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Loodus õpperaamatuna.



Lumekelluke.

Oli hilisügis, kui emake 
maa raugenult pani rüppe omad 
paljutöötanud käed. Ent, enne 
magamauinumist lasi ta veel 
kord pilgu üle laiade maa-alade 
— ta oli rahul enesega. Ta võis 
tõesti olla rahul, sest kõik rohu- 
kõrred, viljapead, puud ning 
põõsad olid täitnud oma kohus
tusi eeskujuliselt. Ka ta lem
miklapsed, lilled, olid ilutse

nud terve suve, juba varakevadest hilisügiseni, va
helduvalt, säravate värvirohkete lõhnavate näokes- 
tega. Juba oli enamik neist läinud magama, ainult 
mõned jonnakad georgiinid ning astrid särasid veel 
kasinas sügispäikese valguses. Ent ka nemad pidid 
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uinuma varsti, kui pikkadel sügisõhtutel õudne pa
kane muljus neid oma jääkülmade kätega.

Nii siis, emake maa võis uinuda magama rahu
likult. Kõik oli korras. Ta ei kartnud sugugi, et te
da vahest äratatakse unest eeltuleval kevadel liig 
hilja. Juba õigel ajal oli ta annud käsu oma lemmik
lapsele, väikesele lumekellukesele, helistada õigel 
ajal päikeseküllase kevade tulekust. Seepärast oli 
lumekelluke juba ammu pugenud maa alla oma kamb
rikesse. Seal oli tal palju ettevalmistusi, sest ta ei 
tahtnud jääda hiljaks tuleval kevadel. Juba paljud, 
paljud aastad oli ta täitnud täpselt oma ülesannet. 
Ka seekord pidi see talle õnnestuma. Ta oli isegi uhke 
sellele, et nimelt temale usaldati sarnane vastutus
rikas ülesanne.

Nüüd töötas lumekelluke usinasti. Tema sibu- 
lakujulises kambrikeses oli valmis juba kõik, et kord 
ärgates ei oleks enam takistusi oma vastutusrikka 
ülesande täitmisel. Kambrikeses asus juba valmis 
pikk õievars, kuid väikeseks kokkusurutult. Selle 
küljes pidi rippuma kevadel ilus valge kelluke. Ka 
pisitilluke õiskelluke ise oli juba sealsamas, kuigi hoo
likalt kinnikaetult ning kokkuvolditult. Ka toidu 
eest muretses lumekellue rikkalikult. Iga nurgake 
kitsas sibulakeses oli täidetud tagavaradega... 
Nüüd heitis ta magama, et oodata muretult kevadet 
soojas maapõues.

Peagi mässas ja hulus talvevana lumekellukese 
pimeda kambrikese kohal maapinnal. Kare talveva
na raputas ohtrasti oma varandusi, lund ja jääd, üle 
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terve kauge maa, tuul hulgus ning vilistas, kuid 
ükski hääl ei suutnud tungida pimedasse maapõue, 
kus uinus lumekelluke. Viimane viibis rahulikus 
sügavas talveunes, hõljudes unenäguderiigis, kus oli 
nii palju valgust, õhku ja päikesepaistet... Seal 
oli tal ütlemata hea ...

Nii möödusid nädalad, möödusid kuud, ent lu
mekelluke magas ikka edasi. Äkki jooksis midagi kül
ma, niisket üle ta uinuva näokese. Ehmunult är
kas lilleke, oma uniseid silmi õõrudes. Üks veetilk 
oli peatunud oma teekonnal tumedasse maapõue, 
riivates kogemata lumekellukese näokest. Kiiresti 
koondas veetilk terve oma raugenud jõu, et rutata 
edasi sügavamale, kuid juba märkas lumekelluke oma 
eksitajat ning küsis tema soovide järele. Ehmunult 
peatus veetilk, kuid, nähes lumekellukese sõbralikku 
nägu, hakkas ta jutustama oma elust ja kohtadest, 
kust ta tuleb.

„Ma olin teenistuses ühe valju vana isanda juu
res,“ jutustas ta heleda häälega, „meid oli seal mil
joneid vendi-õdesid, kõik ilusad veetilgad. Kord 
muutis meie isand meid kõiki imeilusateks hiilgava
teks kristallideks. Heledal päikesepaistel kiirgasime 
meie ja särasime, kui toredad teemandid, küll oli see 
ilus aeg ... Ent kole külm oli meil seal kõrges, meie 
uued riided ei soojendanud meid sugugi. Ühel päe
val võttis meid võõras isand kaasa reisule. Teras
hallidel pilvedel lendlesime meie miljonite-kaupa läbi 
õhu. Jõudes eesmärgile langesime viimaks hõljudes 
pruunile maapinnale. Minu Õed-wennad liitusid ti
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hedalt minu külge. Meid oli niipalju, et varsti muu
tus valgeks terve maastik. Alatasa langesid õhust 
uued lugematud sõbrad meie kaissu, meid kattes, ku
ni ma lõpuks ei suutnud näha enam midagi oma ümb
ruses ... Kui kaua ma seal lamasin, ei mäleta ma 
enam.“

Ühel päeval äratas mind hele valgus. Enne veel 
kui taipasin, mis oli juhtunud, leidsin oma ehmatu
seks, et mu ilus kleit oli lagunenud. Uuesti muu
tusin ma veetilgaks ...

Kiiresti jooksin ma teiste samuti veeks muutu- 
unud õdedega alla oru poole. Teel silmasin ma, kui
das talvevana, minu endine isand, lamas nutetud 
näol kõrge aia ääres. Ehkki ta lamas seal raugenult, 
kuid ta silmad kiirgasid siiski veel nii julmilt, et ma 
arvasin paremaks, pugeda varjule tema eest mulla
põue. Tegin seda tulise kiirusega. Siin nüüd ma 
olen ja palun väga vabandust, et äratasin sind unest 
oma ettevaatamatu hüppega.“

„Ega polegi nii paha,“ arvas lumekelluke, „õi
gust öelda, olen ma sulle väga tänulik selle eest. 
Muidu oleksin ma võib-olla veel jäänud hiljaks, tuk
kudes oma soojas kambrikeses. Nüüd pean ruttama 
kiiresti üles maapinnale, pean seal helistades kuulu
tama kevade tulekut. Otsustades sinu jutu järele 
on mul selleks juba viimne aeg.“

„Kas sa siis ei kardagi koledat talvevana?“ kü
sis veetilgake südamlikult.

„Oh ei, mitte põrmugi,“ vastas lumekelluke jul
gelt. „Ma ei küsi sellest, kuigi ta vaatab vihase pii- 
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guga minu peale. Ma helistan vaid rahulikult õrna 
kellukest, teades, et on tulemas Õnnelik kevade.

Ma ei kohku sugugi, kui ta paiskab mulle mõni
kord vihaselt käputäis lund vastu silmi. Vahest 
oled nii lahke ja annad mulle veidikese omast värs
kest joogiveest — tahaksin end vähe kosutada.

„Ole nii lahke, võta, palun niipalju kui soovid,“ 
pakkus veetilk ohvrimeelselt. Juba sirutas lumekel
luke omad peened juured karastava niiskuse järele. 
Suures janus imes ta enesesse peaaegu terve veetil
ga, nii magus maitses vesi pärast pikka talveund. 
Nõrgendatud veetilk tõttas kiiresti edasi sügavasse 
maapõue. Tänades jättis lumekelluke temaga juma
laga, ka tema ruttas — üles — maapinnale. Kõige 
eel läksid kaks teravat kitsast lehekest, kasutades 
iga õõnsust mullas. Nad pressisid ja tungisid edasi 
maa all niikaua, lakkamatult tugeva jõuga, kuni kõ
va mullakord viimaks andis järele.

Lugematuid takitusi tuli neil võita oma teekon
nal, sest maapinnale tungimine oli väga raske. Mõ
nel hetkel näis, kui ei jõuaks lumekelluke iialgi üles- 
se valguse juure.

Ent vahva lill ei lakkanud nii kergesti võitle
mast. Ikka uuesti pingutas ta oma nõrka jõudu. 
Ta puuris ja muljus seni, kuni purunes lõpuks üle
mine mullakiht. Nüüd olid siiski võidetud viimased 
raskused, tasuks suudlesid teda heledad päikesekii
red, pehme tuul kallistas ja paitas teda nii õrnalt. 
Jõudsasti sirgus nüüd ta Õievarreke, väike valge kel
lukene seal otsas vabanes ikka enam ja enam oma 
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köidikuist. Imeõrnalt helises ta õrn kelluke läbi 
suure rohuaia. Keegi ei uskunud veelgi julge keva- 
desaadiku õrna helistamist. Polnud ju võimalik, et 
kevade tuleks nii vara, sest paiguti kattis maad veel 
sügav lumi. Lumekelluke ei lasknud aga eksitada 
end lumest, õnnestsärava näokesega helistas ta ra
hulikult, järelejätmatult. Oma vimases jõuetus vi
has võis talvevana rahulikult kriimustada lumekellu
kese õrna näokest, kuigi kangestas raudne külmus 
ööseti ta õrnu liikmeid. Ta ei heitnud meelt. Tal 
oli tugev sõber — soe päike. Nii tihti, kui suutis, 
vaatles viimane kõrgelt pilvede vahelt üksikult õitse
vat lillekest.

Sõbralikult tervitasid ta esimesed hommikukii- 
red vaest lumekellukest, kes värises külmast. Kal
listavalt trööstisid soojad päikesekiired julget ke
vadekuulutajat, kes sirutas kõrgele oma peakese 
lume- ning jäälaikude keskel. Lumekelluke teadis 
kindlasti, varsti on tulemas imeilusad õnneajad. Tuli 
kevad. Kõik looduses hõiskas, kõik elas, kõik ilut
ses. Kõike seda ilu nägi väike lumekelluke.
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Õnnetu Juku.
Juku arvas enese olevat kõige õnnetuma poisi 

maailmas. Kõik näis temal minevat pahasti.
Tema vaade elu peale oli tume eriti nüüd, kus ta 

ainuke klaasmuna oli veerenud mustavee kanaali.
Aga peale selle õnnetuse oli tal veel palju teisi 

asju, mis end valusalt tunda andsid. Üks asi oli 
see, et tal ei olnud sel külmal ajal korralikke riideid. 
Tal puudusid soojad sukad ja soe pesu, ega olnud ka 
lootust nende saamiseks. Isal ei olnud tööd.

Teine asi oli see, et ta pidi kannatama nälga. 
Mitu tundi oli juba möödunud lõunasöögi ajast ja 
tükike võileiba, mis ta siis saanud, näis olevat kadu
nud otsekui lõunapoolusele. Kui ta nüüd lonkis, käed 
taskus, mööda uulitsaid, nägi ta palju poisse ja tüd
rukuid kaduvat ilusatesse majadesse, et minna õhtu
söögile. Ta teadis, et tal tuleb ronida ülesse mööda 
musta, kitsast treppi oma katusekambri, et saada 
tükike leiba tee juure.

Ta möödus ühest mänguasjade kauplusest, kus 
vaateaken hiilgas valguses ja oli täis kõiksugu as
ju, mis täidaks rõõmuga iga poisi südant. Ta pea
tus hetkeks ja pani tähele, kuidas poisid ja tüdru
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kud tulid välja poest, meeldivad pakid kaenla all. 
Juku pistis käe sügavamale tasku põhja ja katsus 
kolmesendilist, mis oli terve ta varandus. Meeleldi 
oleks ta soovinud osta midagi oma väikesele õele, kes 
lamas kodus haigena.

„Ma olen kõige õnnetum poiss, kes kunagi ela
nud!“ õhkas ta.

Järgmisel päeval aga näis ka temal õnne olevat. 
Ta kõndis mööda tänavat, kui keegi hästiriietatud 
daam teda peatas kodu lähedal.

„Kas sinu nimi on Johannes Muru?“ küsis ta.
„Jah proua,“ ütles Juku, imestades, mis nüüd 

küll juhtub.
„Tubli,“ ütles naisterahvas, „sinu nimi on tähen

datud üles meie koguduse nimestikku. Meie tahame, 
et sa tuleksid tuleval nädalil meie jõulupuule. Siin 
on pilet sinu jaoks!“

„Luban tulla,“ ütles Juku, tuletades meele, mida 
muud võiks veel juure lisada. „Aga, kuidas on lugu 
Leeniga. Teate, ta on minu haige õde. Ta peaks ka 
tulema, ta on ehk juba terve selleks ajaks.“

„Mul on väga kahju temast, aga meie võime kut
suda seekord ainult ühe lapse igast perekonnast,“ 
ütles daam lahkelt. „Järgmine kord lubame tulla 
kaasa ka sinu õde.“

„Siin on õnn ja õnnetus korraga,“ ütles Juku en
damisi, kui eemaldus proua, „õnn mulle, kuid õnnetus 
vaesele Leenile.“

Siis vilksatas ta peas hea mõte, lasta minna 
Leenit enese asemel. Ta vaatas oma kutsekaardile.
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Seal oli aga lugeda: „Maksev ainult omandajale — 
Johannes Murule“. „Jällegi õnnetus,“ pomises Juku.

Nii siis, Juku läks teatud päeval piduõhtule. 
Pidul oli väga lõbus, nii et Juku unustas kõik oma 
mured ning raskused. Kõik oli siin isesugune ja 
imestusväärne. Kunagi oma elus polnud ta saanud 
nii palju kõiksugu head toitu.

Söögilaualt lahkudes mängisid lapsed kõiksugu
seid mänge, kuni jõudis aeg, kus hakati jagama väl
ja kõigile jõulukinke. Milline vaimustus valdas kõi
ki, eriti veel siis, kui lubati igaühel valida omale se
da, mis talle meeldis kõige enam!

Juku suutis vaevalt seista rahul, kui ta nägi 
minevat teisi lapsi kinkide järele. Ta tundis end kui 
nõelte peal.

Juku oli näinud rippuvat jõulupuu küljes just 
sarnast masinat, millist ta oli igatsenud enesele ju
ba ammu. Poisis pesitses salakartus, et vahest kee
gi teine küsib seda endale, enne teda.

Viimaks ometi, peale .pikka ärevat ootust, tuli 
Juku kord. „Johannes Muru!“ hüüdis naisterahvas 
jõulupuu juures.

Juku kargas istmelt nagu kahurikuul. Ainuke 
asi, mida ta veel suutis näha, oli punane masin. See 
oli veel kohal.

Lähenedes naisterahvale Juku märkas, et see oli 
sama daam, kes oli rääkinud temaga tänaval ja an
nud talle pileti. Kohe tuli talle uus mõte.

„Ja mis tahaksid siis sina, Juku, saada? küsis 
daam, „sa võid valida, mida ise soovid.“
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Milline ettepanek! Juku suutis võtta seda vae
valt tõena. Ta seisis ja silmitses ärevalt kõiksugu 
mänguasjadega kaetud jõulupuud. Veel kord peatu
sid ta silmad ilusal masinal.

