiku all, et Paul mitte nii siigawale ci wöinud
kuulda, Siiski tuli talle ommcti uks juhtumine meelde,
kus wäike Peeter kassi kaewu wiskas ja ise waatama
kummardas, kuis fass hukka saab. Siis kukkus Peeter
isegi kaewu ja oleks wissistc ära uppnnud. kui mitte
Paul suure waewaga raske ämbri ci oleks kaewu
lasknud ja Pectrit ja kassi nende pahemast hädast ei
oleks ära päästnud. Siis arwas Paul ennast kuul-
wat, kuis Pcctri sudamctunuistuö hiiudis: „Kas sa
mäletad ka, tui tihti sa kurttumma poissi oled pilganud,
ja tema päästis nuud siinu elu!"

Töine kord wöis Paul märgata, kuis Liisa
sudametunnistus rääkis. Liisal oli kana, mida tema
wäga armastas, ja Paul oli kanakuuri körwa suure,
raske roti löksu pannud. et rotid tihli kanamunc oli-
wad söönud. Übcl hommikul oli Liisa kana wälja
astunud, et ka mönda tcrakcst suhu saada, aga kui
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Paul oma löksu läks waatama, oli kana sunnid ja
täicste ära pigislatud. Noh, muidugi sai Liisa sclle-
pärast pahascks ja kunvaks; ta sai »ii pahascks, että
Pauli tahtis liina. Aga iihc! hoobil kuulis Paul
Liisa sudamctuuiiistusc iitlewat: «Mils sa tublit
poissi lööd, tcma tahtis sind iikfi aidata ja muue
rottidc ccst kaitsta?" Liisa! oli niiiid häbi, tcma hakkas
Pauli iimbcr kacla ja iitles: „Ara olc pabane; tiili
ma tcau, ct sa oma rotilöksnga mcilc iiksi hääd taht-
sid tclm."

Paul kaswatz suurcts poisiks. Siis laskis Ju-
mal sundida, ct öpctaja Panli kodukiilassc loctnsele
tuli jc> sääl wacft kohmctnmat Pauli nägi. Ia ct
pca lähcdalc kool kurttimnuadc lastc jauks oli asuta-
tud, siis saatis öpctaja Pauli kooli. Sääl öppis
Paul lugcma ja kirjutama; sääl öppis ta paremat
tuudmist taewa Isast ja Innala Pojast, mcic Öunis-
tcgijast, kui tal siis oli. kui ta wäikc poisike oli. tus
ta nii möistmata oli olnud, et ta arwas 5 kopikaga
wöiwat lumalalc ta häätcgu tasuda. Ia pääle selle
wöis Paul ka hääd käsitööd öppida, Tcma oli hoolas,
tark ja osaw, ja pca sai tcmast nii tnndlik puuscpp
chk nikcrdaja, ct kccgi terwcs kihclkonnas ci osanud
nii ilnsaid toolisid ja nii kannid land» tcha kui Paul.
Köik pidasiwad tcmast lugu, ct ta hää ja auus mecs
oli. ikta hclde ja ikka tösinc. Kull Paul tcadis. kcda
temal sclic ccst tänada oli ja tcma kiitis Jumalat, ct
fiidamcluunistus Jumala hääl iuimcsc siidaiucö on.
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Kuna tcmal »iiiid oma töökoda oli, siis attvas
tema, ct ta ci sugngi parcmat naist cncsele oleks
wöinud saada, kui Liisat, kui nga Liisa temast waesest
oleks hoolinud. ke? ta ju kurttumm oli. Aga kah
Liisa ci pauuud wasta, ct ta nacseks tulla; tema
tundis ju kiill Pauli ja teadis, ct ta kiill wöiks
meest saada, kcs oleks wähcm wait olnud, aga ei iial
parcmat mcest. Ia »ii sai ucist wäga öuneliue paar.
Nendc lapscd möistsiwad köik kuuloa ja rääkida ja
kui ueude «ancmad ja öcd wennad ueid waatamas
käisiwad, siis cli Pauli cmal wiisiks pojale ulclda,
kui ta kuuma pudru laua pääl nägi: „Kas sa ci
kuule, kuis puder lusikale iitlcb: ära söö köik ära,
jata isale kah!" Siis uaeris Paul ja tähendas, uagu
tema ema tcmalc enne oli tähcudauud: „Seda iitlcs
puder wäega öieti!"

Uhcl päewal tuli uks waeue joodik ja palus ene-
sele tema katuksc ali öömaja, Ece oli Peeter, Paul
wöttis tcda eneselc sulascks, öpetas tcmalc käsitööd ja
sai wiimaks oma röömuks »äha, et fa Pectrist weel
auus mees sai.

Noh, mis siis nuiid Paulisi wecl olcks jutuötada?
Seda, et kui iuimene tenvcst sudamest midagi Jumala
käest palub leesuse nimel, nuciu Jumala söna meid
öpetab, siis wöib ta kindlastc uskuda, et Jumal tema
palwet kuuleb. Aga Jumal ei kuule meid ikka nii,
kui meie anvamc, maid tema cnmab mcile sellc ase-
mcl wecl palju parcmat warn. Muidusii ei pane
seda kccgi imcks, et kurltumm poiss Jumalat palub,



et ta tcda rääkima ja könelcma öpctaks. Need on
kaks suurt kingitust, niille ccst köik, kcs ncid omale
saanud, peawad Loojat täxama ja kiitma. Aga selle
asemcl andis Jumal Paulile midagi, mis wcel parem
oli km kuulmine ja kone: ta wöis waiksust knulda
rääkiwat, mis Paulile scdasama tähendas, kui ikka
ja ilma ekfimata fuulda sudametunnistuse häält. Kui
Paul seesuguse Jumala armu läbi hääks inimescks sai,
siis oli sce talle parem, kui kes tcab kui palju hääd
waailmas kuulda ja könelda ja seesuguscks hulguseks
saada, uagn Pcetcr.

Aga kui sa imeks paned, et Paul, ehk ta tull
kurttumm oli, metsä, wee ja tähtcde ja köigi muude
asjade waiksuse kuulis rääkiwat, siis tca, et see sugugl
imeline ja haruldeue asi ei olegi, seda kuulewad nii
sama selgeste köik lapsed. Kui sinä oma nukkndega
mängid ehk mängid kiwidcga mael ja kuuse käbid sinu
lchmad ja puutikud sinu wöerad on, siis kuuled sinä neid
ikka rääkiwat ja encscle wastawat. Wöi kas siis
töeste kask sulle kewadeöhtul ehk pohlakas mäe kaldalt:
tere hommikust! ei utle? Ei ole ju selle juures midagi
imet.
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Söjamees ja tema yovlme

Näe, Lembitu lecri poole
s)oost ajas säät söjamees,
Kotid rasked pandnd sel pääle,
Kus höbe tukid jees.

Neist uhe euese kanda
On wötnud wcel ajaja,
Et arinn loomale anda
Ia koormat tal kergita.

„See höbeda anna» ma snlle,
Mis kaunud sa, kallis mees,"
Nii hmidis Lembitu talle
3tliud köige rabwa ees.

„Sa teeninud seda aunga,
>tni wäsinnd looma ja
Säät aitasid oma jöunga
Nii helde meclega>"
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TulctM.

üba terwe päew seisis tuletik
esimest korda uues karbis
wabriku laual ja mötlcs sell
ule järele, mis köik tcmaga
luhikese aja sees oli slindinnd
Temal oli wcel tumc mäles

tus sellest, et suur haaw oja kaldal oli kaswa
nud, et see maha oli raiutud, läbi oli saetud ja
wiimaks mitmeks tuhandeks pceueks pilpaks oli löhutud
milledest tulctikk ise iiks oli. Selle järcle oli tik
hunnikussc pandud ja ritta toiste sckka; siis pistet
ta koledasse sulatnse pänni, pandi tuiwama, seat
uuele korrale, ja paudi wiimaks karpi. Gi selle juure
olnud just imclikumaid juhtumisi ehk otse suuri wägi
töösid. Kuid tuletikk oli pölcwa himu saanud maa
ilmas midagi korda saata. Tema kehä oli tehtud

haawa piiiist, mis ikka kartuse pärast mariset»
et w iikne öhtu tuul wiimati tormiks puhkeb, mis teda
köigi juurtega maast »väljä tömbab. Aga selle ascme
oli tiku pää sccsuguste aöjade sisse kastctud, millcdef
seesugust auilabnust saab, et tahaks maailma »ähes
paista, ja sellepärast oli tikul nagu alatine söda päa
ja kcha wahel. Kui see tuliuc pää waiksuscs hoobeldcs
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huiidis: „Kipu niiiid wälja ja saada midagi korda!"
siis oli ettewaatlikul puukchal ikka weel midagi wasta
panna ja ta iitles: „ei, kannata, oota weel wähe ja
kiisi enne, kas acg juba on tulnud?"

