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Ka öds Whapaeva kooli õnniotno.

Ja ütlesid temale: ^as sa 
kuuled, mis need ütlewad? 
Aga Jesus ütles nende wastu: 
Küll; Eks teie iial ole luge 
nud: wäetimate ja imewate 
laste suust oled sina enesele 
kiitust walmistanud?

Matt. 21, 10.

Kõige waesemas. Tallinna k^nna nurkas, Juhken- 
talis, taga liiwa peal e!aS ük« puusevp. Ta tegi 
tobu puul ööd ja käis ka wäljaS maja-ehituse tööl. Et 
aga sõja aeg oli, ei ehitanud ükski enam majasid, ka 
ei tellitud muub puu tööd. Ainult wäga hädalised tööd 
lasti teha näit, mõni wanker ja regi lasti parandada 
j. n. e. Nii oli siis see mees suure puuduse sisse 
sattunud. Mehel oli naine ja kolm last.
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Niikaua kui mehel head päewad olid, käis ta kiri
kus naise ja lastega. Kodune elu läks ka rahulolda- 
walt; nüüd aga kui häda käes, oli hea ristiinimene 
kadunud, nurisemine, tülid ja pahandused olid päewa- 
korral. Jumala kartust polnud olemaSgi, sest Jumala 
sõna rõõmu-sõnum ei olnud la hinges maad leidnud; 
kõik oli wäljaspidine wagaduS olnud ja kurjal päewal 
misgit troosti ei toonud.

Siis ei otsinud mees ka õigel kohal abi, maid pöö
ras ennast wiina pudeli poole, kus ta wähe aega rõõ
mus oli, ja pärast kodu tulles hirmsas kurjuses naest 
ja lapsi piinas. Seda piina tunnewad ainult need 
kes seda ise läbi elawad. See läbi-elamine mõjus 
wäikste laste peale sügawaste, iseäranis sellepärast, et 
nende isa irl niisugune et olnud. Ta armastas omi 
lapsi roaga, ja õhta kui pimedaks läks ja et vetro- 
leumi ei olnud ja bensini lombid roaeroaselt põlesid, 
siis oli isa rääkinud neile pimedas ilusaid jutlusi. See 
oli alles hiljuti ja wärskelt loste meeles. Ema oli 
õhtaks toidust keetnud, seks ajaks kui isa kodu tuli oli 
ka lapsed puhtaks pesnud, puhtad põlled ette pannud, 
juukled siledaks kamminud, ja siis isale uulitsale waStu 
läinud. Kui isa eemalt näha oli, olid lapsed suure 
rõõmuga talle WaStu jooksnnd „isa, isa, armas isa 
küll meie ootasime sind" hüüdsid nad, ja isa roõttiS 
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irhe kukkile ja teine teise käe kõrwale. Maike Mlralda 
oli ikka .soola kotina selgas, ja ta wäiksed jalad lõid 
Aahest üsna tugewasti wasta isa rinda, aga see meel
dis isale kangeSte, oli see ju ta oma wäike kallis 
„Malda" kuidas wäike ennast ise nimetas. Ta oÜ 
alles kolme aastane, õde Selma wiie ja wend Johan
nes seitsme-aastane. Iga lauoäew oli ema neid manni 
sees puhtaks pesnud, puhta pesu selga vannund ja iga 
ühele nende woodi juure pühaväised riided toolide peale 
walmiS kadunud ja siis olid nad pühapäewa hommi
kul kohe ruttu riides olnud ja isaga seltsis kiriku läinud- 
Need olid armsad mälestused!