„Kõige enam,“ ütles ta, vaadates daami peale, 
„tahaksin seda punast masinat, aga kui teil selle 
vastu midagi pole, siis võtaksin selle ilusa kirju 
nuku.“

Pisarad täitsid poisi silmi, kui ta ütles seda, aga 
otsustavalt hoidis ta kõrgel oma pea.

Daam sai aru lapse hingevõitlusest. Sõnalausu
mata ulatas ta Jukule soovitud nuku. Nüüd pigis
tas daam Õrnalt Juku kätt ja kummardades sosis
tas ta: „Jumal õnnistagu sind, hea laps!“

Kuid teised lapsed ei mõistnud Juku tegu. Vä
he aja pärast kadus teiste laste tagasihoidlikkus. 
Kisa ning käraga tegid nad teatavaks, et Juku oli 
valinud nuku. Mõned poisid kihistasid naerda, tei
sed hüüdsid: „Rumalus on poisil võtta nukku!“ Väi
kesed tütarlapsed aga ütlesid: „Seda nukku taht
sime meie heameelega saada omale.“

Juku punastas. Ta ei võinud parata midagi sel
le vastu. Lõpuks muutus poisi seisukord nii vasti
kuks, et ta pani pähe mütsi ja lahkus koolist kur
valt, nukuke kaenla all.

Kõige tee mõtles ta paha õnne peale, mis näis te
da kiusavat tänasel õhtul. Esiteks oli ta pidanud 
ohverdama vabatahtlikult oma ilusa masina ja tei
seks oli ta muutunud teistele naerukanniks.
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„Ma olen küll kõige õnnetum poiss,“ lausus ta 
mõttes. Siis tundis ta aga nukukest oma kaenla all. 
Kohe selginesid ta mõtted ning ta sammud kiire- 
nesid. Mõned minutid hiljem oli ta juba väikeses 
Pimedas toas, kus lamas ta õeke haigena.

„Ma olen väga rõõmus, et tulid viimaks,“ ütles 
Leeni. „Kui igav on siin olla üksi ..."

„Aga mis sul seal käes on?“ küsis ta korraga, 
tõustes istukile voodis. Särasilmil piilus laps nuku 
Poole. „On see ilus nukk tõesti minule? Oh Juku, 
Juku, kui hea vend sa oled!“

Juku unustas ära oma paha õnne. Rõõmutunne 
valdas teda, nähes oma Õe headmeelt. Kui rõõmus 
oli poiss, et ta oli valinud nuku, aga mitte masina!

Samal hetkel koputati uksele. Sisse astus daam 
piduõhtult.

Videviku vested 2
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„Mis —?" algas Juku.
„Ma tulin ütlema, et mul on väga kahju selle 

üle, et teised lapsed end nii pahasti ülal pidasid,“ 
seletas daam. „Ka neil on kahju nüüd. Ma ütlesin 
neile, miks sa nuku valisid ja nad palusid mind sulle 
tuua midagi. Siin see ongi! Nüüd aga pean ma 
minema, sest on juba hilja. Head õhtut!“

Juku hingas sügavalt ja avas paki. Seal sees 
oli masin!..

Siis tantsis ta rõõmu pärast Leeni voodi ümber 
ja ütles: „Nüüd olen ma kõige õnnelikum poiss, kes 
kunagi elanud!“
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Räägi alati kõik emale.
See on. jutustus koolielust, milles räägitakse 

ühest väikesest tütarlapsest, nimega Linda. Ma 
usun, et te ei tunne teda, aga see ei tähenda midagi.

Lindal oli armas kodu, hea isa ja ema ja 
kaks väikest venda. Linda armastas väga oma isa 
ja vendi; aga ma mõtlen, ta armastas oma ema 
kõige rohkem. Ta oli ema paremaks käeks ja püüdis 
teha tema jaoks kõik, mida võis. Koolist tulles kü
sis ta kohe: „Ema, kuidas võiksin sind aidata?“

Ja siis, kui nad töötasid koos, kas pestes söö- 
ginõusid, pühkides tolmu või triikides — sest Linda 
oskas triikida kui täiskasvanu — siis jutustas ta 
emale kõik, mis oli juhtunud koolis.

Linda ei varjanud midagi ema eest. Ta rää
kis talle kõik ära, isegi kui ta pidi üles tunnistama, et 
oli seisnud nurgas liig palju rääkimise pärast. Talle 
oli see viisiks saanud öelda emale kõik, mis juh
tus ja ema oli väga rõõmus seda kuuldes, sest 
see tuletas talle meele tema oma koolipäevi; ka ava
nesid talle seeläbi võimalused Lindale anda juhatusi, 
mis aitasid teda jõuda kiiresti edasi.

2*
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Ühel päeval tuli kooli üks uus tütarlaps. Selle 
nimi oli Aino. Ta oli vallatu laps, kes hakkas kohe 
sünnitama raskusi õpetajale. Mõnedele meeldis ta 
oma iseseisvate viiside pärast. Peagi selgus, et Aino 
oli koolis kõikide rumalusi armastajate laste juht. Ta 
oli valmis igasugustele tempudele, millistest mõned 
kaugeltki polnud ilusad, paljud jutud, mis ta rääkis 
teistele, ei olnud sündsad kuulata.

Linda kodu.

Linda tõmbus üsna loomulikult uue rõõmsa ja 
julge juuretulija poole. Talle meeldis nali, nagu kõi
gile väikestele tütarlastele, kuid ta ei olnud nii kiire 
uute sõprade soetamisks. Siiski oli Aino juures mi
dagi, mis ei meeldinud Lindale. Ta ei võinud just 
öelda, mis see küll oli, aga teatud võõras tunne val
das teda alati.

„Kuulge tütarlapsed,“ ütles Aino ühel pärast
lõunal kooliaja lõpul, „tulge siia mänguplatsi nurka, 
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mul on teile midagi jutustada, mille üle kõik nae
rate !"

Kõik tahtsid kuulda midagi naljakat. Seepärast 
jooksid lapsed üheskoos kooliruumist välja mängu
platsi nurka.

„Nüüd kuulake,“ ütles Aino, „enne kui ma teile 
seda lugu jutustan, tahaksin ma, et te mulle midagi 
tõotaksite.“

„Mis oleks see?“ küsisid kõik.
„Vaadake, teil ei ole tarvis seda lugu kodus rää

kida ja te peate mulle tõotama, et te ei kõnele sellest 
oma emadele.“

„Hea küll,“ ütlesid mõned.
„Kas te kõik tõotate?“ küsis Aino, vaadates üle

olevalt ringi.
„Ei,“ hüüdis Linda, „ma ei või tõotada niisu

gust asja.“
„Miks siis mitte, palun?“ küsis Aino kõrgilt.
„Sellepärast, et armastan ema ja räägin te

male kõik,“ ütles Linda kartmatult, kuid sealjuures 
natuke kahvatudes.

„Vaat’, kus mamma pailaps!“ pilkas Aino. „Kui 
sa alles niisugune väike lapsuke oled, siis, ma mõt
len, et sa läheksid koju, eks ole nii, tütarlapsed?

„Jah,“ ütlesid teised.
Vaene Linda punastas ja pisarid tungisid talle 

silmi, aga ta jäi selle juure, mis ta teadis Õige olevat. 
Sõnalausumata pöördus ta ümber ja lahkus mängu
platsilt. Ta kuulis teisi naervat ja arvas, et nad nae
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ravad tema üle, aga ta läks edasi ega jäänud seisma 
enne, kui jõudis koju.

Ema sai kohe aru, et oli juhtunud midagi paha 
ja küsis Lindalt selle üle järele. Linda jutustas 
emale kõik, mis oli sündinud. Kui ta lõpetas jutu, 
siis kallistas ema teda tugevasti ja ütles, et ta 
pole tunnud kunagi varem nii head meelt oma väike
sest tütrest, kui täna.

Kõige parem asi juhtus aga järgmisel hommikul. 
Kirjakandja tõi ühe väikese kirja koolist õpetajalt. 
Seal oli lugeda:

„Ma juhtusin nägema ja kuulma kõik, mis 
sündis eile mänguplatsil. Ma olen kindel, et Linda ju
tustas Teile juba kõik omalt poolt, aga ma pean siiski 
kirjutama ja ütlema, kui uhke olen ma tema peale, 
et ta ei kartnud tunnistada teiste tütarlaste ees oma 
armastust Teie vastu. Ta talitas kui väike kange
lane.“

Ema ja Linda olid väga õnnelikud selle üle 
ja Linda otsustas jääda ikka truuks avalikkuse põhi
mõttele.

See on ilus, kui lapsed jutustavad alati kõik oma 
emale, nagu tegi seda väike Linda.



Omakasupüüd.
Väike Manni oli rõõmus ja vastutulelik laps. 

Ta oli alati valmis jagama oma väikesi varandusi 
teiste lastega. * .. .

Ta kinkis parema meelega oma viimase pliiatsi 
või jälle oma ainsa nuku, mis tal oli, et mitte olla 
ahne või omakasupüüdja teiste silmis. Alati kui 
keegi ta väikestest sõbrannadest, kes viibisid tema 
pool, mõnda tema asjadest imestas või leidis ilusa 
olema, ütles Manni kohe: „Ma kingin selle sulle.

Sealjuures leidis ta ise muidugi palju rõõmu, 
nii et kõik mõistsid Manni olevat kõige heldem ja 
omakasupüüdmatum laps terves ilmas.

Ühel päeval astus ema tuppa ja ütles: „Man
ni, mu laps, sukk, mis sa kujud vanaemale, on veel 
ikka pooleli; sukad peavad ta sünnipäevaks olema 
valmis, aeg on kiire. Kuna hakkad sa siis uuesti 
peale selle tööga? Siin on vend Juhani kuue eest 
nööp kadunud, otsi mulle riiulilt karbist uus.

„Ah, praegu pole mul mingit huvi selleks, 
vastas Manni tusaselt.

„Jah, seda ütled sa alati,“ tõreles ema, „töö, 
mida sa teed minule, jääb alati tegemata. Sa tead 
ise, et minul terve päev niipalju tööd on.“
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„Aga ma ei või ju kududa!“ kisendas Manni 
ärritatult, „sina kujud kümme korda kiiremini kui 
mina, pealegi on sinu töö palju ilusam kui minul.“

„Siis pead sa ise kudumist paremini ära õppi
ma, ütles ema ja lisas karedalt: „Nüüd ära enam 
räägi vastu, vaid võta töö ja lõpeta see.“

Manni ema oli viimasel ajal väga tüdinenud ja 
roidunud terve päeva askeldustest. Tal polnud mahti 
valvata oma väikese tütrekese järele, nii et Manni 
aina mängis terved päevad võõraste lastega, jättes 
lohakile oma väikesed ülesanded. Mängides oli ta 
aga väga omakasupüüdmatu.

Tusase näoga täitis Manni ema käsku ja tõi 
oma kudumistöö. Ta jäi aga oma tööga seisma 
kaugele seina ääre, otsekui kartes istuda ema lähe
dale, kes oli ametis laua ääres oma lappimistööga.

Harilikult armastas Manni väga istuda oma ema 
läheduses, kuid täna ütles talle tasane hääl, et 
ainult head lapsed väärivad sarnast kohta. Ta ei 
olnud aga täna hea ning sõnakuulelik. Väike Man
ni uskus kindlasti, tal olevat täiesti õigus. Emast 
olevat ülekohus teda sundida kuduma kui ta ise ei 
taha seda. Ta vaatas seepärast imestanult ema otsa 
kui see küsis veidikese aja pärast: „Tead sa, Man
ni, sa oled siiski mõnikord väga omakasupüüdja!“

j,Omakasupüüdja? Kes ütles siis seda?“ küsis 
Manni jahmatades.

„Nähtavasti ei mõista sa, mis tähendab oma
kasupüüd,“ õpetas ema.

„Ütle mulle, mis mõistad sa selle all, kui väike 
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tütarlaps annab kergemeelselt oma sõbrannadele 
kõik, mis tal on: mänguasjad, raamatud, maiustu
sed. Oma ema aitamiseks, kes hommikust hilja 
õhtuni töödega koormatud on, ei jää tal aga ühtki 
vaba minutit. Kas pole see omakasupüüd, kui väi
ke tütrekene ei mõtle iialgi sellele, et emale vähegi 
olla kasulik?“

Manni ei vastanud midagi, kuid ta uhkus oli 
murtud. Ta oli alati arvanud, et kõik peavad te
da väga heldeks, omakasupüüdmatuks. Ta oli us
kunud, et ta seda ka tõesti on, kuid nüüd pidi ta 
kuulma oma emalt otse vastupidist. Oleks ema 
öelnud seda kalgil tõreleval toonil, poleks sellel vist 
mingit mõju olnud. Ema kõneles aga nii sõbrali
kult, nii suure armastusega, et see Mannile süga
vasti südamesse tungis. Selle üle veidi järelemõel- 
des leidis laps, et emal oli täiesti õigus.

Kui ema märkas, et Manni häkkas arusaama 
omast eksitusest, lisas ta: „Mõtle ometi järele, 
mu armas laps, kui palju kooliraha peab maksma su 
isa igal poolaastal, et sinust kasvaks koolis tubli 
laps. Sina aga jooksed ja mängid parema meelega 
terved päevad väljas, selleasemel, et võita oma isa 
armastust virga Õppimisega. Teised lapsed 
Peavad sind väga heaks. Oma koolitöödega teed sa 
samuti kui käsitööga, kunagi pole sul selleks õiget 
aega ega tahet. Sa lükkad oma kohustused edasi 
seni, kui sa jääd lõpuks kõige viimaseks klassis teis
te omataoliste laste hulgas. Ma nimetan seda täiesti 
omakasupüüdmiseks, kui sa, armas laps, tegutsed 
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sarnaselt. Mis ütleksid sa selle kohta, kui mina ja 
isa teeksime alati seda, mis meile meeldib? Kui 
meie ütleksime: „Tisleri tööks, majapidamiseks, 
keetmiseks pole meil täna mingit lusti.“ Kust tu
leks siis raha toiduks ning muuks ülespidamiseks? 
Ehk kui meie peale selle oma varanduse natukese, 
mis meil on, kingiksime teistele?“

„Praegu tuleb mul meele väike lookene, mis 
kord lugesin kui olin veel laps. Tahan sulle seda 
kohe jutustada:

„Elas kord väike poiss nimega Peedu, see ei 
tahtnud ka kunagi teha tööd. Ema tahtis paran
dada Peedut sellest hukatusse viivast pahest, kui
das vähegi suutis, ühel päeval tahtis Peedu minna 
uisutama oma sõpradega. Ta küsis emalt oma soo
je kindaid, mis ema oli lubanud ära parandada. 
Ema tõi kastist kindad kuid need olid alles katki
sed. Ema polnud neid parandanud.