Kui niiiid tikk toiste seltsis karbis oli, hakkas
tema pää kuumama ja talle tuli imeline himu tuld
siititadll. Aga haawa puu pani wasta ja tikk kusis
karbi kiilje käest: „Kas nuiid on juba aeg?" Tiku
karbi kiila, iitlcs siis: „Mina markan, et sinä päris
uutsine oled, kuna sa ikka oma pääd tahad plagama
panna. Kannata nuiid wähegi ja am tee mitte
rumalusi, scst sinä ei saa ju midagi ilma minuta
toime saata, sest sinä oled niisugunc tuletikk, mis
mujal pölcma ei lähe, kui uksi karbi kuljel. Arwad
sa kiill, et minä tcrwe wabriku lascksin ära pöletada,
mis meie fiindimise koht, ja selle noore tiitarlapse, kes
siin meie kaswataja on olnud?"

Tuletikk taltsutas oma meelt. Teniä wiidi karbiga
ja miljonite toiste tikkudega suurde magasini. Kui
ta sääl oli. tuli jälle paha auu himu ta pölcwasse
päässe, aga arg haawa puu waigistas seda jälle.
„Kas juba on acg?" kiisis tikk. Karbi kiilg wastas:
„Gi minä näe midagi, siin on pime-, aga kannata
ommeti! Arwad sa, et minä laseksin sind terwe
magasini ja selle rahwarikka linna ära pöletada'!'"

Tuletikk wiidi lacwa, et teda mujale maale
pidi saadetama. Pime öö oli, maru wingus laewa
köitcs ja mastides; laew wöitles suurte lacucte wasta
kauge lausa mere pääl. „Kas nuud on juba acg?"
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kusis tikk jällegi, scst tema arust oleks see wäga meeli-
taw olnud pimedat tormilist merd walgustada. Karbi
kulg aga wastas:

,Kannata, lunni ma järcle kuulan,
kas torm on käsu saanud lacwa ära häwitada."

Torm utles, et ta scesugust kasku ei olla mitte
saanud. „Kannata weelgi," sofistas tiku tarbi kulg.
Lacw sai öuncliknlt oma kodu sadamasse, tuletitk
wiidi maale, pandi kauba poodi muiimisekö ja miiudi
oma karbi ja köige kraamiga ära. llks waenc tiitar-
laps ostis selle, wiis ta enesega oma majasse ja
istus koldc äärele linu sugima. Kui tikk ilusaid,
pchmeid lina peutäisi »ägi, tuudis ta eneses jälle
paha himu töuswat ja kusis: „Kas nuiid on juba
aeg?" wastas karbi kiilg, „kohc kiisin minä
tule käest koldcs, kas see on käsu saanud tuba ära
pöletada." Tuli wastas, et tcma midagi ei wöida
teha, sest teda oli kästud korrale jäädä ja pada teema
panna. «Kannata aga," utles karbi kulg tikule.

Töisel päewal läks tudruk hcinalistega heinä
maale. Oösc magas tema ema seltsis heinä kuiinis
kuiwade magusa haisuga hcinte pääl. Kui tema
töisel hommikul wara tuld heinalistcle iiles pidi wötma,
siis hoidis tema tuletiku karbi pruukosti kotis. Tule»
tikk tundis heinä löhna ja utles karbile: „Lase mind
niiud oma kulge wasta höeruda; kiill olcks kena seda
heinä kuuni pölcma panna." Karp aga utles:
,Kannata, kunni ma seda esmalt wihma käeft kusin/
les parajaste kuuni ölekatukse wasta oli krabisema
hakanud. Wihm utles: „Ole wait, kui sa oma
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hingc armastad, sest minä olen käsu saanud, seda
kiiuni kaitsta." „Kannata wcel," iitles karp tikule.

Töiscl päewal tuli tiidruku wend, kes meremees
oli, ja utlcs: „ Jumalana nuud, cma, minä pean
nuud Pärnusse rcisima, et säält pika reisi pääle minna,
esmalt Riiga ja siis Almeerikassc, Kas teil mulle
tuletikku on lacnata?" Tudrul andis talle tulctiku
karbi, meremees läks minema ja jöudis uhte paita,
tus raudteed läbi mäc löhuti, Sääl sai tcma ööaset
kiwilöhkujate juures, ja tema pääawseks oli astja, miö
pussirohuga täidetud, „Kas nuud?" kufis titt ja
wöis ennaft waewalt tagasi hoida, et mittc oma pääga
karbi tulge wasta kippuda. Aga karp törelcs teda ja
utles: pHcibcnc, sa tuisupää, eks sa ei näe, et toi-
set pool pussirohu astjat wäike laps magab?"

Meremees läks töiscl päewal cdasi, jöudis Pärnu
linna ja läks sääl laewa, nimega „Lcnno?/ mis
Riiga pidi minema. lärgmisel päewal läks ka laew
juba merelc. Kcskpäew oli käcs, päiksc paiste hele
ja tuul wärskc; laew oli täis rahwast ja kallift kaupa.
Siis utlcs karp tulctikule: „Kas sa elad wcel?"
Tikk wastas: „Mina ootan oma acga, ci ma ole
iialgi nii walmis oma tööle olnud. kui nuud."
„Siis ilmutan minä sulle uhe saladusc" sosiötas
karp. „Mina kuulsin laineid tuule käcft kiisiwat, kas
see mönda kasku olla saanud, aga tuul ei utelnud
ennast saanud olewat. Siis kuulsin ma tuule alla
auru katla alla kargawat ja pölewate siite täest
kiisiwat, kas nad mönda kasku olla saanud, aga ka
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söedki ei utelnud midagi kasku saanud olewat. Ia
jällegi kuulsin ma siisi raudplankide käeft laewa kiillel
kiisiwat, kas ehk nemad mönda kasku olla saanud,
aga ka raudplangid iitlcsiwad: nagu köik muudkl.
Siis ajasiwad söed isekcskes juttu: „Gi iikski neljast
elemendist') ei iitle midagi kasku saanud olewat
ja ommeti peab see siindima. Kes saab seda
tegema?"

Minä," iitles tuletikk.
„See on wöimata," iitles karp, oled uksi

elementide wäike jooksupoiss!"
Tuletikk oli tahtnud karbi käest kiisida, kas siis

ka Taawet ei olla Koljati ära tapnud, aga tema oli
wait, sest tema oli harjunud ootama.

Noor meremees seisis laewa kesklael ja najatas
ennast hooletumalt mitme paberi paki wasta, Tema
oli kergemeclne ja hooletu, nagu moni muu tema eas.
Temale läks aeg igawaks, ja ta wöttis paberossi katte
ja siis tuletiku karbi.

„Niiud ehk ei iial!" iitles tikk karbis.
„Ia ommeti ,ei!" iitles karp, „ci weel, ei

weel! Oh, see ilus laew, see kallis kaup ja nii mitmed
ilmasiiiita inimese hinged mis kurja on nemad
sinule teinud, kui sa neid tahad saata tule ja mere.
wahele? Gi weel, ei weel!"

') Olemendils ehk' algoluks, mis köige elu alus ja ei '
uhestki muust asjast ei pidanud kolku pundud olema, ariuasiwad wana
ilma haritut, rahwad: mllad, oht», tuld ia Welt. eksisiwlld selle
juures nii hästi algolude arwu kui sisu lohla.
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Kuid tikk ei kuulnud enam midagi; selsamal
silmapilgnl siittis tcma juba pölema. Hele löke leekis
ilma, aga keegi ei panuud seda tähele weel heledama
Väiksc paiste pärcist. Meremccs sniitas paberossi
pölema ja wiskas siis pölewa tik» hoolctumalt encse
juurest kangele. Nuud oliwad köik elcmendid selle
sala käs» saanud, mida nad ammu oodanud, Tuul
wiis tiku päiksc paistes kuiwa paberipaki wasta. tikk
hakkas tcma kiiljest kinni ja pabcri pakk läks pölema.
Selle ascmel, et wcsi tuld oleks kustutama pidanud,
ei täitnud tcma pumpades oma kohust; raud, mis
pölcda ei wöinud, hakkas seda hirmsamalt kuumaina,
ja tuul lihutas häwitawa tulekahju weel suuremaks.
Wähe aja sees ali ilus laew hukka läinud ja selle
önnetumatest reisijatest oliwad möned tule surma, möned
wee surma saanud, ja uksi möned oliwad pääseda
wöinud.