Aga nüüd — nüüd nad wärisefid kui isa tuli, iga 
üks jooksis nurka ja wäike Mlralda koguni woodi alla. 
See wihastas isa weel rohkem. Süüa ei olnud ka 
midagi õhta isale anda, sest et ema nende kolme wäikse 
juurest ei saanud kusagile teenima minna, ainult koju 
Lõi keegi wähe õmbluse tööd. Ka sedagi oli nii mähe, 
sest et igaüks ise tegi, aja kalliduse pärast. Talwel 
läks asi koguni haledaks. Puud olid wäga kalliks läi
nud ja isa jõi, ei olnud ta ööse ega päewa lelge, 
kuskilt lootust ei olnud et abi tuleks Ema oli lastega 
käinud Üjewiste mäel, taga Mõisu surnuaia juures 
iga päew peaaegu roogusi korjamas. Johannes oli 
tubli abi, aga wäike Mlralda wäsiS ära isegi Selma 
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tahtis, et’teba kaZ raagude otsa^fpannakse mis wäikse 
käru peal olib, mida ta naabri [Seppo naise käest lae» 
nanud. Nüüd aga tuli lumi maha ja peitis kõik raod 
walge tekki alla. See walge tekk aga ei sojendanud 
meie wäikskid. Ema tegi ainult nii palju tuld, e 
kabwi ja kartulid keetis. Selle-tõttu oli tuba külm ja 
lapsed wärisesid, — läksid ikka jälle woodi teki alla

Praegu tõi keegi noorik emale töö eest raha. 
„Johannes" hüüdis ema, mine too leiba, ehk antakse 
rilane tšekki leib ka sulle, palu, ehk nad ikka poes anna» 
wad, ütle et meil ei olnud ella raha, täna saime." 
Johannes läks.

Tee peal tulid Adolf ja GuStaw temale waStu 
Nendega olid nad kord ühes majas elanud. GuStaw 
ütles: „tead Johannes, Slabodka uulitsas on üte 
polwe maja, ja seal on iga pühapäew laste jumala* 
teenistus, tule ka, seal on luured toredad pildid iga 
pühapäew saab uus pilt näidatud ja fee tants seal 
räägib kangesti huwitawaid jutlusi nende piltide kohta 
Meie oleme mõni kord seal käinud enne meie ka ei 
teadnud aga Molli kutsus meid, tule pühapäew, aga 
tule tõesti!" „Jah, kui mamma lubab." Johannes 
sai leiwa ja jooksis ruttu koju. „Mamma kas teab, 
seal Slabotka uulitsas on pühapaewal lastele Jumala
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teenistus, iga pühapäew kell 12. luba mind ka finno„ 
seal saamad suured ilusad kirjud pildid näidatud.,, Kust 
sa seda tead?" „Adolf ja GuStaw rääkifid mulle, nad 
tulid mull.' tee peal mõstu ja kutsusid mind ka sinna." 
„Minuqi poolest mine" ütles ema, kes nii tüdind kõi
gest oli, et ta oma laStegi waStu enam suurt huwi et 
tundnud.

Õhta tuli isa jällegi täitsa joobnult koju. Aga see 
wiin mida isa jõi ei olnud seesugune kihwt kui enne
muiste, kui meel rotina müügil oli, maid see oli kes 
teab mis kraamist kokku keedetud, salawiina ajajatest, 
ja see tegi isa päris hulluks. Ta karjus, ta peksis ta 
lõi kõik toakraami puruks ja pihuks, ta tahtis isegi 
naese ja lapsed ära tappa. Lapsed otid kõrroa tuppa 
jooksnud naene aga seisis kui walge kahwatu marmor 
ja ei lausunud sõnakestki. Ta silmist tilkus ainult 
wesi, kui ta oma purustatud toakraami põrandal nägi. 
Ta mõtles nende päewade peale, kus nad seltsis ühes 
armaStuses neid olid oötnud ja olles hiljuti nii rahu
liselt siin paigas ühes elanud. Kui nüüd isa tooli jala 
wõttis, ja ka teda lüüa tahtis, põgenes ta tuast.