„Aga, ema!“ hüüdis Peedu pahaselt, „miks ei 
ole sa parandanud ära minu kindaid?“

„Mul polnud selleks tahtmist,“ vastas ema üks
kõikselt. Peedu pidi minema katkiste kinnastega. 
Õhtul väsinult ning näljaselt koju tulles lootis ta 
leida laualt sooja maitsevat õhtusööki, kuid ema ei 
annud talle midagi. Kui ema nägi kui kibedasti 
pettunud oli ta külmanud näljane pojuke, seletas 
ta temale pealtnäha külmalt, osavõtmatult:

„Ah Peedu, mul polnud tõesti mingit huwi sulle 
valmistada sooja õhtusööki.“
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Samaselt tegutsedes viis Peedu ema asja nii
kaugele, et Peedust sai väga hoolas ja sõnakuule
lik poiss.

„Ka sina, Manni, pead õppima seda, sest on 
suur omakasupüüd, kui sa iialgi ei taha olla abiks 
neile, kes sinule teevad alati palju head.“

Manni vaatas tänulikult ema peale. Siis laks 
ta ema juure, kallistas ja suudles teda õrnalt ja 
ütles talle tasa kõrvasse:

„Kallis emake! Ka mina tahan püüda olla sõ
nakuulelik, sa pead mulle seda aga alati tuletama 
meele kui ise vast unustaksin.“

Manni on tõesti pidanud oma sõna. Temast 
sai virk tütarlaps, kes alati oli abiks oma emale ta 
kodustes töödes. Ka õppimine koolis oli tal nüüd, 
väga kerge.



Kaastundlik õde.
Oled sa millalgi olnud haige ? Kui sa oled olnud, 

siis sa tead, et see sugugi hea ei ole. Siis peab vaik
selt voodis lamama, tihti on pea palav ja valutab. 
Meeri oli haige juba kaheksandat päeva. Et ta oli 
väga mõistlik ja kannatlik ja tegi kõik, mis arst käs
kis, siis oli ta täna palju tervem. Ta võis voodis 
tõusta üles istuma ja viita aega mänguasjadega.

Meeril oli õde ja vend, kes vanemad temast, 
Hans ja Virve. Nad lubasid jääda kesknädalal kogu 
õhtupoolik tema juure ja temaga mängida, sest neil 
ei olnud siis kooliminekut. Meeri oli selle üle väga 
rõõmus ja plaanitses juba, mis nad siis võiksid teha. 
Seal tuleb aga Virve koolist ja teatab, õpetajanna ta
hab minna jalutuskäigule kõigi lastega. Kui väike 
haige neid sõnu kuulis, puhkes ta kibedasti nutma.

„Nüüd tahate te minna ära,“ nuuksus ta, „kuna 
me pidime ühes lõbusasti mängima. Mis pean ma siis 
tegema üksi kogu õhtupooliku?“

„Aga Meerikene, ära ole nii rumal,“ hüüdis Hans 
rahutult, „sul on ju ilusad mänguasjad, millega sa 
võid mängida!“
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„Ma ei saa mängida, kui olen üksi,“ vastas väike 
nuttes.

Sel silmapilgul astus ema tuppa, et olla abiks 
Hansule ja Virvele ümberriietamiseks, sest neil oli 
aeg kiire. Hansul oli hea meel, ta hüples rõõmu pärast.

Virve õele ettelugemas.

Tal ei tulnud meelegi oma haige Õe kurbus, kes pidi 
jääma üksi koju. Aga Virve näos peegeldus rahul
olematuse tunne. Ta vaatas voodi poole, kus lamas 
tema õde. Siis mõtles ta selle peale, kuidas Õde oli 
oodanud tänast õhtupoolikut. Ta tahtis minna ära, 
et ise mõnutseda ja jätta teda üksi. Aga siis mõtles 
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ta, ma olen liig omakasupüüdlik. Ta pöördus ema 
poole ja ütles: „Emakene, luba et Hans läheks üksi, 
ma jään koju Meerile seltsiks.“

Ema tõmbas väikese tüdruku enda juure, kallis
tas teda ja ütles: „Mul on väga hea meel selle üle, 
mu silmatera! Kahju aga, et sa siis ei saa ühes teis
tega lõbutseda; muidu oleks Meeri pidanud jääma 
täiesti üksi, sest mul ei ole sugugi aega istuda te
maga.“

Meeri vaatas tänuliku ilmega Virve poole. Hans 
oli varsti riides ja läks rõõmsasti minema.

Mõlemad tütarlapsed jäid üksi koju. Virve tegi 
kõik, et Meerile mängides valmistada head meelt. 
Kui nad olid väsinud mängimisest, heitis Meeri end 
patjadesse ja Virve luges temale ilusaid jutte. — Kes 
saatis selle õhtupooliku paremini mööda, kas Hans 
või Virve?



Surmast päästetu.
Jutuke kapteni ohvrimeelsusest.

Mõned aastad tagasi tabas hirmus torm Atlandi 
ookeani lõunapoolses osas üht väikest aurikut. Ju
ba kolm päeva vintsutati laeva võimsatest laenetest. 
Torni murdis ühe masti, ka tüür sai rikutud. Kol
manda päeva õhtul muutus torm veelgi kangemaks, 
õudselt mustenes taevas ning Õnnetud meremehed 
mõistsid, et neil seisid ees veel pahemad ajad. Kor
raga kostis koledate piksekärgatuste vahele hirmus 
hüüd, et laeva on tekkinud auk.

Kohe asus meeskond pumpade juure, aga pea 
selgus õnnetuseks, et vesi tõusis laevaruumis kiire
malt, kui mehed suutsid seda välja pumbata.

Jõudupingutades töötasid mehed meeleheitlikult 
veel ühe tunni, kuid kõik oli asjata. Nähes, et mees
te ülesanne oli lootuseta, ja et laev oli määratud huk
kumisele, käskis kapten lasta alla päästepaadid.

Ehmatusega leiti, et ainult veel üks päästepaat 
oli jäänud rikkumata lainetest. Kõik teised olid aga 
tormist nii rikutud, et keegi ei võinud loota kasutada 
neid eneste päästmiseks tormisel merel. Ei jäänud 
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üle muud, kui asetada tervet meeskonda sellesse ain
sasse paati.

Kiiresti ronisid mehed paati, täites seda viimase 
kandevõimaluseni.

Vaevalt jäi paadis veel niipalju ruumi, et 
võtta peale kapteni, kes aumeheliselt oli jäänud vii
masena laevalaele.

Parajasti oli kapten valmis astuma üle laeva 
ääre, et ronida mööda redelit alla paati, kui ta vaa
tas tagasi kuuldes ootamatut hirmuhüüet.

Ta nägi jooksmas üle laevalae enese poole üht 
võõrast noort poissi. Viimane oli määrdunud näoga 
ning riietatud räbalatesse. See oli nõndanimetatud 
„jänes“ (ilma lubata ja piletita reisija).

Kuidas poiss oli suutnud peita ära ning hoida 
elus enese kõik aeg, mil laev lahkus sadamast, jäi 
arusaamataks kaptenile. Kuid praegu polnud tal 
enam aega küsimiseks.

„Ruttu, poiss!“ hüüdis ta, ise laeva tagasi astu
des, „alla, mööda redelit!“

Poiss ei vajanud enam teist käsku. Kohe oli ta 
üle ääre ja paadis, mis oli täidetud viimase võima
luseni.

„Tulge peale!“ hüüdsid mehed kaptenile, soovi
des ennemini paati ülekoormata, kui teda jätta maha.

„Eemalduge!“ kisendas kapten üle hulguva tor
mi. Ta teadis väga hästi, et üks üleliigne inimene 
paadis tähendaks kõikide surma.

Nii sõudsid mehed eemale. Oli ka viimane aeg. 
Vaevalt olid nad hädaohutus kauguses, kui laev kai-
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dus küljeli ja vajus merre, kandes õilse kapteni 
külma ookeani hauda.

Mõne piinarikka päeva järel päästeti paadi 
meeskond ühe möödamineva laeva poolt ja lõpuks 
pääsesid mehed koju tagasi.

Kunagi ei unustanud „jänes“ kapteni eneseoh
verdamist. Selle kangelasliku teo mälestuseks muu
tis ta oma elu. Ta tundis, et ta ka ise peab olema 
samase ülikalli kingituse väärt. Oma taskus kandis 
ta alati kapteni päevapilti. Seda näitas ta, kui ta 
jälle ja jälle jutustas uuesti seda haaravat lugu öel
des: „Ta andis oma elu minu eest!“

Ja nüüd, lapsed, kas ei aita see lugu meid mõis
ta, mis Jeesus on teinud meie igaühe eest? Tema 
on kapten, meie — „jänesed“. Me pole kuidagi ära 
teeninud oma ärapäästmist ja aset tema ilusas ko
dus. Kuid Jeesus suri, et meile seda võimaldada. 
Kuigi see sündis mitme, mitme saja aasta eest, kui 
ta tõi selle aulise ohvri, siiski on see maksev meile 
igaühele tänapäev. Ja otsekui laevalt päästetu hil
jem kaptenist kõneles, nii peame, ka meie rõõmuga 
jutustama teistele, mis Jeesus on meile teinud. Ka 
meie võime öelda: „Ta suri meie eest.“

Videviku vested. 3



Anni lemmik.
Anni oli õnnelik väike tütarlaps. Tal oli ilus 

suur koer, keda kutsuti Rööviks. Roovi oli toodud 
majja, kui Anni oli alles üsna väike tüdruk ja nad

olid kahekesti seltsis üles kasvanud. Nad armasta
sid teineteist. Mõnikord kujutas Anni ette, nagu 
oleks Roovi haige olnud. Siis riietus ta halastaja
õena ja püüdis talle anda rohtu. Kuid Roovi oli sel
leks liig tark; ta ei lubanud endale määrida kaela
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igat vedelikku, olgu vast siis, kui seal sees oli roh
kesti suhkrut.

Roovi järgnes lapsele igal sammul, kuhu ta laks. 
Kui Anni läks linna emale midagi ostma, oli Roovi 
valmis kaasa minema. Ta läks kaasa isegi kooli. 
Oli alati suur ülesanne, et teda mitte lasta sisse klas
si. Ta oli väga sõnakuulelik ja täitis, mis temalt 
nõuti.

Seal kadus aga ühel päeval Roovi. Hommikul, 
kui Anni läks talle harilikul viisil toitu viima, ei ol
nud teda leida. Ta ootas teda terve päeva, aga Roovi 
ei tulnud.

„Mamma,“ ütles ta viimaks, „ma pean minema 
teda otsima. Ta peab nüüd küll hirmus näljane 
olema!“

Ema käskis teda oodata hommikuni, et näha, 
kas koer ei tule vahest ise tagasi. Hommik tuli, aga 
Röövist ei olnud jälgegi. Siis said nad rahutuks ja 
küsisid naabritelt, isegi politseist, kuid ka see ei 
annud tagajärgi.

Kui Anni koolist koju tuli ja kuulis, et Roovi ei 
olnud veel tagasi tulnud, siis otsustas ta minna teda 
otsima. Ta teadis üht paika, kus Roovi armastas 
olla. See oli mõned kilomeetrid linnast eemal olev 
mets, kus oli palju jäneseid. Ta aimas õnnetust.

Anni oli nii kindel otsuses, leida armastatud Roo- 
vit, et ta ei kartnud võõrast metsa ega üksikut teed. 
Julgelt oli ta teel, hüüdes: „Roovi, Roovi I“ Aga ei 
tulnud ühtegi vastust. Harilikult tuli Roovi ikka 
talle vastu, haukudes kutsumise peale. Anni hakkas 

3*
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juba julgust kaotama ja mõtles, kas on üldse mõtet 
veel minna edasi. Ta otsustas veel natuke maad min
na ja siis pöörata tagasi.

' Kui Anni vähe aja järele pidi ümber pöörama, 
kuulis ta kusagilt tasast vingumist, nagu oleks keegi 
suure valu sees. Väike Anni kohkus algul väga, sest 
ta oli täiesti üksi metsas. Siis kostis häälitsemine 
uuesti, seekord natuke teisiti. Uus mõte vilksatas 
Anni peas. Talle tuli meele, et ta oli kuulnud sar
nast vinguvat häält varemalt, kunagi öösel, kui Roo
vi oli haige või kui ta mõnikord laulis laule, nagu 
koerad seda vahest teevad.

Jällegi kostis hääl, aga juba selgemalt. Anni 
tundis selles Roovi hääle. Kuigi see temalt nõudis 
julgust, pöörata teelt kõrvale, et hakata minema 
hääle suunas läbi puude, siiski sundis teda kindel ot
sus aidata oma armastatud koera seda tegema. Edasi 
minnes muutus hulgumine ikka selgemaks, kuni ta 
nägi viimaks, läbi põõsaste piiludes, Roovit. Koer 
lamas maa peal esimese käpaga teras püünises.

„Oh minu vaene, vaene Roovi!“ hüüdis ta põlvi
tades tema kõrvale. „Kuidagi pean ma katsuma sind 
vabastada.“

Anni ei olnud näinud enne niisugust püünist, 
aga ta töötas ta kallal niikaua, kui sai lahti selle 
hambad niipalju, et vaene Roovi võis tõmmata va
helt ära oma jala. Roovi püüdis näidata, kui tänu
lik ta oli, aga tal puudus jõud väljendada seda mille
gi muuga, kui ainult nõrga sabaliputamisega.

Lootuses leida oma koera, Anni oli võtnud kaa
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sa mõned biskviidid ja nüüd ta andis neid temale. 
Kui rõõmus oli koer selle pisku toidu üle, sest tervelt 
kaks päeva polnud ta saanud midagi.

Kaunis raske oli Roovit koju saada, sest ta ei 
võinud toetuda maa peale oma haige jalaga, vaid 
pidi lonkama kõige tee kolmel käpal. Nende teekond 
kestis hulk aega. Anni soovis, et ta oleks võinud 
kanda Roovit, aga mõistagi, koer oli selleks liig ras
ke. Lõpuks jõudsid nad siiski koju.

Heameele pärast, et Roovi jälle oli tagasi, unus
tas ka ema tõrelemast Anniga sellepärast, et ta oma 
lubaga oli läinud nii kaugele. Ta andis isegi mõista, 
et Anni oli tubli ja vahva tüdruk, kuna ta läks üksi
päini nii kaugele metsa otsima oma koera. Ta ei 
tohtivat aga tulevikus seda enam teha, ilma oma 
emale sellest teatamata.

Nüüd pidi Anni olema oma Röövile tõeliseks ra
vitsejaks. Arst tuli ja sidus koera jala kinni, aga 
peale selle tundis Anni olevat oma kohuse ravida 
Roovi käppa nii palju, kui viimane seda lubas, kuni 
ta täiesti terveks sai.

Roovi ei unustanud kunagi Anni headust tema 
vastu. Kui ta sai terveks, hoidis ta veel rohkem kui 
enne oma väikese käskija poole. Koera viisil püü
dis ta näidata, kui palju ta teda armastas.