Pölewa laewa ligidal lacnetc harjal, mis suitsu
ja siite taga päris mustad näisiwad olewat, kiikus
pölenud tuletiku wiimnc ots ja selle torwas wäike
jäätc sest, mis iikskord tuletiku karp oli olnud,
Oh sinä önnetu tuletikk, mida oled sinä teinud?
Parem oleks olnud, et find iialgi haawapuu sudamest
ei oleks löigatud!

Wäike pölenud tuletiku tukike töstis weeft oma
nögise otsa ja utlcs:

„Eks ma seda ole ju utelnud, et ma midagi
korda saadan, kui oin a aja tunnen tuluud olewat.
Nuud olen minä kuuluö, minä olen tcrwe suure laewa



ära häwitanud, terwe maa köneleb minust ja
ukski muu tuletikk ci ole nii suure auu sisse saanud.
Nuud tahcm minä jälle maale ujuda ja lasen ennaft
jälle tikkude tulematerjalisse pistä. Tule minuga iihes,
siis toimetame weel suuri töösid. Minä hakkan hästi
tegewaks tuletikuks; talwckulmas panen ma suure
metsä pölema, et waesid soojendada; kuli sa näed, et
ma weel nii mitme önnelikuls teen."

Suur walgendaja laene, mis tiku taga oma
wahust pääd töstis, kuulis neid sönu. „Sina wilets
pilpake suuresi puusi," litles laene, „mida muud
möiftsid sila tcha, tui taskusid taita, mida fina ei
tunnud? Waata, need määratumad elemendid. millest
sinä köige wähem pörmukene oled, ei wöi muud teha,
tm oodata ja söna kuulda. Kau sa niiud oma
naeruwääriliste ja uhfete plaanidega, oma meeletumate
möteteaa - tundmata sugawusesse!^

Ia laene weeres edasi nagu suur lume mägi, ja
mattis enese alla nögise tiku ja wees liuguwa titu
karbi. Tema jälgi ja auuahnust wöid sa kauge mere
sugawamast mudast otsida, kus ta uuustuse hölmas
mädaneb, ilma et keegi tema nime nimetaks ehk tema
järele leinats.
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Kun walge.
Näe, kuidas wait ja wagufast

Laps hingab padja pääl
Rööui kaöuud kojast kölawast:
Laps on »ii haige sääli

Kuu iiksi kmuab kurwcnmlt
kulmule,

lalpalgel' paistab ulewalt^
TaZböbe walgeke.

.
Ta tahaks uhcs paluda

Öö waikse rahu sees
Wecl emaga, les walwama
lääub lapseHwoodi ees!
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MiKse paiste.
Mu maimuke, nni inarjuke,

Kuis olid haige sa,
Nuild ule kodu kinkude
Sä lendad lustila.

Nuud sinu sinisilmades
End taewas peegeldab,
Ia sinu noores siidames
Köik ilm kui uueks saab.

Köik seda päikse paistele
On tooinid Ia käest,
Kes jälle kuldse kewade
Ou aunud armu wäest:

lah terwis, kalliin weel
kui kuld,

Sa kosud kewadel,
Kui nncheuemas kod» niuld
On unel oiasel.
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Kiritukutk.
Niiud algcunc mcie imelift juttu, mille päälkiri

ka wöiks olla: „Uhkus tuleb enne langemist;" aga
igcniks mötelg» sest, kuida ta tahab. Uhkc wöib ju
igaiiks omast kohast olla, kui ta ka nuiud ei ole, tui
paljas kapusta uss; mis siis weel, kui kellclgi see au
ou kiriku kukk olla.

Oli koro kirikukukk, kcs usna körge torni otsas
istus. Kust ta parit oli ja mil kombel tema nii
körgcsse oli saaxud, ci ole nii kerge ära utelda.
Möningad arwasiwad tcmast, et tema isa pciris kukk
ci olnudki, waid koguniste puuscpp, kes puust kotkaid
ja lendawaid madusid oskas nikcrdada, ja nönda olla
tema puust ka kukesti mcisterdanud ja sellc köicga torni
otsa tömmcmud. Sellest ehk see ka tuli, et kukk nii
päris laisk oli, et ta sugugi edasi lendama ei öppinud.
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Ghk oli see jutt ka ilma pohjata. Ghk oli kukk
ennemuiste päälik wägewa haldja Gilimiliadolga kana-
aias olnud, hakkas aga uhkuse pärast oma walitseja
wasta mässama ja karisiuseks muudeti tema siis puu
kukeks ja pandi kiriku torni otsa iiles. Scda köik ei
tea teegi enam täieste. Aga oli ta niiud, kuis ta
oli, sääl see kukk nuiid istus torni körgemas tipus.
palju körgemas kui köige körgem hoonckatus ja köige
körgem p»u seitsme penikoorma päal. Ta oli nii
törgcl, et maa tema all ei suurem tui paljas pann-
kook ei näinud olcwat ja inimesed oliwad uksi nagu
kärbsed pannkoogi kiilles. Tuki aega nägi tukk neid
sääl iumisewat ja siis peletati neid jälle suure kärbcste
wihuga mincma.

Kirikukukk oli wäga suur. Tal oli körge puna-
seks maalitud hari pääl pool nokka, liua suurnsed
rohclised silmad ja iseäranis tihe saba. Kohtu mahtu-
siwad temal kolm tundrit rukkid. Nii ahne oli tema.

Muidugi oli see kukk ka wäga uhke. Knna ta
nii suur oli ja mi körgcs istus, ei olnud keegi tema
mecleft uii suur herra, kui ta ise. Köik kuked on
uhked; seda näeb iga mees neude kombeft, kui nad
sönuiku hunuikut rehitsewad ja noka iiles töstawad,
»agu tahaksiwad nemad igale uhelc iitelda: mehike
sinä ka oled minu wasta?" Aga kirikukutk oli neift
wcel köige pahein. Kull meie saame näha, et see
mitte hästi ei lähe. luba mönigi uhke kukk on oma
pää kautanud. kui pererahwas pidu walmistas; ta
waene on halastamata puhtaks katkutud, prae pauni
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päälc pandud ja söödud nagu sulgloom kunagi, kaste
ja marjasahwtiga.

Ghk tcadis ka kirikukukk, et temast midagi nuu-
mata ja sima ci saa, ja sce tegi ta wccl »hkemaks,
tui töik töised kuked. PäÄle selle oli temal weel uks
iscäraline omadus, unda,sagedaste siin maailmas lei-
takse, nimelt see, et ta ikka oma saba tuule järele
pööras, Sel kombel wöis tema iga ilmakaari poole
waadata, Aga kuhu poole tema ka oma suurte rohe-
liste silmadcga waatas. ci näiuud tema siin maailmas
midagi cncse saruast, Scllcpärast hakkas tema uskuma,
et ta palju parem o» kui köik muud, ja et lcrwc maailm
tema alam pidi olema. Tema mötleö isceneses nii:

ole» wäga suur lukk, jah ma olen iseära»
>us suurt sugu ja uhke kukk. Miuu samasi kukkcde
kcokcl enam ei ole. Minä olen päris keisri-kukk.
See kirik on ainu uksi minu pärast chitatud, parajaks
paigaks, kus minu au peab ilmuma. Mis muu
pärast need iuinnscd iga puha paew selle kiriku umber
ennast koguwad, kui uksi, et miud imestada ja teenida.
Jah, suur kukk olen minä töcste, wägcw kukk, koguni
suurt sugu je imcliue kukk ole» minä."