Tunni aja pärast kuulsid nad isa kõma norinat 
Ta magoS. Nüüd julgesid nod jälle tuppa minna. Aga 
kaS see oti nende ilus puhas tuba? Ei ma tahaks, ei

Tartu Ülikooli Raamatukogu
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Lkski laps niisugust tuba ja isa näeks. Kõik oli puru 
ja hirmust prahti ja mustust täis. Isa oli üsna sini
ne ja hingas wäga raskesti. Ema ja Johannes hak
kasid koristama, katkised taldreka ja kruusi tükkisi ära 
lülima. Seal tuleb wäike Miralda tuppa ja leiab puru
de hulgast oma sinise kuld äärega tassi tükki mida isa 
talle sünnipäewakS oli kinkinud. Malda tais tatti, 
Malda ilus tass!" hüüab ja suudleb tassi tükki. Sel
ma läheb isa juure ja paitab teda: „Papa armas papa 
miks sa oled nii tige mamma ja Selmaga?" Ila ei 
kuulnud ta norises edasi. See isa olemine oli emale 
suureks südame mäluks. Ta ei olnud lal isa nõnda 
näinud. Siin tegi ta lastele asemed malmis ja mässis 
neid kõmasti teki sisse külma pärast. Peagi uinusid 
nad magama. Ema aga istus isa kõrwal, kes tihti 
tui kramplikult tõmbes. Wäike bensini pudel oli pliida 
nurga peal, (sest et laud ei seisnud püsti, jalg oli alt 
ära), ja põles üsna mletsaSti ja mahe suitsedeS. Ema 
õhkas kui ta isa peole maata«, ta oli nii kohutaw si
nine näust ja hoigas nii raskest?. Wiimaks tõusis ema 
üles ja hüüdis: „OH Jumal, Jumal aita, mis wõin 
ma siin teha!"

Wähe ajr pärast jäi hingamine waiksemaks. Ema 
mõtles, noh nüüd lähen heidan ka laste juure. Weet 
tord heidab ta pilgu oma mehe peale, seal — mis fee
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on ta löheb nii «algeks näust, ta jääb seisma, heidab 
põlwili ja maata! ongi wiimased hinge tõmbamised, 
enam ei liiguta! Waijuöte hüüab ta! „Kas nõnda lõo- 
veb meie elu, miS nii auliselt peale hakkas, oh Jumal, 
Jumal mis nüüd, kus on tema nüüd?"------- Ini
mesed aitasid, et mees maetud sai. Oh oleks nüüd ka 
kõik häda ja waew, waesus ja puudus maetud!

Pühapäew tuli. Juba oli kaks nädalat möödas hft 
ajast kui Johannes Adolfiga ja Gustawiga oli kokku 
puutunud. Täna tuli talle meelde pühapäewakool. 
„Mamma, kaS lubad, et lähen pühapäewakool?" 
Mine, ütles ema aga wõtta Selma ja Miralda kaasa, 
muidu ei saa ma üksi olla." Ta tahtis palju ükfi olla, 
sest hinge waenlane ei annud tulle rahu waid piinas 
teda hirmsaste ühe mõttega. Johannes läks oma wäikste 
õdedega. PalwemajaS oli palju lapsi. Küll nad laul
sid ilusti. Anti Johannrsele lauluraamat, ja et ta lu
geda oskas siis katsus ta kaasa laulda:

„See wägew hinge arst on siin, see armas Issand 
Jesus, neid aitab kellel waew ja piin see armas Is
sand Jesus.
Küll ime iluõ on see laul. Siin ja ka taewas ülemal

Ja kõige armsam kuulda meil: JesuS, Jesus, Jesus. 
Nii ilusat laulu ei olnud Johannes weel kuulnud.
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„Reid aidad kellel rosett) ja piin, see armas Jrsand Je
sus." Ta mõtles oma ema peale, tõeste temal oli nii 
palju waeroa ja piina, ja see armas Jesus pidada neid 
aitama, seda seletas tanta, kui ta salmi ette lugeS.