Ühel pealelõunal, mõni aeg hiljem, Anni tegi 
väikese jalutuskäigu jõe ääre. See oli ilus jalutus
käik ja nad hakkasid seal sagedasti käima. Ema oli 
muidugi Annile keelanud ära lahkuda jalgteelt ja 
ainult sel tingimisel lubati teda sinna minna. Kuid 
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ükskord Anni unustas oma lubaduse. Ta nägi ilu
said lilli kasvamas jõe ääres ja soovis neid meeleldi 
noppida ning koju viia. Nad ei olnud mitte kaugel 
ja laps arvas, et mõne silmapilgu järel on ta jälle 
tagasi teel. Tema teada ei keelanud ema teda mitte 
noppimast lilli, kuigi ta keelas ära lahkumast teelt.

Kallas oli aga palju järsum, kui Anni oli arva
nud. Komistades ühe puu juure üle, langes ta ette
poole, selle juures allapoole veeredes, kuni viimaks 
sulpsatas vette. Kohe kiskus teda kaasa kiiresti 
voolav vesi ja kandis edasi.

„Appi!“ karjus ta.
Kedagi ei olnud ligidal; ainult Roovi, kes haukus 

lehmi, kuulis hädakisa. Ta vaatas ringi ja nähes, et 
Anni puudus kaldal, kuhu ta oli jäänud, näis taipa
vat, et on juhtunud midagi. Välgukiirusega ruttas 
koer jõe ääre. Kuuldus vee plaksatus hüppe taga
järjena. Roovi oli ujumas nii kiirelt kui jõudis up
puva Anni poole.

Nüüd oli Roovi kord aidata Annit. Vahva koer 
pingutas oma jõudu äärmiselt, püüdes päästa oma 
käskijannat. Ta ujus ikka lähemale, õigel ajal jõu
dis ta veel lapse juure, et haarata kinni tema riie
test hammastega. Kalda poole ujudes algas äge 
võitlus vooluga. Võitis Roovi. Kui nad kaldale lä
henesid, sai Anni kinni haarata puutüvest. See ai
tas neid mõlemaid ronida kaldale.

Kuid mis sündis siis, kui nad mõlemad läbimär- 
jad ja väsinud, jõudsid koju, seda võite ise ette ku
jutada. Kuuldes Anni jutustust, ei teadnud ema 
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kas riielda, nutta või naerda rõõmu pärast, et nad 
mõlemad jälle tervelt olid tulnud tagasi.

Sel õhtul anti Röövile kõige parem õhtusöök, 
millist ta kunagi enne polnud maitseda saanud. Anni 
ja Roovi jäid kõige paremateks sõpradeks nii kaua, 
kui Roovi elas. Kõik lapsed seal ümbruses, kes 
kuulsid Roovi vähvat avitamise lugu, said sellest 
õpetuse, mida veel paljud peavad õppima, et headus 
loomade vastu ei jää kunagi tasumata.



Puhtad käed.
„Ütle ometi, Paul, kust see tuleb, et sa oled ha

kanud äkki nii piinlikult puhtuse eest hoolitsema?“ 
küsis imestades tema vanem vend Karl. „Näen sind 
täna juba seitsmendat korda pesevat käsi.“

„Ma tahan tugevaks saada,“ vastas Paul.
„Milline imeline mõte! Kuidas küll võib saada 

tugevaks käte pesemise läbi?“ ütles Karl naljatades.
„Jah, kindlasti,“ ütles väikemees oma põhimõtte 

kaitseks, „piibel õpetab seda.“
„Kus see siis nõnda on kirjutatud? Ma ei suuda 

seda nii pea uskuda!“ ütles Karl.
„Aga kindlasti,“ kinnitas Paul, „isa luges sel

lest hommikupalvel. Ma ise kuulsin sõnu: „Kel puh
tad käed on, selle jõud saab kasvama. Kas sina 
seda ei kuulnud?“

Nende sõnade järele haaras Paul maast suure 
kivi ja tahtis sellega proovida, kas ta tõesti käte sa
gedase pesemise läbi oli saanud juba tugevamaks.

„Poiss,“ ütles Karl naljatades,“ kui rumal sa 
oled, see ei tähendanud ju käte pesemist. Sinu vaev 
on asjata.“ Kuid Paul arvas sellest hoolimata olevat 
endal õiguse.
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Kui isa õhtul tuli koju, jooksis Paul kohe tema 
juure oma tähtsa küsimisega. Teda huvitas sellest 
kindlasti teada saada, kas tema tänane vaev on ol
nud asjata. Isa pidi seda ütlema.

„Sulle on salm hästi jäänud meele,“ vastas isa. 
„Seal on öeldud: „Õige peab ometi teed kinni ja kes 
puhas käsist, võtab enam väge.“

„Näed,“ hüüdis Paul rõõmsas tujus oma vane
male vennale, „kas ma ei öelnud seda sulle? Nüüd 
hakkan ma veel sagedamini pesema oma käsi.“

„See on väga hea, mu poeg,“ seletas isa, „kui 
juba lapsest saadik puhtuse eest hoolt kantakse, siis 
kasvab inimene tugev ja terve. Aga on ka teistsu
gune määrdumine, mida ei saa pesta puhtaks vee 
ega seebiga ja see salm tähendab selle peale. Ühel 
päeval tõstis üks väike poiss oma käe, et lüüa õde, ja 
nii määris ta oma sõrmed veel enam, kui oleks ta 
kogu päev seganud mulda.“

Paul punastas, kuna isa seletas edasi: „kui ma 
olin väikene, siis öeldi mulle, sa määrid sellega oma 
sõrmed, kui sa võtad midagi oma lubaga, mis ei ole 
sinu oma. Kui ma läksin näiteks kööki, seal mait
sesin suhkrut, õune, ploome või võtsin muud selle
sarnast, mis oli mulle keelatud. Eeva määris oma 
käed, kui ta võttis Õuna Saatana pakkumisel, mida 
Jumal oli ära keelanud. Me loeme ka apostlite tegude 
raamatust: „Sel ajal pistis kuningas Herodes oma 
käed nende külge, et ta mõnele kogudusest pidi kurja 
tegema ja tema tappis mõõgaga ära Jakobuse, Jo
hannese venna.. . Siis hakkas tema ka Peetrust 
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kinni võtma... ja heitis teda vangitorni. Herodes 
määris oma käed, et ta tegi niisugust ülekohut. Ja 
kas teate, kes tunnistas end käsi pestes süütuks, 
saates korda kõige halvema teo?“

Lapsed ei teadnud vastata ja seepärast küsis 
isa veel selgemalt: „Kes võttis vett ja pesi käsi öel
des: „Ma olen ilma süüta sellesinatse õige verest?“

„Oo, see oli Pilatus,“ vastas Paul, „kui ta juu
tide nõudmise peale laskis Jeesuse risti lüüa.“

„Kas tema patusüü jäi vähemaks, kuigi ta pesi 
käsi? Ei iialgi! Nii on lugu iga patuga, olgu see 
suur või väike. Meie ise ei saa vabaks patusüüst. Kui 
meie ka ei tea kui palju ennast peseksime, ei aita 
see midagi. Me peame aga lubama end puhtaks pesta 
kellelgi, kuid siiski mitte üksi käsi, jalgu ega pead, 
vaid kogu ihu ühes hinge ja vaimuga. Kes võib küll 
seda teha?“

Paul vastas: „Seda võib ainult Õnnistegija!“
„Sul on õigus, Paul!“ ütles isa armsalt. „Me 

peame palvetama nagu Taavet: „Loo mulle, Jumal, 
puhas süda!“ Siis on meil ka puhtad käed ja meil 
on küllaldaselt jõudu ja väge. Siis ei ole meil enam 
raske põlata kurja ja teha head.“
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Läbi tule ja vee.
„Teate, August ja sina Ella,“ ütles ema, „kui te 

ei jäta järele oma alalist tülitsemist, siis annan ma 
teile mõlemale vitsu ja jätan teid söömata. Ma ei 
ole enne kunagi kuulnud venda ja õde nii pahasti 
üksteisega läbi saavat, kui teie!“

„August lõi mulle vastu nägu,“ ütles Ella viha
selt, „siis ma lõin teda ka.“

„Ta lükkas välja mu masina roobastest,“ säh
vas August; „seepärast ta on seda ära teeninud, 
mis ta sai.“

„Hea küll, jätke nüüd! Kui te veel jatkate, siis 
lähete mõlemad voodi ilma Õhtusöögita!

„See oli tema süü,“ pomises August.
„Polnud mitte,“ vastas Ella.
„Kas te jätate vahest järele?“ küsis ema.
Tema hääles ja viisis oli nii palju otsustavat, et 

lapsed jäid rahule.
Keegi ei võinud öelda, mis neile kahele lapsele 

oli juhtunud. Oli aeg, kus nad armastasid seltsis 
mängida ja olid sõbralikud teineteise vastu. Kuid sel
lest ajast, kui nad hakkasid koolis käima, muutus 
nende vahekord täiesti. August tõi koju enda sõpru 
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ja oli nendega väga õnnelik ja rahul. Ella tegi seda
sama oma väikeste sõbrannadega. Aga kui vend ja 
õde jäid, kahekesi, siis vaidlesid, tülitsesid ja kiskle- 
sid nad nagu kuked. Mitte üheski asjas ei lep
pinud nad kokku ja, mida iial ütles üks, sellele püü
dis vastu rääkida teine.

„Ma lähen nüüd linna,“ ütles ema varsti pärast 
seda. „Olge head lapsed minu tagasitulekuni. Ja pi
dage meeles — mitte riielda!“

Aga niipea kui ema oli majast väljas, hakkasid 
August ja Ella jälle tülitsema.

„Sa ära parem puuduta jälle minu masinat,“ al
gas August nõudlikus toonis.
. „Puudutan, kui tahan,“ ütles Ella oma pead 

selga visates.
„Eks sa katsu,“ ütles August, „siis sa näed, mis 

sünnib!“
„Mul on see ükskõik,“ vastas Ella, „sa ei tohi 

puutuda mind!“
„Ma ei tohi? Hea küll, ära siis puutu minu 

asju, see on kõik.“
August oli maas oma kätel ja põlvedel, paranda

des oma masinat, millest hakkas auru välja ajama. 
See oli väike ilus masin ja selle taga oli pikk rong va
guneid. Denatureeritud piirituse sinine leek immitses 
katla ümber, mis sisises ja pritsis, kui väikesed vee- 
tilgakesed langesid temasse kaitseventiilist.

„Valmis! Peale astuda!“ hüüdis August, unus
tades riiu. „Otse edasi, rongijuht!“

Ta tõmbas kangi ja rong hakkas minema, kiire- 
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mait ja kiiremalt liikudes, mööda roopaid toolide all, 
lauajalgade vahel, läbi tunnelite, ringi mööda söögi
tuba.

Äkitselt juhtus midagi kohutavat. Kas tegi Ella 
seda meelega või mitte, seda võib-olla ei saa me ku
nagi teada, aga kui masin täie auruga mööda sõitis, 
astus ta üle roobaste. Korsten puutus tema kontsa 
vastu ja masin läks ümber ühes vagunitega.

„Sina hirmus, alatu olevus!“ kisendas August, 
hüpates oma jalgele ja tormates läbi toa Ella poole. 
Ent Ella oli väle küllalt, et põgeneda õigel ajal tei- 
nepoole lauda. Ringi joostes sai August ikka enam 
ja enam vihaseks, sest et Ella ta käest ära lippas.

Korraga tõstis Ella hädakisa.
„Vaata! Maja põleb!“
Nii see ka oli. Oma vihas oli August unustanud 

oma masina ja denatureeritud piiritus oli joosnud 
laiali üle põranda. Juba lõid leegid kõrgele õhku. Mõ
ned ajalehe-paberid olid võtnud tuld ja tulekeeled 
lakkusid tugitooli lahtist katteriiet.

„Ruttu!“ hüüdis August, „viska uksematt sinna 
peale kuni ma toon vett!“

Ella tormas matti tooma ja heitis selle leekidele 
peale. Oma väikeste jalgadega püüdis ta sumbutada 
ülejäänud osa. See oli aga asjata. Linoleum oli võt
nud tuld ja põles ägedalt. August jooksis sisse vee
nõuga, aga sellest ei olnud küllalt. Nüüd hakkasid 
põlema ka kardinad. Ta jooksis tagasi tooma uut 
vett.
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„Mis me peame tegema? Mis me peame te
gema?“ karjus Ella, kui ta kõige oma väikese jõuga 
püüdis vapralt leekidest võitu saada. Nähes kardi
naid põlevat ja tahtes päästa lage, kiskus ta need 
alla ja tallas nende otsas. Selleks ajaks oli August 
jälle tagasi.

„Vaata ometi, Ella!“ hüüdis ta, „sinu riided põ
levad!“ Ja ilma pikema jututa viskas ta ämbri täie 
vett tema peale.

Sel hetkel kisti lahti tagumine uks ja sisse tor
mas naaber. Ta oli näinud tuleleeke läbi oma akna 
ja aimas, mis oli juhtunud. Kohe hakkas ta aitama 
Augustit vee muretsemises ja mõne minuti jooksul 
läks neil ühiselt korda tulest saada võitu.

„Oh, minu jalad!“ hüüdis vaene läbimärg Ella, 
kui viimane hõõguv tuhk ära tallati ja möödus esi
mene ehmatus.

„Vaene lapsuke,“ ütles naaber, silmitsedes tü
tarlast, „sa oled enese Õige tugevasti ära põletanud. 
Ruttu, August, jookse arsti järele, nii kiiresti kui 
jõuad.“

August kadus kui välk ja vähe aja pärast oli 
arst kohal.

„Kõlistage haigemajja,“ ütles arst naabrile, 
„teda peab viima kohe haigemajja!“

Pool tundi hiljem tuli ema tagasi, leides eest 
suure musta augu söögitoa põrandas, kuna August 
nuttis trööstimatult hävituspildi keskel. Kui ema 
kuulis oma õnnetust lapsest, pidi ta peaaegu kokku 
varisema.
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„Aga Ella oli nii vahva,“ ütles August. „Ma ei 
teadnud, et üks tütarlaps võib olla nii vahva. Ta 
püüdis teha kõik, mis võis, et tuld ära kustutada.“

Järgnevatel nädalatel külastas August iga päev 
haigemaja ja viibis seal alati nii kaua, kui teda lubati. 
Iga kord viis ta midagi kaasa oma õele: lilli, maius
tusi või raamatuid, mille juure lisas alati väikese, 
oma käega kirjutatud sedeli. Ta ei olnud kunagi 
mõelnud, et tal kodus nii vilets ja üksik on olla ilma 
õeta.

Kui viimaks lubati Ellal tulla koju, siis oli see 
hoopis teistsugune August, kes teda tervitas. Ja kuigi 
nad sellest üksteisele sõna ei lausunud, olid nad ot
sustanud mõlemad oma väikestes südametes enam 
iialgi olla pahased üksteise vastu.