Aga suurtsugu inimcstcl ou, paraku, elu cnamiste
ikka igaw ja uöuda oli ka kirikukukel. Lcnuata tema ei
osanud, tööd ci tahtnud ta teha ja siiua ci olnud
tal tarwis. Mis pidi tema tcgema? Peaacgu
hakkas tema prautzki kanasid kaetsciua, kes möui kord
koguuiste kuuni torni jala alla tuliwad ja wirgaste
liiwas fiblifiwad, et säält möuda iwakcst leida.
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Uhel päiwal sundis, et wares ulc kiriku lcndas,
koguniste kiriknknke lähedalt mööda, kes sääl wihasclt
ja färsitnmalt istus, selle ule pahanc, et keegi nii
körgcle lennätä oli ujaldauud, kui tema istuda
tahtis.

„Waak, waak!" waakus wares, „Kuidas käsi käib,
kukekc?"

„Brrr!" pahandas kukk, pööras ennast tuule
järclc ja käänas saba waresc poole. „Miud pcad sinä
ikka nimttama: „Teie körgus!"

„AH jah!" iitlcs wares, „Kas siis teie körgusel
aega niööda aeg mitte igawaks ei lähc »ii uksi istu-
des ilma töö lillc tegemata? Minu arwates peaks
teie körgus naene wötma."

„Wöi naene wötma!" litles kiriknkukk. „Knst
mi»a kiill kana leiaksin, mi uhke ja suurtsugu, mida
minä ilma oma cmu rikkumata kofida wöiksin?"

„Teie körguscl on selle kohta öigns," wastas
warcs. „Sec sugust kana on töcste raske leida, sest
nii palju, kui ma mäletan, ei ole minä iial kiriku
kanadest kunlnud köneldawat. Aga tcie körgus peaks
ommeti midagi tööd lasile wötma. Nönda teen mi»a,
See lnhcndab aega, ja teel» meele wärskcks ja rööm-
saks,"

ärises kukk ja waatas pölgtusega warese
pääle. Suurcd ja körgcd saksad ei tee mitte tööd.
See ci kölba mitte!"

„Wöi nii!" mötles wares iscencses, kui ta edasi
lendas, waatad uksi enese umber ja tead ommeti
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nii wähe, kuis maailmas elatakse. Ma olen sagedaste
suurtel ja wägcwcitcl enam tööd ja muret näiinid
olewat, kui alamal rahwal maailmas. Aga teic rumal»
uhked olcwused, nagu sinä, peate seda auu asjaks, kui
keegi kört körre pääle ei pane, waid Milaisana laseb
toiste läbi ennast orjata ja igawust tunncb ftäcwast
päcwa. Aga sce'p see on, kirikukukk on mitu sada
aastat wana ja ta mötlcb just nii. nagu tcma noore
pölwe ajal möteldi, Aga nuiid möistetakse seda juba
paremine kui enne, et igamees peab tööd tegema ja
usin olema, kui ta önneliscks ja rahuliscks tadab saada.
Aga scllcst ei sa fukk milte aru. Ia et ta ise nii
läbilaisk on, utleb tema: „See ei kölba mitte!" Ia
nönda see ka oli Kukk oli laisk ja »hke; sce oli
köik. Mitu sada aastat oli tema saäl torni tipus
istunud lille liigutumata; tema ei olnud sääl ka laul-
nudki, Nii laisk ta oli, et ta paigaltki ei olnud liiku-
nud mitme saja aasta sees. Paras kulm saun ehk
oleks teda tööle ja usinuscle äratanud. Aga les oleks
talle seda julgcnud anda? Pääle selle oli tema puust
ja selle kulge ei hakka ka ukski wits. Aga saame

kohe kuulda, kuis temaga lugu läks.
lLhel päiwal, kui kukk jälle wilunud wiisil sinise

tacwa poole wahtis ja nais suuris mötctes olemat,
«hk ta klill öieti ei mötelnud, siis nägi tema imestadessuure rahwa hulga kiriku limber ennast koguwat.

sce tähcndab?" mötlcs tema, ,ega tana piiha ei
ole?" Pea sai ta selle kohta ommcti sclgusc.
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See oli kuulus köie tantta, nimcga Karamatt,
fes köie kiriku torni ja kellahoone wahele oli ules
tömmanud. Köie pääl targleö wäifc poiss ja wäike
tutarlaps. Nemad huppasiwad wastamisi ja tegiwad
köigc imelisemaid tempusid. „Wöi mi," mbtles kukk,
„ja muud ei ole see siis olnudki? Minä arwasin seda
möne uue pidu olcwat, mida necd rumalad inimesed
sääl jälle minu auustuseks peawad."

Seesliguscd kommcdiandid peaksiwad kiill wissiete
jumalakojast kaugele jäämä. Ka tema öu ei tohi
mitte ennast ncnde wcidrate tempude mänguwäljaks
alandada. Sellepärast ei tea ka mitte, knidas see
siin oli wöinud siindida. Wist oli see ainult sei
pöhjal juhtunud, et torcdalc kirikukukele iseäralikku
öpetuft anda. Seft pea sundis töeste selle kohta
ootamata asi.

Äkki saatis wäike Karamatt magusa sörmemusu
rahwa poole ja ronis siis kui kass ules kirikutorni
mööda, seft wanast oli raudhaakisid, uks ulemal kui
töine, torni katuksesse löödud. Neid mööda ronis niiud
wäike Karamatt ikka körgemale, ja sai wiimaks iisna
kuke ligidale.

„Hoho," mötles kukk, ja nais tuliwihane ole-
wat. Aga Karamatt ei pannud seda tähelegi —ja
iiks ainus hupe ja tema oli kuke seljas, ta istus
sääl ratsutades ja hiiudis köigest jöuust: „Hopsa, mu
hobu! Hei hopsa, mu hobu!" Ia nuiid tegi kutk
alleö suurcd silmad. Seda pidas tema köige suure-
maks auuteutamiseks, mis iial sundida wöis, tema,
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tes sääl toredal troonil istus, ja midagi siin maail-
mas oma sarnaseks ei pidanud. Ia sääl istus niiiid
see wäike poisijömpfikas ja pidas teda oma kannuste
wahel ja hiiudis: „hei, hopsa, mu hobu!"

Gsmalt arwas kutt terwe kiriku ehmatuse pa-
rasi kokku langewat, et scesugune habemata asi oli
Vbinud siindida Aga firik jäi ilusaste paigale; ja
Aiiud hatkas kukk suure häda pärast ennast igale poole
fäanama ja wäänama. Aga mis wöis ta ära teha?
Tema oli nii laist olnud, et ta ei olnnd laulma ega
lendama öppinud, ja niiiid pidi tema srlle löögiga
rahul olema, mida tema uhkus sai, kui terwe rahwas
alt hmidiS: „hästi, hästi, wäga hästi!" ja tui ta
seda wäga siindsaks arwas, et wäike Karamatt tiriku
tulle oma kannuste wahel kinni hoidis.

Nouda on siin maailmas lugu: kui keegi laisk
ja uhle on, siis tuleb wiimals mäike Karamatt ja
pancb teda oma kannuste wabele löksu. Usu seda!

Aga sellcst köigeft ci saannd kiritnkukk mitte
targemaks. Sääl ta istus tornitipus aastate wiisi
ka päalc selle. Pölw pölwe järele laulsiwad inimesed
sääl kirikus laulu Jumala auuks, nad elasiwad oma
aja ja langesiwad hauda, ja uusi inimesi tuli asemele,
ja nced laulsiwad wana laulusid sessamas wanas
kirikus. Aga kutt istus Ma wanal wiisil torni tipus
laisana ja übkena, ikka oodateS. et wiimaks moni ime-
line önn temale saaks juhtuma, tema suure suuruse
pärast. Kcs teao, kas ta ootas, et teda köige heledama
tullaga pidi ära kullatama, mis paistma pidi nagu
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päike, wöi ootas tema, et teda terwe maailma kukkede
suur-sultaniks pidi nimetatama. lah, kes seda täieste
teab? Ta ootas ja ootas, aga seft oodatud öuneft ei
kuulunud midagi.