Suur pilt oli seina peal. Pildi peal oli JesuS 
ja tema jüngrid ja just Jesuse jalge ette lasti üks 
haige nööridega alla, laest läbi. Tanta rääkis kuidas 
Jesus selle mehele kõige enne ütles: „mu poeg sinu 
paitud on andeks antud." Jesus olla kõrk nS-nud mis 
see mees oma elu sees olla teinud, ja ta näch ka kõik 
mis keegi praegu mõtleb. Aga fee mees mõtles; „kui 
ma aga andeks saaks, kõik mis ma oma elus olen pa
ha teinud." See peal? ütles talle Jesus ka seda, ta 
nägi, et ta seda nii südamest igatses. Ja siis ütles ta 
weel. „Tõuse ü es ja kõnni!" Ja see haige m-eS wõt- 
tis oma waodi ja läks koju. Palju rääkis tanta weel, 
aga kõlk et jäänud meele. Siis lauldi ja paluti Ju
malat ja lapsed läksid koju. Kodu rääkis JahanneS 
kõik emale mis ta kuulnud oli, ka Selma aitas mis 
temale meele oli jäänud. Laul oli Johannese meelest 
kõige ilusam. Selma ja Miraldale meeldis pilt. Jo
hannes nurises taiakesti: „Neid aitab kellel roaew ja 
piin, fee armas Issand JesuS, rohkem ei olnud tal mee
les laulust. Ema kuulis aga fee oli kõik, nagu kau
gelt eemalt kõlas tema körwu niisugune jutt, tal olid 
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teised mõtted liikumas- „Ei ole leiba" öhkoS ema. 
„Tuba külm" lausus ta edasi, kuidas saaks rahusse, 
ei jäksa tööd teha, ei saa enam elada, ära — ära sitt, 
ära! Wähe oli emal tangu meel kausi põhjas, ta kee
tis sest suppi. Homseks ei jäänud aga ka mitte kribed- 
ki enam järele. Teisel päewal otsts ema kõik nurgad 
läbi kaS meel kusagil midagi söödamat oleks, aga — 
ei leidnud. Ta läks wälja ehk saoks kusagilt tööõ; oli 
õieti külm, kange tuul puhus. Ta pani mehe kuue 
selga, suurerättiku ümber ja läks sadama poole ehk saaks 
seal teiste naeste hulgas tööd, lapsed jaiwad koju ma
gama.

Tööd oli wähe, sest et oli karta külma pärast 
mere kinni jäämist ja laewad ei tulnud enam sadamas
se. Wõeti ainult neist naeStest mõned tööle, te6 juba 
enne seal käinud olid, siis ei aitanud tal muud kui 
tagasi minna. Ta läks Elewatori eest mööda ja waa- 
tas wee peale; nii meeldiroalt rääkisid need lcened: 
„Tule, siin on sull rahu". Ta kehast käis külm wäctn 
läbi, ta jooksis koju. M-S annan lastele süüa? mõt
les ta. Uksest sisse astudes hüüdsid lapsed, „Ema kas 
sa tõid leiba?" Ema pööris silmad ära ja ei waS- 
tanud, ta õhkas sügawalt. Tal tulid meelde mis ta 
ise oli omal ajal pühapäewa koolis kuulnud ja mis 
nü id lapsed talle rääkinud olid, ka see ainuke laulu 
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lause mis Johannes laulis • „neid aitab kellel waew 
ja piin see armas Issand JesuS'^ liikus ta mõttes, 
aga — abi ei olnud kusagilt tulemas. Lapsed otRfib 
koja kapi läbi. Selma leidis Miralda leiwa koorukse 
mis talle toaga kõma oli olnud, kappist. Aga Johan« 
nesel ei olnud miskid wõtta. Ta pani palitu Hga ja 
müts pähe ja läks kuuri. Seal heitis ta pesu pali 
taha nurka maha fa palus: „armas Jesus, sa 
aitad kellel waew ja piin, aita meid ; ei ole meil süüa, 
kõht on tühi, kulla pai Jesus aitaTuppa tnl, 
leS oli Miralda suure tüki leiba Seppa naise käest 
saanud ja sõi. Johannest nähes ütles ta: läh Joha- 
nes iöõ, Maldal on wee! kaltuleid ka, söö, söö. Malda 
andis Selma ja mammale ka". Johannese usk sai kin- 
nitud, ta mõtles : „tõesti see Jeius näeb ja teab kõik, 
ja faabob kohe mis tarwis: ja ta sõi suure rõõmuga. 
Juba mitu päewa olib nab ilma leiwata olnud. Küll 
see maitses parem, kui iial üks kompfek endisel ajal. 
Ema läks jällegi wälja tööd otsima. Tuba oli külm 
ja toitu ei olnud ammugi muud olnud kui wesi, kus 
mõni tangu tera sees oli. Kuhu poole pöörata ! jälle 
läks ta sadama poole. Küsis siin ja seal töö järel aga 
enne Jõulune aeg, pealegi nälja häda igal pool. Iga
üks tegi ise tööd mida mõis, ja iga tööline pidas koh
ta kinni, olgu siis et surm teda lahutas. Nii seisis ta 
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teist korda mere 8äreS, ja hinge waenlone meelitas: 
„hüppa wette siis on feif otsas!" Ta pööiis selga, 
läks jälle koju poole. Seal istus ta lastega külmas 
loas, kuni pimedaks läks. Siis pani ta neile riided 
selga ja wõttis neid kaasa p sammus sadama poole. 
Küll oli ta sees hirmus ahastus. Wäite Malda poni 
oma käekesed ema kaela ümber ja sosistas: „mamma, 
kollis mamma, ainuke mamma." Ei aimanud tema, 
miß ema südames (fee§) praegu wõitles elu ja surm. 
Ta jooksis nii ruttu, et Selma ja Johannes järele ei 
jõatnud. „mamma oota, mamma oota, ma ei jäksa 
jooksta, hüüdis Selma, keda Johannes oma järele rut
tu tõmbas. Sadama jõudes rääkis ema Johannesele 
miö ta teha tahtis, ja ütles et mutt asi enam ei aita, 
fe- piin olla temale nii lõpmata suur, tema ei suuda 
tnooöata fui nemad külmetawad ja nalgiwad. Johannes 
ütds : „aga ema palume enne Jumalat," sellega oli 
eu a nõus. Nad läksid Elewatori nurga taha. Seal 
heitis Johannes põlwili ja palus: „ormas Jesus, 
neid aitab kellel waew ja piin, fa armas Issand 
Jesus, aita, aita, meie peame surema, n õtta 
meid taewa I"