Valelikkuse tasu.
Isand Kivi istus pärast õhtusööki mõttes, olles 

sooja ahju juures .
„On sul peavalu, isa?“ küsis õrnalt tema ka

heteistkümne aastane tütar Elli.
„Ei," oli lühike ja tasane vastus.
„Aga sa ei tunne ennast siiski kõige paremana ?“ 

uuris Elli edasi.
„Miks sa seda arvad?“ oli jälle vastus.
„Sul on väga tõsine nägu. Vististi ei ole sa 

terve, või oled jälle pahandatud,“ seletas Elli.
„Laps,“ hüüdis ema ja katkestas nende jutu. 

„Anna ometi isale rahu, kui sa näed, et teda rõhub 
mingi asi, ära vaeva teda oma küsimistega’“

„Elli ei vaeva mind sugugi oma küsimistega,“ 
kaitses isand Kivi oma tütart, silitades sealjuures 
tema tihedaid juukseid. „Mul oli täna suur pahan
dus. Kui ma seda teile seletan, loodan ma, et te võite 
õppida sellest midagi. Keegi noormees, kelle nime 
ma ei taha nimetada, kuid kes viibib tihti kui sõber 
meie majas, on kuritahtliselt minu teod ja sõnad va
lesti üles võtnud. Ta ei rääkinud küll mitte otse va
let, kuid ta selgitas asjakäigu hoopis teisiti, kui see 
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oli tõepoolest. Ta kordas seda isegi mitu korda. Ma 
oleks võinud talle öelda, et ei ole ilus temast olla nii 
valelik. Mul on temast endast kahju, kuid ta oli 
jultunud ja ei võtnud tagasi oma sõnu.“

„Kas sa ei öelnud seda temale, isa?“ küsis Elli. •
„Ei, Jumala Vaim saab sellest ise temale märku 

andma; kui ta end ei paranda, siis teevad minu sõ
nad asja veel halvemaks.“

„Aga sa arvasid ometi, et see teda haavab,“ üt
les laps etteheitvalt.

„Jah, seda ma arvasin ja ma loodan, et ta taeva
selt Isalt palub andeks oma teo. Ma soovin kõigest 
südamest, et tema valetamise tagajärjed võiksid 
õpetada teda ennast, kui kergesti võime saada kur
jast ära võidetud. Väga tähtis on meile kõigile, et 
me rohkem palvetaksime ja astuksime lähemasse 
ühendusse oma Jumalaga. Tema üksi võib meid 
hoida vale ja valetamise eest. Tead, kes oli esimene 
valelik ?“

„Tean, see oli Saatan, kuri madu, kes Eevale 
valetas ükskord Paradiisis,“ vastas südilt Elli.

„Kuidas valetas ta Eevale?“ küsis isand Kivi 
edasi.

„Ta ütles: Sa ei pea mitte surma surema’“ El
lile tegi see jutuajamine rõõmu.

„Ja hirmsad olid tagajärjed, sest Eeva uskus 
seda ja laskis sellega end mõjutada patutegemiseks!“ 
seletas isand Kivi. „Ta sai patu palga — surma, mit
te üksi endale ja oma perekonnale, vaid kogu maail
male. Kõik inimesed läheksid hukka igavesti, kui

Videviku vested 4
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mitte meie Õnnistegija oma vere läbi neid ei oleks 
päästnud Saatana võimusest. Oma Õnnistegija läbi 
saame uue elu. Me kõik oleme loomu poolest sureli
kud inimesed.“

„Saatan on küll hirmus valetajal“ hüüdis Elli 
täies iseteadvuses.

„Nüüd loe, mis ütleb temast piibel: Johannese 
8, 44“, juhatas teda isa.

Elli tõi piibli ja luges selle kirjakoha: „Teie olete 
isast kuradist, ja oma isa himude järele tahate teie 
teha; tema on olnud inimese tapja algusest ja ei ole 
mitte jäänud seisma tõe sisse, sest tõtt ei ole mitte 
tema sees; kui ta valet räägib, siis räägib tema 
endast, sest ta on valelik ja valeliku isa.“

„Kui ka meie oleme valelikud, siis saame Saa
tana lasteks, sest ta on valelikkude isa,“ selgitas 
isand Kivi. „Me tahame aga Jumala lapsed olla ja 
ükskord hea meelega Isaga igavesti elada.“

„Tõsi,“ kiitis Elli, „Saatan läheb ükskord hukka 
oma lastega, eks, isa?“

„Ilmutuse raamatu 21. peatükist 8. salmist võime 
lugeda, mis sünnib ükskord temaga ja kõigi valeta
jatega: „Aga argade ja uskmatute ja hirmsate ja 
võõra jumala teenrite ja kõigi valelikkude osa peab 
tule ja väävliga põlevas järves olema, see on teine 
surm.“ Hoidku Jumal meid kõiki selle surma eest, 
et me võiksime seista Tema ees puhtana ja pühana 
ja kord Temaga igavese rõõmu sisse minna,“ ütles 
isand Kivi, oma tütrekesele „head ööd“ soovides.



Anneteta tütarlaps.
„Väga kahju et niisugune tütarlaps, nagu Ilme, 

meie väikese linnakese elanikkude keskel on nagu ela
valt maetud. Nende vaimuannetega, mis tal on, võiks 
ta võita endale hoopis teise seisukoha maailmas.“ , Nii 
rääkis Alise, Ilme sõbranna, ühel päeval oma tädile. 
„Mõtle ometi,“ jatkas ta, „kui hästi ta mängib kla
verit ja kui ta veel laulab, siis on kuulda, nagu tõs
taks ingel oma häält. Kui ma ka nii hästi mängida 
ja laulda mõistaksin, siis võiksin end pidada eitea 
kelleks. Võib öelda, et talle on küllalt nendest kahest 
vaimuandest, aga kui vaatad tema joonistusi, kui 
maitserikkalt need on tehtud, siis võib otsustada, et 
tal on annet joonistamiseks. Hiljuti nägin ma üht 
maastikupilti, mis ta maalinud ja ma vean kihla 
selle peale, et igaüks, kes seda vaatleb, mõtleb, et 
see on kuulsa kunstniku töö. Ja, tädi, ta on tõesti an
dekaim tütarlaps, keda ma üldse tunnen.“

„Võib olla,“ vastas tädi naeratades,“ siiski, ma 
tunnen ühte tublimat tüdrukut, kel on ka iseärali
sed anded. Ta võib end nii väljendada, et igaüks ar
vab et ta on minust targem. Ma usun, sa rõõmustad
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tema vaimuannete üle niisama, kui omaksid sa ise 
need.“

„Võib olla, aga see pole ju mingi iseäraline an
dekus. Ilme kõrval olen ma abitum ja saamatum, 
mis üldse võib olla,“ vastas Alise.

„Sul on jälle teistsugused anded, mu laps,“ vas
tas tädi Marie. „Kui mul selleks kord esineb hea 
võimalus, siis ma tuletan seda sulle meele.“

„Alise! Alise!“ hüüdis Eino samal silmapilgul, 
nii et ta hääl oli kuulda kogu majas.

„Tasa! — Tasa! — Eino, nii äratad sa ema üles,“ 
sosistas Alise. „Ma just rääkisin talle, et ta läheks 
magama, sest ta valvas kogu öö läbi haige vanaema 
juures. Ta on nüüd väga väsinud.“

„Tead, Alise,“ rääkis Eino sosistaval toonil, ise 
teise tuppa astudes,“ meil ei ole kedagi, kes mängiks 
klaverit meie perekonnaõhtul. Ilme ütleb, tal ei ole 
selleks huvi ja teist ka ei tea kedagi; mõnel ei ole 
huvi ja teistel ei ole aega. Ma panen ette, et sa teeks 
ise seda. Kas me võiksime sinu peale loota?“

„Jah, kui te sellest mulle varem oleksite öelnud, 
siis küll, sest siis oleksin ma võinud selleks midagi 
ette valmistada, aga nüüd ... ?“

„Sul on ju veel terve nädal aega, Alise. Palun, 
ütle ometi ja!“

„Hea küll, ma püüan teha, mis suudan,“ vastas 
Alise.

Tädi Marie naeratas, vaadates õetütre otsa ja ma 
usun, ta oleks öelnud, et niisugune valmisolek aidata
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venda, on ka üks vaimuanne, kui mitte Eino poleks 
tulnud tagasi.

„Aga Alise," küsis Eino endises tuliduses, „kas 
ei võiks sa meile joonistada ka mõned kutsekaardid? 
Me kuulasime järele mis see maksma läheb, kui neid 
trükkida laseksime, need maksavad tõesti palju. Me 
mõtlesime, et Ilme teeb need hea meelega. Tema vend 
ütles ka, et see pole temale kuigi raske. Ilme aga üt
les sellest lihtsalt ära. Meil ei ole kellelgi selleks 
aega, ka ei oska me neid teha nii maitserikkalt, kui 
teie, tüdrukud. Kui sa neid teeksid ise, Alise, siis 
peavad kõik teadma, kui hea Õde mul on. Sa oled 
mulle palju parem, kui Juhusele tema õde Ilme, kel
lega ta alati uhkustab, kuid Ilmel pole meie jaoks 
iialgi aega.“

„Aga Eino, sa tead ju, et ma ei oska joonistada, 
ja kui ma ka tädi Marie kaasabil valmistan kaardid, 
siis ei tohi sa seda kellelegi öelda, et mina seda olen 
teinud, kas kuuled?“ _

Eino ei pannud tähelegi viimaseid sõnu. Ta rõõ
mustas väga, et tema Õde kaartide valmistamise võt
tis enda peale ja ta lahkus, öeldes südamlikult. „Tä
nan, tänan, Alise!“ Ta teadis, et ta võib loota oma 
õe peale, tal ei olnud vaja karta ka selleks perekon
naõhtuks, et Alise midagi jätab tegemata, mis te
ma hooleks jäetud.
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Kuidas laisast Atsist sai emale 
abiline.

Ma ei tahaks mitte otsekohe öelda, et Ats oli 
laisk, sest ta võiks end sellest väga haavatud tun
da ja ma ei tahaks haavata kedagi, kuid ma kar
dan, et lugu oli tõesti nii.

Ükskõik, mida te ka poleks palunud teha Atsi, 
ta oleks annud alati ühe ning sama vastuse: „Ma 
ei saa“. Iga töö jaoks näis tal olevat vabandus. Kui 
te paluksite teda tuua sisse söekorvi, ta vastaks: 
„Ma ei saa, see on liig raske.“ Või kui te tahaksite 
saata teda kuhugile, ta vastaks: „Ma ei saa, olen 
liig väsind.“ Ehk jälle te paluksite teda kuivatada 
sööginõusid, siis ta ütles kindlasti: „Ma ei saa; see 
on tütarlapse amet.“

Need vabandused olid kõik täitsa tühised ja 
ma olen täiesti kindel, et siin oli süüdi selge laiskus. 
Sest vaadake, ta ütles ainult siis „ma ei saa“, kui 
oli tarvis teha mõnd tööd. Kuid ta ei öelnud seda 
kunagi mänguajal, või jälle siis, kui ta mängusõbrad 
tulid kutsuma teda õngitsema või vaatama jalgpalli-
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mängu. Siis oli ta alati silmapilk valmis minema 
kaasa.

Atsi ema rääkis talle tihti, et see ei ole ilus, 
kui ta kunagi ei ai tanud kaasa kodustes töödes ja 
alati oli valmis jooksma välja mängima. Kuid, juba 
järgmisel päeval oli Ats just samane; näis, et ema 
sõnad temasse sugugi ei mõjunud, ükskord tuli ema
le pähe tark mõte, mille ta ka teostas.

Ühel hommikul jäi Ats voodisse nii kauaks, 
et jäi hiljaks kooliminekuga. Harilikult ema ära
tas teda õigel ajal, saades alati vastuseks laisalt: 
„Ma ei saa tõusta, olen unine.“ Sel hommikul ema 
lasi Atsi tõusta, millal see ise tahtis ja see sündis 
muidugi väga hilja. Poiss oli pahur, kui ta tuli 
alla ja tahtis saada kiiresti hommiku-einet. Kuid 
seal ei olnud midagi valmistatud talle.

„Miks sa ei teinud mulle hommiku-einet?“ kü
sis ta.

„Ma ei suutnud,“ ütles ema imeliku naeratu
sega, „ma olen nii väsinud.“

Väga vihane jooksis poiss kooli, ilma hommi
kueineta. Ta jäi aga nii hiljaks, et teda karistati, 
see tegi teda veel enam pahaseks.

Koduteel ta ronis, ühes paari teise poisiga, üle 
plangu ja kui ta tahtis ronida alla, leidis ta, et oli 
püksipidi raudnaela otsas kinni. Viimaks õnnes
tus tal pääseda alla, kuid ta pidi jätma plangu otsa 
osa enda pükstest. Kui ta jõudis koju, tahtis ta, 
et ema parandaks nad kohe ära, kuid ema ütles: 
„Ma ei saa, mul pole aega.“
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„Kas ma pean siis minema niimoodi kooli?“ kü
sis Ats, näidates augu peale enda pükstes.

„Ma kardan, et pead,“ ütles ema ja poiss pi
digi minema kooli katkistes pükstes, teiste suureks 
naeruks.

Koju tulnud, Ats muidugi tahtis saada teed, 
sest ta polnud just palju söönud sel päeval, kuid 
laual ei olnud midagi. Ta oli väga üllatatud, sest 
ta oli harjund alati kõik valmis leidma enda jaoks.

„Sa ei ole jõudnud teha teed,“ ütles ta emale.
„Ei,“ vastas ema täitsa ükskõikselt. „Ma ei 

saanud. Olen väsind ja lõuhased söögiriistad on 
ka alles pesemata.“

„Aga ma tahan minna välja mängima kohe 
peale tee,“ ütles Ats.

„Väga hea,“ vastas ema toolilt tõusmata, vaa
dates ise raamatusse, mida luges, „minugi pärast.“

„Kuid sa pole annud mulle ju veel teed?“
„Ah, teed, ma ei suuda — olen liig väsinud.“
Ats lahkus toast pahaselt, ust enese järel kinni 

virutades.
Olles väljas tänaval, hakkas ta asja kainelt jä

rel mõtlema. Võib-olla oli ema lõpuks siiski väsi
nud. Võib-olla puudus tal siiski keegi, kes oleks 
aitanud teda. Võimalik, et ema oli täna tõesti liig 
väsinud, et valmistada temale teed.

Ats jäi seisma. Ta mõtles lõbusale jalgpallile, 
kuhu oli minemas ja siis oma emale, kes istus kodus 
nii väsinult, et ei suutnud keeta teed isegi omale. 
Ta tundis kahetsust, et oli olnud nii vastik. Ta ta-
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haks minna tagasi. Piiludes läbi toaakna, Ats nägi, 
et ta vaene ema oli uinunud oma tugitoolis. Järsku 
leidis ta, et oli paras võimalus teha heaks kõik asjad. 
Ats oli siiski väike heasüdamline poiss, ehkki ta oli 
küll alati väga laisk, kui midagi oli tarvis teha.