Lootes aga läheb aeg edasi, nii ka kukel, Wiimaks oli
tema iisna wana ja lagunud, nii et tukk tuki järel
temast maha langes. kui tuul käis. Hhel päewal olisuur tvrm. Tuule tuisk käis wingudes kirikuft iile,
puhus kuke torui tipust maha ja wiis läbi öhu enc-
sega järwe. Sääl sai nuud kukk, uimane omaft harju-
mata reisist, wiimast korda kahetseda, et ta mitte ei
olnud lendama ja laulma öppinud. Seft kui ta seda
oleks osanud. ei ta ta oleks järwe langenud, waid ta
oleks selle asemel raehoone katuksele lennanud ja olcks
sääl nii laulnud. et köik raeherrad ja terwe linn seda
oleksiwad imeks pannud. Aaa nuud wiis tuul teda järwe
ja laened ajasiwad teda siia ja sinna. nii et hanid
ja ahwenad suurte filmadega wahtides imeks paniwad,
mis mere pelctus see pidi olema.

Wiimaks heitsiwad laened ta randa ja siia jäi
tema lasuma.

Rannal oli wäike hurtsik ja sääl asuS wana eit,
tellel kaks laft oliwad, tiitar ja poeg. Uhel päewal
ehitasiwad lapsed rannale wäikscid sulausid, nagu
urkaid kaladele. kus nad siese rrälja ujusiwad. Kui
nuud lapsed wähe maad mööoa kallasi köudisiwad, et
tiwa koguda, leidsiwad ncmad kiriku kuke, ielle wana
wigase, kes nuud wäga wilets oma näu poolcst nais
olewat. Laened oliwad wärwi tema kullest koguniste



ära uhtunud ja kiwide wasw paukusid saades oli tema
waene ka noka ja sawa kautanud.

Lapsed iitlesiwad: „Nuud ei ole wiga! Gma
kaebab ikka, et waresed ja warblased meie hernemaale
liiga teewad. Aga siit saame hää hinnutusc. Laki
löit otsima ja weame siis jee moonutus hernemaale.
Ia nönda pisteli niiud wanul päiwil kutk aia teibasse
wareste hirmutuscts hernemaale; ja seks ci olnud
enam köige wähemat lootust, et teda pidi knllatama
eht terwe ilma tukkede suur-sultaniks kuulutatama.
Ia juhtus siis weel selle pääle, et wares lennates
tuli, ja see oli päälegi weel seesama wares, les häil
päiwil kukke „teie körgusets" oli huudnud. Hui! nuud
märkas wares hirmutust ja lendas paktu, mis ta tii-
wad kandsiwad. Aga lennates juhtus ta tagasi waa-
tama ja lundis nuud wana tuttawa ära. „Waak,
waak." waatus wares. „Kas löeste, teie körgus on
wareste hirmutuseks saanud! lah, jah, seda tegi uhkus.
Nii läheb siiin maailmas ikka."

„Ole wait!" krooksus osawötja kaarn, kes siin lähe-
dal pedaja kannu otsaS istus. „Kukt wilels on laisk
ja uhke olnud ja sellcpärast on ta täsi sandiste täi-
nud. Nuud on tema wana ja önnetu ja wanu ja
önnetumaid ei pea mitte pilkama. Kes teab. kuis
ka sinu oma täsi wöib wanul päiwil käia!"

Seda töik kuulis kirikukutk. Aga tema ci saa-
nud sönagi suust. sest tema oli nokata ja oli aia
teiba otsa pistetud. Sääl eht on ta weel tänä päewgi.
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Mestöusmise piiyaks.
Issaud hiugas baua sules,

Abelutsed baua ees,
Tema juuqrid walu tules,
Pale paisuud siima wees.

Issaud töusuud ba«a säugist,
rasked ahelad,

Tuluud wälja surma maugist,
Wöituud pörgu wärawad.

Waeulased o» laugeud pörmu
leesu, eluwursti eel,
Neude suda tuuueb hirmu,
Et uad läiuud patu teel.

Aaa wagad juugri meeled
Glul', ilut' äraaxud.
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Nende lahked laulu hääled
Mure paelust pääseuud.

Nende sini ja suda kiidab
Seda heldet Issaudat.
Kesse suries surma wöidab,
Tiööstib hinged kurwemad;

Kes meil' pääle waewa, wal»
Kmgib talli hingusc,
Kiuqib iqawese clu,
Saadab taewa rahusse.

Selle vääle Isa öuest
Lillrd maha lauqewad,
Ol» rähcks unilla poucst
Töuswad öied iwsad!
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Pesawere ja Sammalhabe.
Sipelga hunnit oli kesk metsä mäe otsas, pika

sajaaastase manna juurel, kelle nimi Sammalhabe
oli; ja selle paiga nimi oli Kamallaan, et siin palju
kamaritta oli. Sammalhabe oli selle poolest muinase
Tantaluse sarnane, et ta temale oli osaks antud
ilmawaheta jänu tunda, ehk tal wcsi kull silmä ees
oli; aga sinna ei ulatanud tema mitte. Sammal-
habe wöis kull lausa mere pääle wassdata, pidi aga
siisti ikka kuiwa mäe pääl jänutama, tust wihma
wesi nii nobedaste ära jootsis, et uksi tema juured,
mis maa pinnas oliwad, wähe kosutust saiwad. Ilma-
aegu juhtis mand oma juuri taugemale mäe pragu-
detzje; siit sai tema kull tuge oma toctuseks, ja sedagi
oli tal tormis kullalt tarwis; aga wett sai tema uksi
wäitsest tonnalombist, mis lähedal oli; tuid seegi tui-
was enamiste ära. Sammalhabe olets jänn kätte
ära snrnud, kui mitte wahetc wahel öhtupilw talle
kaste märga ei oleks annud eht niisle mere udu
moni tord oma walget, märga lina tema iimbcr ei
olets teerutannd, et lema tuiwi otse jahutada, Aga
tema ise waatas öhateö ulcs pilwedesse, mis nii tör°
gel tema umbcr lendasiwad, eht mercle, mis nii suga-
wal tema ali tohas. Noores pölwes oli tema nöuuts
wötnud tunni taewani taswada, aga itta puudus
roeel wähe sets pittusets, ja wiimats ei taswanud
tema enam sugugi pittusc. waid iitsi paksuse poolest.
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Siiski käis ta himu ikka weel iiffi taewa poole;
sinna tahtis ta köigest wäest ommeti weel ukskord
saada siit jänusclt maalt.

Sammalhabe juuret oli sipelaatc asupaik, ja selle
nimi oli Pesawere. See oli sipelgate meelest ilus
nimi, ja neil oleks häbi olnud, tui seda uksi pesaks
ehk liiati weel hunnikuks oleks nimetatnd; sest siis
oleks neid wiimali kes teab rui alatumaks elukaks
wöidud pidada. Pesawere oli täis wabariik, kus iga
liige uleiildiseks kasuks tööd tegi ja k»i wägimees
köigesuguste usside, putukatc ja muudc waenlaste
wasta wöitles. Nad oliwad usinad ja korrapidaja
rahwas, need sipelgad, mis neile suureks auuks tulcb;
aga selleft ei saanud ncmad aru, miks Sammalhabe
nii suur oli ja nemad ise nii wäiksed. Nähcmgi
manna nöel, mis Sammalhabemelt maha langes, oli
neile päris palk, ja siit ep nad otse köik ehitus-tar-
witused oma Pesawere jauks saiwad.

Möned sipelgad oliwad kognni kunni Sammal-
habeme ladwani roninud, ja see oli »eile terweks
päewa teeks olnud. Km nad tagasi maha tuliwad,
arwasiwad nemad, et nad juba poolel teet kuu pääle
olnud. ~Sammalhabe tahab taewasse," utlesiwad
nemad. ~Kuis wöib kuli keegi nii määratu suur ja
siiski nii ärautlemata rumal olla?"

Sammalhabe kuulis, mis need wäiksed loomakesed
tema juuret sosistasiwad, ja waataS nende pääle
omast körguseft alla. ~lah, minä tahan tarwasse,"
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utles tema. ..Siin maa pääl pole minul muud tuisee köwa mägi ja kustumata jimu."
..Kuule ommeti. mis tema utleb!" utlesiwad

sipelgad ukstöisele. ..MiSpärast ei tee tema tööd
nagu meiegi, ihutoiduse ja pääwarju kasuks. ja ei jää
selle maa pääle seisatama, kuhu ommeti tema juured
on kaswanud. Ku, sul pääwarju ja igapäewaft leiba
on, ei ole taewariiki ju wajagi."