Kes tuleb seal sammudes ? Sadama maht. See 
mees oli läbi pimeda eemalt kogust näinud ja hirmus 
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aimamine käis ta hingest läbi, ta astus nende jatre, 
ia küsts mida nad fiin pimedas otfiwad, p:a'egi wäi: 
keste lastega.

Ema kes Johannese palme läbi hirmu tundis omi 
töö varast, mis la korda tahtis saata sa et sadama 
maht nii maikselt ja rahuliselt küsts tunnistas ta kõik 
üles. Selle mehel oli ärras süda, ta tundis ka mis 
häda ja nälg on. kui ka mitte sel mõõdul. Ta wõttis 
raha kotti taskust andis talle mis seal sees oli ja ut' 
les: mine ja ära tee enam ; see Jumal elab meel, 
keda su laps appi hüüdis. Sadama maht kes Jumalat 
kartis, läks teine hommiku ja o'.st» emale teenistust. 
Johannes aga ütles emale: „eks ole tõsi, et Jesus 
aitab, kellel waem ja piin, krks korda on. Ta nüüd 
juba seda teinud kui ma teda palusin. Ja ema ta oH 
kõige see öõ ülemel olnud, ta hingesse oli wõitluse 
ja tormide järele rahu tulnud, ta muud ei tunnud kui 
Jumal elab, ja aitab, hukkatusest olen peaSnud!

Sadama wähl sõbrad tulid teine päew teda waa- 
tama ja iga üks tõi kaasa mida tall wõirnalik oli an
da. Selle päema õhtul kuuldi Puuseppa toast laulu, 
mida kaua enam ei olnud keegi kuulnud.

„Mind tiiwa alla wõtta oh Jesus hästi katta su 
kanapojukest kui kurata tahab neelda, °SiiS lase inglid 
tee Iba, See lüpse jätta rahule."
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1. „Ärarebitaw seinakalender" 1921. Lind 40 m. 

(6. B. Kirj. Seltsi liikmetele 34 marka).

2. „Rahwuswaheline Piibli lugemise Kalender" 
1921. Lind 1 nt. 50 p.

3. Laste raamat „Wigase poisi jõulud". Lind 2 nt.

4 Laste raamat- „Kui kurwastatud, ag<ikka rõõm
sad."
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