Ronides tasa kikivarvul kööki, pesi ta seal, nii 
vaikselt kui suutis, kõik mustad sööginõud. Siis 
lipsas ta kiiresti tuppa ja kattis laua. Tõtt öelda, 
see oli esimene kord, peale paljude kuude, kus Ats 
kattis teelaua; praegu tegi ta seda suure rõõmuga.

Ta asetas lauale kõik ilusad asjad, mis leidis, 
tõi aiast isegi mõned kenad lilled. Ühesõnaga ta 
ehtis laua nii, kui oleks oodata mingit erakorralist. 
Siis leidis ta, et oli unustanud võitoosi ja läks selle 
järele, õnnetuseks oli aga võitoos libe, ta kukkus 
Atsi käest põrandale, purunedes suure kolinaga.

Ema ärkas ning hüppas toolilt, mõeldes, et on 
juhtunud midagi paha. Ta oli just parajasti näi
nud und Atsist ning see kolin kohutas teda väga. 
Ema kartused muutusid aga rõõmuks, kui ta nägi, 
mida Ats kõik vahepeal oli toimetanud.

„Tore!“ hüüdis ta, „kes oleks võinud seda 
uskuda.“

Nad jõid lõbusalt kahekesi teed ja ema ei öel
nud ühtegi paha sõna katkise võitoosi suhtes. Ats 
oli nii õnnelik selle üle, et tõotas aidata ema tule
vikus veel enam.

Parajasti, kui nad lõpetasid teejoomise, kopu
tati uksele ja keegi poishääl hüüdis: „Tule, Ats, 
me ootame juba sind!“
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„Kahjuks ma ei saa tulla,“ ütles Ats, „tahan 
täna Õhtul olla abiks emale.“

Seda kuulis ema ja ütles Atsile: „Kõik on juba 
korras tänaseks. Sa võid mind aidata jälle homme. 
Täna võid minna mängima.“

õnnelik poiss jooksis, mis jaksas, et jõuda jä
rele teistele. See pallimäng oli kõige lõbusam Atsi 
elus.



Abi õigel ajal.
Lihavõttepühad olid ukse es. Koolitöö oli lõp

penud. Preili Kask, õpetajanna, sammus laia ki- 
vitreppi mööda tänavale. Alumisel trepiastmel is
tus väike Liisi Jõgi. Liisi oli alles mõned nädalad 
tagasi asunud linna elama, seega preili Kase uus 
õpilane. Liisi elust teati koolis veel vähe. Räägiti 
ta vanemad olevat väga vaesed, nii et nad saanud 
vaestehoolekande seltsi läbi väikese korteri.

Liisi oli jutustanud preili Kasele: nende isa 
olevat juba ammu kodunt ära ning tal olevat kodus 
veel viis nooremat õde-venda.

õpetajanna mõtles, et Liisi isa on kuritahtli- 
selt maha jätnud oma perekonna, nii et Liisi õnne
tu ema nüüd üksipäini peab katsuma läbi saada oma 
suure perega. Ta oli kuulnud, Liisi ema oskavat 
väga hästi õmmelda. Ta olevat tänulik kusagilt lei
da tööd, et toita oma lapsi. Preili Kask pidi otsi
ma üles juba ammu selle perekonna, kuid ikka olid 
selleks takistused. Kui nüüd väike Liisi ulatas tal
le oma käekese ja nuttes teatas, ta väike õeke ole
vat väga raskesti haige, otsustas õpetajanna see
kord kaasa minna lapsega.
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„Liisike," ütles ta, „ma tulen sinuga kaasa 
su ema poole.“

Lapse kahvatu näoke hakkas hiilgama ja sä
rasilmil vastas ta:

„Oh, kuidas rõõmustab ema. Ta oli täna hom
mikul väga mures. Ta arvas, armas Jumal ole
vat meid koguni maha jätnud. Ei olevat meie elus 
enam midagi head, mille eest olla tänulik.“

„Taevane Isa ei unusta ühtki oma lastest, Lii
sike,“ ütles õpetajanna. „Ta saadab omad teenrid 
õigel tunnil, et tuua neile abi.“

„Siis olete teie, preili Kask, tõesti Jumalast 
saadetud,“ ütles Liisi aralt, „meil on abi tõesti 
väga tarvis.“

„Ka mina usun, et armas Jumal mind saadab,“ 
toonitas Õpetajanna. Ta võttis lapse väikese pehme 
käekese oma pihku ja surus seda Õrnalt.

„Kus viibib siis õieti su isa, mu laps?“ küsis 
ta veidi aja pärast.

Liisi punastas kui ta vastas:
„Meie isa on vangis, sinna peab ta jääma veel 

kaheks aastaks enne kui tuleb tagasi meie juure.“
„Mis on su isa siis kurja teinud, et teda van

gistati?“ päris õpetajanna edasi.
„Isa ei ole teinud mingit kurja,“ kaitses väike 

Liisi südilt.
„Inimesed ütlevad, isa olevat kontorist sahtlist 

raha varastanud, see ei ole aga õige, ta on süütu.“
„Isa teab küll, kes varastas selle raha, kahjuks 

ei olnud tal aga küllaldaselt tõendusi varga paljas
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tamiseks. Isegi kohtunik uskus isa süütust, ta üt
les aga, et isa peale langevad kõik kahtlused, see
pärast on ta sunnitud teda karistama.

Nõnda jutustades jõudsid nad majani, kus Lii
si elas. Koputamise peale avas ukse sale kah
vatu naisterahvas, kelle näol võis märgata sügavat 
valu.

„Ema!“ hüüdis talle Liisi, „preili Kask tuli 
kaasa minuga, et saada kokku sinuga isiklikult. Ta 
ütles veidi aja eest: armas Jumal ei jätvat maha 
meid mitte iialgi!“

Liisi ema sirutas preilile käe ning ütles:
„Teie külaskäik rõõmustab mind väga. Meie 

käsi käib väga pahasti. Täna hommikul mõtlesin 
ma tõesti: Issand on meid jätnud maha. Ma ei 
taha aga lootust veel mitte kaotada. Armas Ju
mal võib meid jälle aidata..

Nad astusid tühja õudsesse kööki, kus ta õpe
tajannal palus istet võtta ainsale madalale puu- 
pakule.

Siis jutustas ta temale oma õnnetuma mehe 
kurba lugu:

„Minu mehel oli väga hea koht ühes saapaäris. 
Kui tubli ja aus töömees oli ta väga heas lugupida
mises oma peremehe kui ka teiste tööliste seas. Ta 
teenis küll üsna palju, kuid perekond kasvas. Tu
lid haigused; väljaminekud suurenesid, nii et meie 
ei suutnud koguda midagi tagavaraks. Vaatamata 
sellele oli ta alati rahul oma eluga. Meie elasime 
õnnelikult kuni juhtus raske õnnetus. Ühel päeval 
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varastati peremehe kontorist suurem rahasumma. 
Kahtlus varguses langes minu mehe peale. Minu 
mees võis kindlasti tõendada, et ta süütu on; ta 
aimas töölist, kes varastas raha. Et tal puudusid 
aga kahjuks süüdistavad andmed, siis ei võinud 
ta tuua ette kohtus oma kahtlustusi. Ainult mi
nule kõneles ta sellest. Kohtus olid kõik asjaolud 
minu mehe vastu, vaatamata tema senistele ausa
tele elukommetele. Siiski teda mõisteti vangi küm
ne aastase vangistuse asemel, nagu nõuab seadus, 
ainult viieks aastaks, üle kahe aasta on mu mees 
juba vangis istunud ning ta loodab, et see karis- 
tusaeg veelgi lühendatakse ta eeskujuliku ülespi
damise tõttu. Mis pean aga mina hakkama peale, 
et võimaldada seni ülalpidamist oma lastele!..

Liisi ema oli teinud kõik mis suutis, et leida 
tööd ja elada üle oma perega rasked ajad. Täna 
hommikul oli ta pidanud andma välja oma viimase 
raha natukese. Täitsa nõutult seisis ta nüüd siin. 
Ei leia ta ühtki tööd ega abi, peab ta lõpuks ikkagi 
surema nälga oma lastega.

Preili Kask oli väga liigutatud, kuuldes selle 
raskeltkatsutud perekonna kurba saatust.

„Saaks Õige varas ometi kord tabatud ja teie 
süütu armas mees vabastatud!“ hüüdis ta ärevu
ses, kuuldes kuidas inetu ülekohus valitseb õigluse 
üle. „On teil siis vähemalt teadagi, kus elutseb 
praegu õige varas, kellepärast teie õnnetu mees is
tub vangis ilmsüütult?“

„See sõitis ära meie linnast,“ vastas Liisi ema, 
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„sest ta ei võinud jääda enam ametisse sellesse äris
se. Seal olid veel teised töölised, kes teda kaht
lustasid varguses.

Ma olen palunud alati, ärgu andku armas Ju
mal vargale enne rahu kuni ta pole tunnistanud üles 
oma ülekohtu.

Samal hetkel koputati uksele ning kirjakandja 
küsis: „Kas siin elab proua Jõgi?“ Siis ulatas ta 
Liisi emale ühe kirja. Värisedes suurest ärevusest 
avas ta selle. Kirja lugedes suutis ta uskuda vae
valt enda silmi. Oli sündinud ime. Kirjas seisis:

„Johannes Aru tunnistas end süüdlaseks var
guses. Nüüd olen ma vaba mees ning jõuan varsti 
koju.

Teie õnnelik isa.“

„Issand on kuulnud meie palvet!“ hõiskas Lii
si ema, „armas Jumal pole meid siiski unustanud.“

„Täname Teda selle eest üheskoos,“ ütles preili 
Kask südame põhjast liigutatult.

Sügavad tänupalved tungisid nüüd taevase Isa 
poole. Ei palünud mitte ainult nemad kahekesi — 
ka kõik lapsed võtsid osa sellest. Siis jäid kõik 
veel mõneks ajaks rõõmsasse kõnelusse. Parajasti 
kui preili Kask hakkas minema ära, sõitis voori
mees ukse ette. Sisse astus härra Jõgi. Sügavalt 
liigutav oli jällenägemine. Ei olnud isal aega kai
sutada kõiki väikesi käekesi, mis teda kinni haa
rasid. Kohe ilmus üks pakk teise järele vankrilt. 
Oma virga tööga vangimajas oli Jõgi suutnud ko
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guda enesele väikese rahasumma. Peale selle oli 
kohtunik, keda piinas südametunnstus, et ta oli 
pidanud karistama ilmsüüta perekonna-isa, temale 
saatnud omalt poolt vangimajja suurema rahasum
ma.

Siis oli Jõgi viibimata siia linna sõitnud, linnas 
ostnud mitmesuguseid toiduaineid ja kiiresti voori
mehel koju ruttanud.

Liisi ema ei suutnud kuidagi väljendada oma 
rõõmu. Ikka ja jälle hüüdis ta õnnelikult naerata
des: „Armas Jumal ei unustanud meid siiski ras
kel ajal! Issand ise on kuulnud meie palvet. Tema 
nimi olgu kiidetud nüüd ja alati!“

. Kui õnnelik oli preili Kask, et ta võis elada kaa
sa seda päeva, kus Issand ise tasub imelikul kom
bel oma truudele lastele. Tema muudab heaks kõik 
neile, kes loodavad Tema peale. Iialgi ei unusta
nud ta seda päeva. Tihti jutustas ta seda lugu seal, 
kus leidis mõne eluraskuste all nõrkeva hinge, kes 
said seeläbi uut julgust usus Jumala sisse. Tema 
koolilapsed kuulavad nii heameelega ta jutustust 
väikese Liisi kurvast saatusest.



■ Täna õhtul.
Jutustus poisist, kes sai päästetud.

Karl mängis palli oma kaaslastega. Kuuldes ke
dagi valjusti kõnelevat, vaatasid mõlemad üles ja 
nägid hulga inimesi kokku olevat kogunenud mehe 
ümber, kes seisis väikeses kõnetoolis.

„See on Õpetaja!“ ütles Villi.
„Lähme kuulame, millest ta räägib,“ ütles Karl.
Nad jooksid üle platsi ja tungisid läbi rahva

hulga, kõnetoolile nii ligidale kui võimalik.
Kui nad kuulsid, et keegi teine jutlustas, siis oli 

neil väga kahju, et nad tunginud nii kaugele 
rahva sekka ja püüdsid nüüd jälle sealt saada välja. 
Kuid nad ei saanud liikuda, inimesed ümberringi rõ
husid nende peale.

Nähes, et nad ei saa minna ära, hakkasid nad 
hoolikalt kuulama. Karl ei mõistnud sellest palju, 
mis öeldi, kuid mõned laused jäid, nagu iseendast, 
ta meele. See oli kirjakoht, mille üle mees jutlustas:

„Kui sa mitte oma hinge sel öösel ei päästa, siis 
surmatakse sind homme ära.“ (1. Sam. 19, 11.)

Kõige tee, koju tulles, mõtles Karl nende sõnade
Videviku vested. 5
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üle, mida need küll võiksid tähendada. Need ei läinud 
ta meelest. Nad tegid talle vaeva.

Sel õhtul, umbes kella kümne ajal, istus Karli 
ema vaikselt köögis, kududes midagi väikesele lap
sele, kui korraga üks hääl kutsus teda ülalt.

„Ema!“
„Mine magama, Karl,“ vastas ema, „sa oleksid 

pidanud juba ammu magama.“
Pool tundi hiljem kuulis ema kedagi nutvat. 

Uudishimulikult ja natuke kartlikult pani ta ära oma 
kudumistöö ja hiilis mööda treppi üles.

Jah, kindlasti, Karl nuttis toas tasakesti.
„Karl, mis sul on?“ küsis ema õrnalt.
„Mul on hirm,“ ütles Karl nuuksudes.
„Miks, mis on siis juhtunud?“
„Härra Braun jutlustas täna õhtul muruplatsil 

ja ütles, et kui ma ei päästa oma elu täna, homme 
võib olla juba liig hilja ja mind võidakse ära tappa.“

„Ma olen kindel, et ta ei mõelnud siiski niiviisi,“ 
ütles ema pehmelt.

„Jah, just nii ta mõtles,“ ütles Karl imeliku tõ
sise häälega. „Kuidas võin ma päästa oma elu täna 
õhtul? Mida tahtis ta öelda?“

„Ma räägin sulle sellest homme,“ ütles ema. 
„Mine nüüd magama; sa oled väsinud.“

„Ei, ema! Ma pean teadma kohe. Ütle, ema!“
Nii jäi ema kohale ja hakkas jutustama äralu- 

nastamise lugu. Ta oli juba varem rääkinud Karlile 
Jeesusest, kuid ta ei näinud teda kuulvat kunagi tõ
siselt. Ema sai aru, et nüüd oli tulnud tema võimalus.
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Ta hakkas temale rääkima, kuidas kaua, kaua 
aega tagasi tegi Jeesus taeva ja maa ja pani elama 
esimesed inimsoo vanemad ilusasse Eedeni aeda; kui
das nad sõnakuulmatud olid ja kuidas aastate jook
sul nende lapsed muutusid ikka enam ja enam kurje
maks.