~la ommeti on midagi, mis mind sunnib taewa
poole ihkama," utles Sammalhabe, „Sinna poole
olen minä puudnud ju wäikseft saadik."

Sipelgad naersiwad. ~Meie oleme möndagi
tunnud, kcs ka taewasse tahtsiwad," utlesiwad ncmad.
„Meie keskel oli hää jagu tiibloome, ja nced läksiwad
sinise taewa poole lendama. Wissiste ei tahtnud
ka nemad siia jäädä ja selle waeie maa pääl tööd
teha, waid läksiwad torguse poole löbureifile; aga
nemad köik langesiwad mereösc kalade roaks."

Sammalhabe kuulas nende wäikeste elukate tönet
tuningliku rahuga, nagu see suure olewuse kohane, ja
ei arwanud seda waewa makswatki, neile waStata;
temal oliwad ommeti omad mötted, kui ta ncid ka
ilmutada ei tahtnud. Sipelgad aga oliwad ikka liiku-
mas ja tcgiwad tööd, et siin maa pääl toimc saada,
ja ei nöudnud midagi paremat enam. Kuid Sam-
malhabe jänutaS ikla ja sai iga talwega uksi halle-
maks. knna tema alamad oksad kuiwama ja ködu-
nema hakkasiwad.
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Uhel kesksuwe päewal läksiwad lähema talu poisid
Kamarlaandc mustitaid noppima. Nende hulgas oli
ta ivalla rätsepa poeg Assapeetus, keö linnas oli toolis
fäinud ja oli sääl öppinud paberossa pöletama. ~Nopp-
isse teie marju, minä tahan sel ajal suitsctada!"
iitles Assapeetus, heitis tamarikusse pikali päikse
paiste tätte ja pani sedamaid tubata pölema, muidugi,
et teda täieko meheks peetaks.

Wäitsed, terssed udupilwed töufiwad nii tenaste
ules öhtu. helesiniscks röngastets ennast laiali lau-
tades. See oli ju päris ilus. Ka sipelgadti pida-
siwad Agapeetust mönefs suurets herrals. Tema
suitsetas assa pääle. kuna töised marju otsisiwad, ja
tui pabeross löppis, wiskas tema selle pölewa otsa
hooletumalt nömmele. Aaa praegu oli wäga kuiw
sui, tubatast lansses wllite hööguw kibe maha ja sellest
siittis esmalt sammal ja siis kuiw kamarit pölema.
Laste arust oli see wäaa löous, ja suure meelehääga
«aatlesiwad nemad wäikse lötke kaswamist, ja tuiö
see rihelt mättalt töise päale leekides hiippas. Siis
tuli tuul, tes itka tuleleegi mänguseltfiline on. ja oma
löbutb puhus ja tihutas tema wäitsed leegid suurets
tuleks. Wähe ajaga oli terwe Kamarlaan lule ja
suitsu meelewalla all; tibemed lendlesiwad, kamarit
rägises, lepatriinudel pölesiwad tiiwad, ja lapsed lät-
siwad tohtudes pakku. Köige esmalt pani rätsepa
Agapeetus plagama, tema, kes selle terwe önnetuse oli
sunnitanud. Tema tomitztas ja langes ninaga tulise
matta päale ja pöletas oma nina, nii et see sinisets



66

jäi elu ajaks. Seda sai tema omast waewast, ja
sellepärast nimetati teda nuud Ninapeetuscks, nii kaua
kui tema elas.

Lagcndikuft pöörlesiwad leegid kui kitjad ussi«
nägu kecled iilcs mäe kulge mööda ja jöudsiwad
wiimati kunni Pesawereni. Siin liikusiwad ja ähki-
siwad sipelgad, »agu ikka, wäsimata töös. Möned
läksiwad tagurpidi, ölckört oma järel wedades; töised
winnasiwad suure wacwaga surnud rohutirtsu, et jeda
pesasse saada, kuid ehk kull kats meest tummalgi poolel
wedamas oliwad, toikus rohutirts edasi tagasi nende
wahel. Siis tuliwad leegid suure jourissa ...oh.
kuis see Pesaweres rahises! Ia sinna see pesä löppis
köige oma asunikkudega ja nende liikuwa tegewusega,
et päätoidust saada siin maailmas.

Sammalhabe oli mönda metsapölemift enne näi°
nud. Nced oliwad uksi sambla ja kamariku tema
umber ära körwetanud, aga tema ise oli puutumata
jäänud. Sellepärast oligi tema nuudiiksi rahuline.
Tema ise ei teadnud, kui kuiw tema oli; ja pääle
selle oli ta weel koore alt wähe mädanenud. Aga
tule leegid teadsiwad seda paremine, need pöörlesiwad
tema umber ja huppasiwad tema kuiwi okse mööda
wiimakö tunni tema uhteni ladwani. Selleft siindis
päris kibemete pilw ja tuul kandis selle kaugele merele;
köik silgud sääl umberkaudu oleksiwad sest nögiseks
saanud, kui nad cnnast kohe jälle ei oleks ära pesnud.
Kolm päewa pöles Sammalhabeme poolniädanenud
tuwi, ja siisti oli alles pool temast ära pölenud.
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Siis tuli tuulispask ja uks raksutus iiksi ja männ,
lasus pikali tuhas ja tule leitsakus.

~Nuiid olen minä hukas, nuiid ei saa minä iial
taewasse," mötles Sammalhabe, kuna ta surres mäelt
maha langes ja rinnakut mööda lunni maani ulatas.

~Gi sa ole sugugi bukas!" utles hääl ulewalt.
See tuli punetawa öhtupilwe poolt, mille poole männ
nii tihti igatsuse ja ihaga oli waadanud. ~Gi sa
ole sugugi hutas," utles pilw weel, ~sest niiud wötan
minä sinu tuha ja wiin selle ules körgesse walge
taewa awaruse sisse. Kui siis taewa Issand maa
uuendab, ja uue paradiisi loob, siis saad sinä selle
wärawal seisma elu puu ja hää ja kurja tundmise
puu körwal; sinu nöelad saawad paistma tui höbe,
sinä saad juua wiinamäe hallikateft, ei sul ole iial
enam waja jänus olla, ei ka mitte närtsida ega surra.
Seft eks köigi loomade Isa, kes köigi oma laste Pal-
met kuuleb, eks tema ole ka kuulnud sinu waikset
igatsust su terwel elu ajal."

„Kas siis minul enam tarwis pole kuiwal mäel
seista ja asjata oma oksi taewa poole juhtida?" kusis
Sammalhabe.

„Gi iial," wastas öhtupilw. ~Siuu juured saa-
wad olema igaweses rahus ja sinu ladw igaweses
walguses; Gedeni magus röhi lehkab sinu seletatud
sudameft. Kui sinä taewaft oled otsinud. siis pead
sinä seda ka leidma. Seft les otsib, see leiab."



~Kas siis sipelgad taewasse ei saa?" kusis
Sammalhabe, seft temal oli neift Hale, et nad nii
tules hukka saanud.

~Neil oli oma kodu siin maa pääl, ja nemad ei
ole iial paremat himustanud," wastaS öhtupilw.
~Neist on kirjutatud, et neil on oma palk käes."

~Kas ka mägigi taewasse saab?" utles weel
Sammalhabe, aga need oliwad ka juba tema wiimsed
sönad, seft selsamal silmapilgul langeS ta tuhaks
kokku ja öhtupilw pani oma kaunima ja punasema
iluriide selga ja wiis ta tuha eneseqa iiles »inise
taewa ruumisse. Sammalhabe ei wöinud tcada saada,
kas ka mägi taewasse saab ehk mitte.

Kui öhtu pilw ära oli läinud, tuli niiske öö
udu ja mähkis mäe oma marja lina fisse, nii nagu
ta ennegi oli harjunud seda tegema. Aga nuiid ei
olnud sipelgatel enam tarwis oma körrekatukse alla
ronida ega Sammalhabemel oma jänutawaid oksi
joota, seft nemad mölemad oliwad oma koju saanud.
tlksi wana kuiw Hra sammaldatud mägi, kes niiud
uksi seisis. paljas ja nögine, tundis öö udu nagu
silmapisarate wiifi oma kuiwi kulgi mööda maha tilku-
wat. Ia mägi k» ise jutustas mulle selle jutu Sammal-
habemeft ja Pesawereft; muidu oleks seda waewalt
keegi teada saanud. Aga seda ei saa weel tänapäe-
wani keegi utelda, kas ka mägi taewasse saab ehk
mitte.