Kuid Jeesus armastas inimesi ikka. Ta saatis 
palju käskjalgu nende juure neile kõnelema oma ar
mastusest ja neid kutsuma tagasi enda juure. Aga 
inimesed ei võtnud kuulda. Viimaks, pika aja järele, 
otsustas Jeesus tulla maha taevast, et näidata, kui 
tõeline on tema armastus inimeste vastu.

Nii, jättes maha kõik aulised asjad, mis olid Te
ma päralt taevas, muutis Ta ennast väikeseks lapseks 
ja kasvas üles nagu kõik teised poisid. Kui ta me
heks sirgus, käis Ta ringi, jutustades inimestele oma 
armastusest, kõige aja nende haigusi parandades ja 
igal viisil neid aidates.

Ta teatas neile ka, et kui nad usuvad ainult Te
masse, tahab Ta neile andeks anda kõik pahad as
jad, mida nad teinud ja neid päästa nuhtlusest, mis 
vastasel korral tuleb kindlasti nende peale. Ta tõo
tas ka anda neile igavese elu, ühel päeval tulla jälle 
tagasi, neid nende haudadest üles äratada ja enda 
juure võtta, kus nad peavad igavesti elama.

Need on aulised tõotused, eriti rahvale, kes olid 
pahad Tema vastu, ja sa võiksid arvata, et igaüks 
tahaks tulla Jeesuse juure rõõmuga.

Aga ei; selle asemel võtsid nad ja lõid Ta suure 
risti külge, seal Ta rippus, kuni suri. See oli hirmus 
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asi, niiviisi teha Jeesusele, taeva Kuningale. Ma mõt
len vahest, miks Jumal ei avanud taevast ja ei saat
nud ingleid karistama kurje inimesi. Kuid Ta ei tei
nud seda. Ta tahtis anda neile veel uue armu võima
luse.

Jeesus maeti hauda väheste sõprade poolt, aga 
kolme päeva pärast sai Ta jälle elavaks. Pärast seda 
sai Ta kokku nendega, kes temasse uskusid ja tea
tas neille, et ta läheb nüüd jälle tagasi taeva, kuid 
tõotas tulla kord jälle tagasi uuesti. Täna on Ta veed 
taevas, aga pea tuleb Ta tagasi au sees ja võtab 
need, kes Teda armastavad, enda juure igavesti.“

„Aga, kuidas ma võin olla kindel, et Ta ka võ
tab mind?“ küsis Karl.

„Piibel ütleb: usu Issanda Jeesuse Kristuse 
sisse ja isa saad kindlasti päästetud. Ja see oli ka, 
mida mõtles härra Braun, kui ta rääkis sinu elu 
päästmisest täna õhtul. Ta tahtis sind ja kõiki kuu
lajaid nii kaugele viia, et te tunnistaksite Jeesust 
taeva Issandaks, maailma õnnistegijaks ja oma pa
rimaks sõbraks.“

Poisikese silmad hakkasid särama rõõmu pärast ja 
ta uinus rahulikult magama. Hommikul jatkas ta kõ
nelust sama aine üle emaga. Selle järeldusel muutus 
poisikese elu täielikult ja temast sai kõigiti tark ja 
õnnelik mees. Lunastusplaaniga tutvunemine oli teda 
täielikult ümber muutnud.

Ka meile ütleb Jumala sõna: „Mõtle oma Looja 
peale oma nooremehe põlves.“



Kuuldud palve.
Onu Ernst jutustab omast lapsepõlvest järg

mise lookese:
„Minu isa lamas haigena surmavoodil. Minu 

ema viis meid lapsi ta voodi ette ja me jätsime ki
bedasti nuttes oma isaga jumalaga.

Mina olin väga kurb ja palusin õhtul ärdasti 
Jumalat:

„Armas Jumal! Võta minult kõik, mida ise 
soovid: minu mänguasjad, minu lilled, isegi mi
nu armsad ilusad tuikesed, võta kõik mis minul 
on, kuid jäta mulle minu kallis isa!“

Järgmisel hommikul vara tuli ema Õnneliku 
näoga, äratas meid voodist, sest isa soovivat meid 
näha. Arst olevat öelnud emale, et isa järsku ime
likul viisil olevat paranenud. Tõesti isa sai varsti 
koguni terveks.

Mul tuli kohe meele mu eilne palve mu armsa 
Jumala poole. Arglikult silmitsesin oma mängu
asju, oma lilli — kõik oli puutumatult alles. Kuid 
minu tuimajas oli öösel rüüstanud nugis! Põrandal 
olid ainult verised suled, aga minu kalleid tuikesi 
polnud enam...

Issand oli kuulnud iseäralikul viisil poisi palvet.



Nüüd ei lahuta meid enam klaas.
Alljärgnev jutustus on tõesti sündinud lugu. Ai

nuke asi, mida ma ei tea, on väikese poisi nimi. Ni
metame teda Peetriks.

Peeter elas vaesemas idapoolses Londoni osas. 
Ta oli vaenelaps; tema ema ja isa surid, kui ta oli 
alles üsna noor. Ta oli ühe naisterahva hoole all, kes 
ei olnud hea inimene, armastas juua ja mitte kodus 
viibida. Sagedasti peksis ta teda ja ei annud talle ku
nagi küllalt süüa. Ta pidi käima harilikult katkistes 
riietes, sest harva juhtus, kui neid lapiti. Nii olid 
pükstel põlvede kohal augud sees. Tema ainus saa- 
papaar oli läbi kulunud. Üldse nägi ta välja viletsa 
olevusena, kes oleks vajanud hooldajat.

Mõistagi, Peetril ei olnud kunagi taskuraha, sel
lepärast ei võinud ta endale osta maiustusi ega män
guasju ja keegi ei olnud talle neid ka iialgi toonud. 
Temale oli see suureks rõõmuks, kui ta võis vaadel
da mänguasjade kaupluste aknaid ja silmitseda kõiki 
neid ilusaid asju, mis olid kokku kuhjatud sissepoole. 
Ta teadis, et need polnud tema jaoks, sest klaas la
hutas neid temast. Mõnikord pani ta oma käed vastu
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klaasi ja püüdis kujutada ette nagu puudutaks ta 
asju.

Kõige rohkem igatses ta saada endale kastikest 
tinasõduritega. Ikka ja jälle piilus ta läbi klaasi neid

väikesi kirju värvilisi kujusid, mis olid kenasti paki
tud pikerkustesse karpidesse või seisid kindluse müü
ril. Oh, kuidas ta igatses neid omandada! Aga alati 
lahutas teda nendest klaas ja ta pidi minema tagasi
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rahuldamatuna oma pimedasse, väikesesse katusetoa- 
kesesse.

Ühel päeval juhtus Peetrile õnnetus. Minnes üle 
tee komistas ta koerale otsa ja, enne kui ta jõu
dis tõusta üles, ajas üks sõiduk üle ta jala. Inimesed 
kogunesid ta ümber; politseinik tuli kohale ja mõne 
minuti pärast kihutati haavatud Peetriga haigemaja 
poole.

Üles ärgates leidis Peeter enese ilusas lumival
ges voodis ja nägi üht armast nägu enda üle kum
mardavat. Ta mõtles olevat enese taevas; see oli 
teistsugune kõigest sellest, mis ta oli näinud seni.

Mõni päev hiljem, kui ta jalg hakkas paranema, 
aidati teda voodis istukile ja öeldi, et, kui ta on üsna 
hea poiss, tuleb teda, võib-olla, keegi eriliselt vaa
tama.

Oli jõuluaeg ja pärastlõunat tulid jaoskonna ruu
mi mitu haigeravitsejat ühes kellegi võõra naisterah
vaga, kes oli toredasti riietatud. See hakkas jagama 
pakikesi valgetes voodides olevatele lastele. Peagi 
jõudis ta sinna, kus lamas Peteer.

Naeratades ulatas ta Peetrile pakikese. „Tänan 
Teid, proua!“ ütles Peeter vaimustatult. Suure uudis
himuga kiskus ta katki pruuni paberi. Peetri huul
telt kostis rõõmuhüüd. Kõik seisatasid ja vaatasid 
ringi.

„Sa näid olevat üsna rõõmus,“ ütles daam nae
ratades.

„Oh, proua,“ hüüdis Peeter,“ see on ju tõeline
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karp sõduritega ja enam ei lahuta minust klaas neid 
ilusaid asju!“

Need väikese Peetri sõnad panid mind mõtlema 
nende sõnade.peale, mis on leida piiblis, kus Paulus 
ütleb, et nüüd me näeme nagu läbi klaasi tumedalt, 
aga pärast „palest palesse“. Ma usun, et Paulus mõt
leb selle all, et me praegu ei või saada kõik,• mis 
sooviksime; siin on kõik muutlik ja asju mõiste
takse valesti. Aulises igavikus, kui Jeesus tuleb, siis 
selgub iga asi; kõik, mis on ilus, antakse meile ja 
mingi klaas ei lahuta meid siis enam neist.



Jooksupoiss.
„Juku, hüüdis Villem," pöördudes oma väikese 

venna poole, kes mängis aias, „ole nii hea jookse 
kuuri ja too mulle saag!“

Juku jättis oma mõlemad kassipojad, kellega 
mängis, ja jooksis kiiresti kuuri sae järele. Villem 
olli ametis linnumaja ehitusega ning vajas seepä
rast vähe abi.

„Tänan,“ ütles ta lühidalt kui Juku ulatas tal
le kätte sae. „Kuhu unustasin ma oma naelad? 
Ma usun nad on vist köögis laual. Mine, too nad 
mulle siia.“ Juku tõi ka naelad.

Siis istus ta uuesti trepile oma kassikeste juure 
ja jälgis venna tegevust.

„Tahad sa, Villem, linnumaja juba täna valmis 
teha?“ küsis ta veidikese aja pärast.

„Oh ei, poisu,“ vastas usin puusepp, „selleks 
pole mul täna aega. Kümne minuti pärast pean ma 
minema murule mängima jalgpalli.“

„Kuuled sa, Juku, mu jalgpall on üleval minu 
toas riiulil, kas ei tooks sa mulle seda siia?“

Juku jooksis trepist üles nii ruttu kui jaksas. 
Ta täitis alati heameelega oma vanema venna soove.
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Seekord jooksis ta aga veelgi kiiremini, sest 
ta lootis, et Villem võtab kaasa ka tema.

„Ema!“ hüüdis ta saalist läbi minnes, „praegu 
läheb Villem jalgpalli mängima. Kas ma tohin kaa
sa minna ?" .

Ema vaatles last järelemõtlikult. »Ma ei tea 
õieti, mu poisu,“ ütles ta kaheldes.

„Ah lase väikene seekord kaasa minna, Soo-

Lindude maja.

vitas tädi Kati, „küll Villem juba ta järele vai- 
vab.“ .

Ema oligi nõus, kuid ütles veel hoiatades. 
„Ära sa Juku aga Villemist kuhugi maha jää. Ise
äranis üle raudteeliini ei tohi sa minna üksipäini.

Juku jooksis rõõmsalt aeda ning hüüdis juba 
kaugelt, palli kõrgele õhku visates: „Tead sa, Vil
lem, ema lubas ka mind kaasa tulla!

„Ah sind, alati tahad sa minu küljes rippu
da!“ vastas vend pahaselt.



76 VIDEVIKU VESTED

„Kas sa siis ei taha?“ küsis Juku nutuselt, „lu
ba mind, Villem, seekord tulla kaasa sinuga.“

„Ma ei saa ju valvata sinu järele,“ vastas Vil
lem tigedalt.

„Mispärast ei taha sa kodus mängida teiste 
väikeste lastega? Ma ei või sind kaasa võtta.“

„Ma ei olegi sul tüliks mänguajal, võta mind 
kaasa,“ palus Juku uuesti ning puhkes ise ärdalt 
nutma.

„Väike kisapasun,“ tõreles Villem, „kohe on 
sul nutt taga. Mine mängi parem oma kassikes
tega.“

Vilistades võttis vanem vend oma palli kaen
lasse ning astus minema. Maja trepil kohtas ta 
tädi Katit.

„Kuhu jäi siis su väike jooksupoiss?“ küsis 
tädi naerdes, kas ta ei lähegi kaasa?“

„Kes? Juku? Ta on ju veel väike, ma ei või 
teda kõigile-poole enesega kaasa vedada,“ vastas 
Villem.

„Ah nii,“ arvas tädi, imestavat pilku Ville- 
mile heites, „kuid Juku polegi nii väike siis, kui 
ta sulle töödel alati abiks on? Muidugi, jooksu
poiss on ju aina selleks, et sulle naelu ja muud 
kätte toimetada.“

Villem ei saanud aru kui tõsiselt tuleks võtta 
tädi teravaid sõnu. Seejuures nimetas tädi Jukut 
jooksupoisiks! Villem tundis veidi piinlikkust.

Ta polnud jõudnud kodust veel kaugele, kui lei
dis, et oma taskurätiku oli unustanud maha. Kui 
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hea oleks olnud nüüd saata väikest Jukut koju selle 
järele. Ta mõtles tädi sõnadele ning häbipuna kat
tis ta nägu.

Muidugi see polnud õige, et ta väike vend te
male ainult jooksupoisiks oli, talle kõike seda kätte 
toimetas, mida ta ise ei viitsinud teha. Tasuks 
ei annud ta Jukule aga kunagi midagi.

Ei jäänud muud abinõu kui pöörata ise tagasi 
koju. Et oma tädiga mitte uuesti kokku puutuda, 
läks ta tagantukse kaudu. Kui ta majast uuesti 
välja astus, kuulis ta haledat nuttu. Tahtmatalt 
jäi ta põõsaste varju seisma.

õnnetu väike Juku istus aias sirelipõõsa all. 
Ühes käes hoidis ta väikest Kiisut, kuna teise käega 
silitas õrnalt oma väikest valget Miitsit. Parajasti 
jutustas ta neile mõlemile sügav-kurva häälega 
oma suurest murest:

„Villem ei armasta mind sugugi, Kiisuke, ta 
ei taha mind iialgi kaasa võtta. Ainult siis on ta 
hea minu vastu, kui talle abiks võin olla. Sina, 
mu Kiisu, ei ole kunagi nii paha Miitsi vastu, ehk 
ta küll sinust väiksem on, kas pole tõsi? Ma tean 
sa armastad Miitsit nii väga, kuid Villem ei armas
ta mind. Ta ei või mind natukenegi sallida!...

Siin muutus lapse hääl nuuksumisteks ning Vil
lem võis näha, kuis Juku silmist voolasid suured 
pisarad. Siis toibus väikepoiss ja jutustas edasi.

„Ma sooviksin, et mul oleks niisugune suur 
vend kui naabri Kustil. Jaan armastab teda väga 
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ehk küll Kusti teda kunagi niipalju ei aita, kui 
mina Villemit. ..