68
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Sugisene jutt kuiwanud lehest.
Nliiid on siissis kcies ja must hämarus waatab

aknast fisse. Torm winssub, wihm wihiseb wasta
uft, meri kohab, laened laksuwad. Uih, kuis pime,
suqaw, kohaw meri wasta kalju tormab; kuis see
mässab, ct saafi saada: kuis see siigise ööl on nagu
claw surm; ja ommeti on seesama meri, kes suda-
suwe ajal nii naerunäuline oli öitsewate kallaste keSkel,
fus walgcd purjed kui kalakaiakad temaft iile lenda-
siwad ja kus lapsed rannasilla juures omad koorepciadid
kiikuda lasfsiwad. Niiiid on see must ja ähwardaw.
Gi wöi keegi tema kaugeid laineid näha, pime on kui
eesriie tundmata kauguse ees.

Ia see iluo tihe mets, tui haljas ja lehkaw oli
tema suwcl, kui päike paiötis ja linnud laulsiwad ja
wäiksed tutarlapsed robu sees istufiwad ja rohu kes-
kelt neljä lehcga ristikheinu otsisiwad Niiud on see
kole ja tiihi, häwitus on temast ule käinud ja ta on
ilma asunikuta, tema tihedad kased on omad lehed
kautanud, tema kohisewad haawad on kohisemiie
löpetanud; siissisene tuul wöitleb iiksi wcel öösel kuuse
oksadega. Liblikud uinuwad, lillekesed on surnud;
bunt iiksi aStub tasa KiljudeS sammaldauud mätikus.

Minä tean niiiid iihe jutu kuiwanud lehest.
See on päris lihtlabane jutt. Ehk oled seda ka enne
juba kuulnud. Ia tema ei ole ka mitte pikk. Ia
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minä jutustan tcda sulle, sest niiud on see aeg, ku3
teda köige paremine möistetakse.

Oli uks haaw, see kaswas kuski meic kodumaa
metsas; see oli noor, priske, täis elu wöimu. Tuli
lehekuu kätte, tus selle lehed puhkesiwad, terwed,
kaunid, haljad. Iga krooni oleksiwad nemad ehi-
tada wöinud, aga weel kaunimalt ehitasiwad nemad
seda körgetuwelist haava. Kewade tuul tuli öhtu
haawa juure ja laulis temale laulu: tuhat, tuhat
lehte on minu noorel haawal, iga leht on päewa
paistest ja katztest koutud, iga leht on keel ja tuhande,
tuhande wärisewa keelega kiidab minu haab Jumala
arwamata helduft."

„See oli öige laul/ lööritas lepalind, kes hiljuti
oma pesä haawa otsa oli ehitanud, „ opeta ka minule
seda laulu, tuul!" Ia siis hakkas ka lepalind seda-
sama laulu laulma, kui ta selle oli kätte öppinud:
tuhat, tuhat lehte on minu noorel haawal, iga leht

on koutud päewapaistest ja kastest, iga leht on keel
ja tuhande, tuhande keelega kiidab minu haab Jumala
arwamata helduft."

„Mis tähendab see Jumala kutunne?" kusis
uks Horn, praegu puhkeuud haawa leht. Haawa leht
kuulis seda laulu, aga tema ei möiftnud mitte, mis
see öieti tähendas. ~Mina ci ole iial Jumalat näinud,"
tähendas leht, ~kuidas peaksin minä siis seda kiitma,
mida minä iial ei ole näinud?"

Töisel päewal tuli jälle tuul, haab hakkas
kohisema ja noor leht kohises ka oma wiisi. „Mis
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see leht iitleb?" lööritas lepalind. „Gks ka sinä ei
ole Jumala loom? Ia sa iitled ommcti, et sa ei ole
Jumalat näinud?"

„See on köik kiill wöimalik/ utles noor leht
nukralt ja wärisedes, „aga see on nii suur tarkuse
asi, et minä seda ei wöi mötsta,"

„Noh, ela siis wähe kauemine, senni tui sinä seda
möistad," utles lepalind.

Sui tuli, köik lehed kaswafiwad suurets ja
haljaks taewa Isa päikse paiste käes ja tuhanded
lehed kiitsiwad Jumalat; aga see noor haawaleht
mötles nuudki iseeneses: „Mina ei moista mitte, mis
nad iitlewad, wist ei ole minä weel nii wana seda
köik möistma"; ja leht omas suutauses oli murelinc
selle ule, et ta nii wähe wöistis.

Sui oli pikk, ilus ja soe; temal oli oma aeg
ja siis tuli siigis. Gsimese halla öö järele hakkasiwad
lehed kollatama, aga weel laulis tuul oma laulu
puude ladwas: „tuhat, tuhat lehte on minu noorel
haawal, iga leht on koutud päewa paictest ja kasteft.
Iga leht on keel ja tuhande, tuhande keelega kiidab
haawak? Jumala arwamata heldust."

Oöd läksiwad pikaks ja pimedaks, pohlakad sai-
wad walmis, rändajad linnud läksiwad ära, lehed
hakkasiwad maha warisema ukstöise järel. Köik lehed
kiitsiwad Loojat esimesest wiimseni, nagu oleksiwad
nemad möiftnud, et nad selle tarwis ilmas oliwadki.
Haawaleht , ladwas tahtis seda ka moista, aga ei
Wöinud mitte, ehk ta kiill juba kollane oli.
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lihel sugisescl ööl tuli pohja tuul oma torma-
wate tiibadega ja wiis enesega need harwad kollased
lehed, mis wecl järele oliwad jäänud. Nende harwade
keskel oli ka noor haawa leht, mille tuul eneseaa
kaugele metsä wiis Säcil oli närtsinud lehti tuhan»
dete faupa hunuikus ja jänes jooksis neift iile, kutt
jarel. puss ölal. Oli helc kulm päew. lehed sahisesi-
wad kuti jalgade all ja ilmas nii imeline siigisene
öhf, nagu lina hais. kui see weest wöetakse ja timbu
wiisi mäe kinqule kuiwama paunaksc Haawa leht
oli sääl surnutelehtede hulssas, aaa tema warre poo»
line oli wecl haljas. Ia ta oli felle ule kurb, et ta
ei wöinud surra, enne kui ta oma lilesandc siin maa-
ilmas oli ära täitnud.

Ilusa päewa järele tuli jällc tormiline öö, wihma
sadas kansseste, ja lehed lassunesiwad sinna, tänna
metsas. Haawaleht wiidi kaugclc kuuni mere kaldani,
tuule pööris wiis ta siis mustade laeucte setka. kes ta
wälja mere saarele saatsiwad. Sinna ta jäi murdu»
nuo puutuki warjule seisatama. Suur lume hana,
sundiö tema pääle, aga haawaleht ei wöinud ka niiudki
mitte surra, seft tema ei olnud oma määramist siin
maailmas weel ära täitnud.

Talw tuli. Kulm oli kange ja saare pääl ei
kaswanud iihtessi metsä. Aga saarel asus kalamees-
naese, lastega omas waeses majakeses. Neil oli laupäewa
öhlu puid tarwis tule tegemiseks; lapsed saadeti puid
ja oksi otsima, mida meri oli sugisel randa ajaliud.
Kui lapsed lumes otsisiwad, leidjiwad ncmad hukka
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läinud laewa puutuki, wedasiwad selle röömuga koju
ja hiiudsiwad: „Isa, isa, tule waata, missuguse haa
puutuki meie rannalt olcme leidnud!"

Kalamees waatles puutukki ja leiditz selle tamme
olcwat.

„Sce on hää ja kindel puu," utles tema, „see
ou suure laewa rindpakk olnud, siit saame hästi sooja.
Ema, pane nuud pudrupada koogu otsa, siis saame
midagi sooja!"

Kui nuud kalamees lume puutuki kullest ära
oli kaapiuud, et teda tulcsse panna, langcs tema kullestsuur kollane leht maha. Wäike tritar wöttis selle
pörandalt ules ja waatles seda imeköpanncs, sest tema
ei olnud iial enne metsä cga lehti näinud ja km
palju seks ka tarwis on, et lapscd midagi hakkawad
imeks panema. Tudruk läks ema juure ja näitas,
missuguse kena asja tema oli leidnud ja kusis, mis
see olla?

„Eks sa ei tunne, et see haawalcht on?" wastas
ema. „Las'ma see on suur ja ilus leht ja
on wcel warre poolt haljas, ehk ta kiill juba nii kaua
lumes on olnud. Nuud kuiwatame ta hästi ära ja
paneme ta lugemise täheks sinna ta sunnib
nii hästi, sest ta on nii öhukene. Ia ema pani haawa
lehe märgiks suurdc piiblissc, et ta igapäew teaks, tus
ta oma lugemise igakord oli löpetanud; sest tema oli
jumalalartlik nacnc ja lugcs igapäcw Jumala söna.

lärgmisel päcwal oli puhapäew; ema tcgi puha
kirja lahti, mis kalamehe maja suurem warandus oli,
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ja ta hakkas suure häälega kiminga Taaweti 103.
laulu lugcma, mis tiks köige ilusamatest kiituse laulu-
dcst on. mis iial Jumala auuks on lauldud. Ta
luges säält nönda:

inimese päewad on kui röhi, ta öitseb
nönda kui öieke wäljal; kui tuul tema ule lähcb,
siis ei ole tcda enam ja tema ase ci tunne teda mitte
enam. Aga lehoowa heldus on igawesest iaaweste
nende pääl, kes tcda kardawad, ja tema öigus jääb
laste lastcle, ncile. les tema scadust pcawad ja kes
mötlewad tema käskmistc päalc, et »emad nende järcle
teewad. Kiitke Ichoowat, köik tema te»d, köigis tema
walitsuse paigus! Kiidä, mu hing, lehoowat!"

Kalamees ja tema lapscd tuulsiwad waga röömuga
neid ilusaid ja kaunid sö,iu. Talwiue torm käis kan-
gel kohinal ule mcre; öö pimcdus ja kiilm lehwis iile
kolcda kalju, aga waeses majas oli rahu, rööm, soojus
ja walgus Jumala, Köigekörgcma kiituscs ja tecnistuses.

K»i cma lugcmisc oli löpetanud, pani tema
raamatu kinni ja sellc lehtede wahele pani tema haawa-
lehe märgiks. „Waadake!" utles cma imestades,

on kullakanvaliseks saanud!"
„See tuleb sellcst," et ta sooja fäcs on kuiwa-

nud," utles kalamees ja waatles haawalehte. Ta oli
nagu foguniste muutunud, ta paistis kui hele kuld
ja nais röömu pärast helkiwat.

Aga see ei olnuo milte sooja siiii, waid scllest
tulnud. et haawa leht oli nuiid möisluud, millest ta
enne iial ci olnud aru saanud, nimelt mis Jumala



fiitmine on. Uksi selle tarwis oli temagi maailmas
olcmas. Tema oli nii palju näinud, tewade ja suwe,
sugise ja talwe, tema oli näinud köige heledama
päikse ja pimedama öö, köige Horneina öitsmise,
köige kibedama häda, aga ommcti ei olnud ta möift-
nud selles köiges Jumala puha tahtmist näha.
Scllcpärast oli haawaleht ikka mures olnud, rahu-
tumalt oli ta wärisenud köige kaunimalgi suwepäi-
wal; aga nuiid möiötis tema köil; niiud ci muret-
senud tema enam, nuiid oli tema önneline, nuiid tahtis
tema hää meelega surra. Scllepärast säras tema
kui hele kulo; kuis oleks see ka töisiti wöinud olla?

Weel oli leht piibli lchtcde wahel, tunnistuseks
et ka wäike, kuiwanud ja kana unustatud olemme
wöiks Jumalat tuta. Ia kui lehckuu tuul Me csi-
meft korda laulab haawa ladwas: ~tuhat, tuhat lehte
on noorel haawal, iga leht on koutud päewa paisteft
ja kastest, iga leht on keel ja tuhande, tuhande keelega
kiidab haab Jumala anvamata hcldust," siiis ei ole
neist tuhandest, tuhandest wärisewast lehest mitte iihtegi,
les ei moista, mis Looja kiitmine on. Nad teawad
seda köik ja see ongi see jutt kuiwanud haawalehest.
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KanniKene Kalda pääl.

Kannikene kalda pääl,
Liuuukesc laulu hääl,
Kulda keclel kuulutab,
Kuis meid Isa armastab.

Körgest koidu kumagi
Huuad ilma übtlasi:
„Ule suure ilma maa
Isa arm ou otsata!'

Linn» scltsis, lapsnke,
Laula, laula lahkeste,
Nupukesi uoppidcs
Palu wagas sudames:

„Base, Isa, lase mind
Alanduses kiitä siud,
Kcs sa koidu öMega
Paned kanuid kaswama!"

Zugise motted.
II! loodus laulal' leina wiisi

Ia lched puudest laugcwad,
Ia oja kaldal kecrlewat
Näen minä tuules »äitsind öisi.

Ia keskclt kaduwuse walu
Ma paluu: „Issand, anna sa,
Et uiul ci tuleks uinuda,
Kui wilja wcel ei kanuud elu!"

Siis pilwest tnngib läbi päike
Ia naciad mnlle labkeste:
„Ob ära karda, lapsuke,
Koit kool) wcel sulle knldse läike!"

76



77

Kurillus.
Lugu ristiloguduse tagakiusamise ajast.

„Ma ristiimme»'!' 3iii kiidad keigest' sa,
Mu laps, ja simi silmad hiilg'wad ilus;
lah, kerge suuga mi on kiidelda,
Kuid terwe teuga »aita seda elus
Seks öieti sa öpi, mis see on:
„Krist minu önn!"

Kurillus oli uoor kui siuagi,
Kui risti sönal' waenul wöeti kosta,
Kuid risti juure ema ommeti
Wiis poja isa hirmsa wiha wasta.
Pea »oorukese tunnistuski on:
„Krist minu önn!"

Kui kosund öis ta kooli läheb sääl,
Kuid pea tal tunda pilkannse nöelad,
Ia uagu Eeli kojas Saamuel,
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Ia loosep, kelle wcunad kurjat», höeladSee pääl' ta waikeb, sest tal trööstiks ou!
„Knst miuu ö»n!"

Siis suieb ema, oh kui suur ta pii»!
Kes, waene tall, si»d weel saab karja kandma?
Kui isa palub, »uhtlcb, kes weel sii»
Su usu liNele saab kastet audma?
Tal ema kuju hiuge hiiudmas ou:
„Krist miuu öuu!"

Sääl werekäsk uii Noomast wälja käis,
Gt ztristlasi ou bcita tulle, wette.
Iu Keisarea were auru täis
Ia uoormees sattuud timukate kätte
Niug prätori) kusib: „«aps, uus usk sul ou?"
„Krist miuu ö»u!"

„Sa halp, siud isagi ju ära lukauud
Nii uoorelt, uoorelt tahad surma miuual"
„Mul ulewal ou kodu walmistud,
Kus jöuau jäädwa kuldse rahu liuua
Gt taida, timuk mis suli täitä ou:
Krist miuu öuu!"

)toort kehä köitel siis uad köidawad
Ght wötab seegi halbil hirmu teha
Puuriida poole teda wäitawao,
Kus wasta wilgub hirmsa tule wiha
Tal surma suu ees siisti huuda ou:
„Krist miuu öuu!"

Weel kohtuuik kord teda palub sääl,
Ia ärdaks saab ka werekoerte siida.
.Miks uutate? Waew liihike mul tääl!"
1) Prätor on Rooma pagana usku ulem lohtumöistja.



Nii kallil kannatajal kiunitada.
„Ma koj» la"». Mun wasta mcelt mul on
Knst minu önn!"

Siis tapapiugile jn wiiaks tallcke,
Eht ral>was kaebab, ei lal pole hirmu,
Iu wacwapuul ta waatab tacwasse,
Ia tni siis leek ci anna enam aimu,
Siis läbi tulegi weel kuulta o»:
„Krist minn önn!"

Köik löpctud! Iu wahwa wagimccs
Kui wöitja lähcueb sääl puhal' liunal',
Tall' wöidu wauuik hiilgab ingli käcs—
Ta juda önnis öudsa cina rinual
Ia tema ainus Hallelnja ou i
„Knst »liuu öun!"

K. Geroki järele.
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