Ei ole ju ilus, et ma teile, mu kallid kassike- 
sed, sellest kõigist kaeban, aga ärge kõnelege sel
lest kellelegi, eks ju?“

Villem lahkus sealt tasakesi. Tänaval nägi ta 
Jaani ja Kustit, kes ootasid teda.

„Ometi viimaks’“ hüüdis Jaan, „meie mõtle
sime juba, et sa ei tulegi. Mis pidas sind siis kin
ni?“

„Mis? Tuleb siis Kusti ka kaasa?“ küsis Vil
lem mõtetes sõbralt.

„Kindlasti!“ hõiskas väike Kusti õnnelikult, 
„Jaan ütles, ma võivat väga hästi kaasa tulla.“

Jaan naeratas.
„Kusti tahtis ju kaasa tulla nii hea meelega, 

ma usun ta ei eksita meid mängus sugugi. Pole 
sa sellega nõus, Villem?“

„Muidugi olen! Siiski, kui Kusti tuleb kaasa, 
siis võib ka Juku tulla. Ma kutsun ta kohe,“ vas
tas Villem.

Seepeale Villem vilistas kaks korda.
Et Juku teadis seda märguandmist, jooksis ta 

kohe lähemale. Ta mõtles, et peab tooma oma ven
nale jälle midagi seepärast küsis ta: „Mida sa 
soovid ?“

„Kusti läheb meiega vainule, kui tahad võid 
ka sina tulla kaasa,“ ütles Villem talle sõbraliku 
naeratusega.
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Juku hüppas suure rõõmuga, siis sammusid 
nad kõik neljakesi lõbusas meeleolus mänguplatsile.

Umbes nädala pärast pani kord tädi Kati oma 
käe Villemi õlale öeldes: „Ma usun, mu poiss, et 
eksisin, kui hiljuti Jukut nimetasin sinu jooksu
poisiks. Ma loodan, et ta jääb tuleviks alati sinu 
väikeseks kalliks vennaks/'



Välk ehk pikne.
Emmi ja Anni olid oma vanaema juures võõrsil. 

Nad mängisid aias, kui korraga mustad pilved tae
vas kerkisid üles ja õhk muutus lämbuvaks ning rõ
huvaks, nii et võis aimata, et juhtub midagi iseära
list. Emmi jooksis roidunult tuppa ja seletas: „Va
naema, ma ei või enam väljas mängida, ma olen nii 
väsinud.“ Vanaema silitas oma pailapse juukseid 
ja vastas: „Mine ja kutsu Anni ka ära, sest näib, 
piksevihm on tulemas!“

Anni tuli ka kohe tuppa ja mängis edasi mängu
asjadega, kuna Emmi jäi vahtima välja läbi akna.

Ei kestnudki kaua, kui suured vihmapiisad hak
kasid langema ja tuli kange tuul. Välku sähvatas, 
nii et tuba valgeks läks. Anni jooksis ehmunult va
naema juure. Ka Emmi tuli ja toetus vanaemale 
ning kõik olid vait. Nii vaikselt ei olnud vanaema 
neid elavaid lapsi iialgi näinud. Nad kartsid välku 
ja sellele järgnevat müristamist. Välgu sähvatu
sed muutusid sagedamaks ja neile järgnes ikka kõ
vem müristamine.

„Vanaema, ma ei suuda kannatada pikset,“ jul
ges Anni vähe aja pärast sosistades seletada.
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„Mul on nii hirm. Müristamine võib inimese sur
mata, eks ole?“

„Ei, müristamine mitte, vaid välk,“ selgitas 
Emmi. „Kui see majja sisse lööb, siis põleb maja 
ühes meiega.“

Anni pidi neid sõnu kuuldes nutma hakkama, 
aga vanaema võttis teda sülle ja ütles: „Sul ei tar
vitse karta, Anni! Jumal hoiab meid.“

„Kas hoiab siis armas Jumal kindlasti, kui me 
Tema poole palvetame?“ küsis Anni julgustatuna.

„Kindlasti, minu kallis,“ vastas vanaema, „sa 
tead ju, et Ta ei jäta abita, kes Teda paluvad.“

„Aga kui Ta tahab, et välk peab tabama meid, 
siis sünnib see,“ lisas Emmi juure, oma teades asja 
paremini mõistes.

„Mu laps,“ seletas vanaema, „armas Jumal ei 
taha, et me peame surema. Tema laseb seda küll 
mõnikord sündida, et inimesed saaksid tunda Tema 
väge, aga ma olen kindel, et kui sa otsekoheselt pa
lud, et Ta hoiaks sind ja sinu omakseid, siis Ta 
hoiab ka.“

„Aga miks Ta saadab üldse välgu, vanaema?“ 
uuris Emmi. Vanaema näis olevat arvestanud juba 
selle küsimusega. Arusaadaval ja lihtsal viisil tegi 
ta neile selgeks välgu sündimise põhjuse: „Välk 
on looduse vägede tasakaalustamine,“ seletas ta, 
„mida Jumal ei takista, sest see puhastab Õhu ja teeb 
selle inimesele tervisliseks. Pilvedesse kogub sooja 
päevaga nii palju elektrit, et seda peab vähendama 
ja see toiming sünnib pikselöökide näol. Sellest tu-

Videviku vested. 6
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lebki hele välk. Müristamine on see hääl, mida sün
nitab pikne, kui ta läbistab õhu. Armas Jumal on 
kõik looduses targasti korraldanud, nii et targad me
hed imestavad selle üle ja tunnistavad, et nad ei suu
da seda järele teha. Ja see on ka hea, et nad ei suu
da seda, sest muidu oleks nad tihtigi tarvitanud oma 
vihahoos välku teiste hävitamiseks. Ainult Jumal 
saadab selle ja ta teab, miks ta seda teeb. Job üt
leb: „Sest tema vaatab maa otste peale, ta näeb, 
mis kõige taeva all; kui ta tuulele mõõdu teeb ja 
veed mõõdu järele vaagib.“ Eks me või olla rõõm
sad selle üle, et kõik on Jumala käes ja ta näitab 
teed tuulele?

„Ja!“ hüüdsid mõlemad tütarlapsed ja Emmi li
sas tähtsalt juure: „Meil ei ole karta midagi.“
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Terve leib, palun.
Pärast sõda ja revolutsioone kannatas rahvas 

Venemaal suuri puudusi. Tuhanded surid nälga. 
Paljud, kellel enne kõik olnud, mida soowisid, said 
kerjusteks. Lastel oli raske mõista seda, sest muu
datus tuli nii järsku. Ma mõtlen, paljud nutsid nii 
mitu korda kuivaks oma silmad.

ühel perekonnal, kellest siin jutustame, oli väga 
raske aeg. Isa oli tapetud, ema surnud, ainult vana
ema oli jäänud järele kolme väikese lapsega. Varem 
olid nad elanud ilusas kodus ja nende laud oli alati 
kaetud rikkalikult maistvate toitudega. Nüüd elasid 
nad onnikeses. Vanaema kudus päevad läbi ja püü
dis nii kuidagi teenida, et toita lapsi. Tehtud töö 
eest oli tal aga väga raske toiduaineid saada; neid 
oli nii vähe saadaval.

ühel päeval oli viimane paluke söödud. Pärast 
lõunasööki, kus igaüks oli saanud veel ühe kooru
kese, ei jäänud enam leiva raasukestki majja. Vana
ema oli väga, väga kurb, aga ta püüdis varjata oma 
hirmu laste eest. Ta kutsus neid oma ümber, teatas 
milles asi seisab ja siis nad põlvitasid palvele. Ta tea
dis, et nende tagavara oli lõppenud, ja, kui Jeesus

6*
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ei aita, siis ootab neid, nagu teisigi inimesi nende 
ümbruskonnas, näljasurm.

Siis palvetasid nad. Milline palvekoosolek oli see ’
Ainult vanaema ja kolm last, kuid nad kõik pal

vetasid, nagu võivad teha seda näljased. Ma ei tea, 
mis ütlesid teised, aga väikese tüdruku palve oli um
bes järgmine:

„Armas Jeesus, ole hea, saada meile õhtuks mi
dagi süüa, kuid mitte ainult kooruke, vaid terve leib, 
palun!“

Tükil ajal polnud nad enam näinud tervet leiba. 
See oli nagu paluksime meie sünnipäeva torti hari
liku õhtusöögi asemel.

Õhtu jõudis, aga veel polnud neil mingit toitu. 
Vaesed väetikesed! Kuidas nad küll süüa tahtsid!

„Sa ei ole veel teritanud leivanuga,“ ütles väike 
tüdruk vanaemale, ikka veel täielikult uskudes, et 
ta saab vastuse oma palvele.

Vene kombe järgi teritas vanaema noa.
õhtu möödus ja tuli öö. Külmas toas näljastena 

olid lapsed voodisse minemas, kui korraga koputati 
uksele. Väljas ukse taga seisis lumega kaetud mees. 
Ta oli sel päeval käinud ära ligi kolmkümmend kilo
meetrit. Vanaema tundis temas oma perekonna vana 
sõbra ja palus teda tulla sisse.

„Mis tõi teid siis täna õhtul siia?“ küsis vana
ema.

„Täna keskpäeval umbes mõjutas mind miski 
asi, et te olete suures puuduses ja et ma pean tulema 
kohe teie juure.“ Siis, pöördudes laste poole, jatkas 
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ta: „Jah, te ei või kunagi arvata, mis ma enesega 
tõin kaasa?“ ...

„Mina võin,“ ütles väike tütarlaps.
„Mis see siis on?“
„See on terve suur leib!“
„Nii see küll on,“ ütles sõber, avas oma palitu- 

hõlmad ja tõmbas sealt midagi välja. „Aga, kuidas 
te seda teadsite?“

Siis jutustasid nad talle, kuidas nad olid palve
tanud, et Jeesus saadaks neile mitte ainult raasu
kesi, vaid terve leiva. Nüüd palvetasid nad ühiselt 
ja tänasid Jumalat tema imeliku hoolitsuse pärast 
nende eest, kes tema sisse usuvad.

Kuigi see ei olnud võileib, oli see neile siiski mait
sevaks õhtusöögiks.

Kui külaline nende äärmiselt raskest seisukor
rast kuulis, toetas ta neid ka rahaliselt. Terav nälja
häda möödus ja nad võisid peagi jälle hoolsa töö 
läbi enda eluülespidamise eest hoolitseda.



Kaks rõõmsat meest.
Väike Marta oli haige sarlakis ja pidi jääma 

voodi. Akende eesriided haigetoas olid lastud ma
ha, et heledad päikesekiired ei teeks häda haige 
nõrkadele silmadele. Ei olnud üldse kuigi mõnus 
lamada voodis terved päevad poolpimedas toas, sest 
Marta oli elav ja lustiline väike tütarlaps. Seepä
rast ta ohkas tihti ja arvas: tal olevat kannatada 
üleliig raske koorem.

Tema vanem vend, kes viibis haigetoas, andis 
talle nõu veidi laulda tasase häälega, siis unustada 
ta oma raske haiguse koorma.

„Aga, mida pean ma siis laulma?“ küsis Mar
ta tusaselt. Praegu ei -tule mulle meelde ühtegi teist 
laulu kui need, mida meie laulsime pühapäevakoo
lis, kuid neid ei või ma ju nüüd laulda.“

„Miks siis mitte?“ küsis vend üsna imesta- 
nult.

„Ei või ma ju praegu laulda: „Jumal on ar
mastus“, või jälle „Kui hea on õnnistegija“ nüüd, 
kus ma kõik päevad pean lamama hirmsasti pea- 
ning kaelavaludega," vastas Marta.

„Siiski võid sa seda, mu laps,“ ütles ema 
sisse astudes, kes oli kuulnud teises toas seda kõ
nelust.
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„Laps! sa võid alati kiita ning tänada oma 
armast Jumalat. Kas sa ei mäleta siis nende kahe 
jumalamehe lugu, kes kord Issandat kiitsid isegi 
vangimajas?“

„Mõtled sa ema Paulust ja Siiast?“ küsis Mar
ta kiiresti.

„Just neid, mu laps,“ kinnitas ema.
„Neid pekseti ja visati vangikotta. Nende sel

jad olid verised ning täis vorpe. Kivipõrand, kus 
nad pidid lamama, oli külm ning kõva. Nende ja
lad olid kinnitatud puupakkude külge. Siiski nende 
südamed olid rõõmsad ning nad laulsid kiidu-laulu 
oma Issandale. Kas loeme seda lugu veel kord ühes
koos ?“

Marta oli nõus. Ema tõi oma ilusa pildipiibli, 
pani põlema väikese rohelise kattega lambi, asetas 
oma tooli just Marta voodi ette ning hakkas lugema:

„Aga kesköösel lugesid Paulus ja Siias ja kiit
sid lauldes Jumalat ja vangid kuulsid neid.“

„Aga äkitselt sündis suur maavärisemine, et 
vangihoone alused vabisesid, ja sedamaid läksid 
kõik uksed lahti ja kõikide köidikud peasid vallali."

„Aga kui vangihoidja unest üles ärkas ja nägi 
vangitorni uksed lahti olevat, tõmbas tema mõõga 
välja ja pidi iseenesele surma tegema, sest ta mõt
les, et vangid olid ära põgenenud.“

„Aga Paulus kisendas suure häälega ja ütles: 
Ära tee iseenesele kurja, sest meie oleme kõik siin!“

„Aga tema küsis tuld, kargas sisse, värises 
ja heitis Pauluse ja Siia ette maha.“
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„Ja tõi neid välja ja ütles: Issand, mis pean 
ma tegema, et ma õndsaks saan?“

„Aga nemad 'ütlesid: Usu Issanda Jeesuse 
Kristuse sisse, siis saad sina ja sinu pere õndsaks.“

„Ja nemad rääkisid temale Issanda sõna, ja 
kõigile, kes tema kojas olid.“

„Ja tema viis neid oma kotta pani rooga lauale 
ja oli väga rõõmus et ta kõige oma perega usk
likuks saanud Jumala sisse.“

Nüüd seletas ema edasi:
„Apostlite palvete ning kiidulaulude mõjul said 

teised kaasvangid vastuvõtlikuks Jumalale ja peale
selle vangivaht usklikuks. Kui Jumal nägi oma 
truu teenrite tugevat usku ja kõikumata kindlat 
usaldust, hoolitses ta imelikul viisil nende vaba
nemise eest. Sama mõjuvad järeldused olid nende 
jutlusel hirmunud vangi vahi juures.“

„Armasad lapsed, mis teile iial ka ei juhtuks, 
olge alati rõõmsad ning ärge unustage kunagi kii
ta oma õnnistegijat. Teie võite olla alati Jeesuse 
järelkäijad, nii töö juures, kui ka mängides. Siis 
vajab teid ka armas Jumal, et võiksite anda edasi 
teistele omast armastusest.“

Väike Marta pidas seda lugu hästi meeles. Ta 
nägi vaeva ja püüdis olla rõõmus omas haigetoas 
samuti, kui Paulus ja Siias vangikojas. Lõpuks 
läks talle see korda ja ta oli üliõnnelik.
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