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Kasupoeg Ants.
Kuu saatis oma kiiri läbi väikese lambalauda , ? 3 

akna. Nurgakene ukse kõrval oli valge nagu päe- 
vai. Mitu päeva võis sääl juba midagi imelikku - 
näha. Lõhnavatel heintel lamas väikene looma- 
kene. Lambatall ta ei võinud olla, selleks oli ta 
nahk liiga pruun ja sile. Päälegi magasid mõle
mad tallekesed: Helbekene ja Utukene rahulikult 
põhul emalamba kõrval. Mis lugu oli siis selle 
väikese pruuni loomakesega?

Mõne päeva eest oli metsnik ühel hommikul 
metsas surnud emase metskitse leidnud, kelle kõr
val oli tasaselt häälitsev talleke. Metsniku lähe
male minnes kargas ta minema. Kaugele ta ei 
jooksnud, ta tuli õige pea tagasi. Oma noores elus 
oli ta ennast alati emast juhtida lasknud, nüüd 
pidi ta üksi toime tulema. ,,Vaene orvukene," üt
les metsnik sõbralikult, „ma võtan sind kaasa, küll 
mu Maia ja mu Mati su eest hoolitsevad/' Võttis 
aga siiski pisut aega, enne kui ta kitse sai kinni 
püüda. Oma kätel kandis ta selle koju ja pani ta 
lambalauta. Toas einetasid Mati ja Maia para
jasti. Pisut üllatatult vaatasid nad isale otsa, kui 
see sisse astus. ,,Ma tõin teile ühe kasulapse," 
ütles ta naeratades, „kas tahate ta eest ustavalt 
hoolt kanda?" — „Kes ta on, isa?" päris Mati, 
„on see harakas?" Sarnast suurt musta lindu oli 
ta juba kord ravinud. „Ei, seekord on see suu
rem kasulaps — metskitse tallekene. Tema ema
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leidsin ma metsas surnult/' — „Kui kurb," lausus 
Maia, ,,aga kitsekese üle on mul väga hää meel, 
ma olen enesele juba ammugi kitse soovinud." 
„Noh, see on ju tore. Aga nüüd pange tähele. See 
väikene kitsekene peab teie kasulaps olema. Teie 
peate teda iga päev hoolega söötma, peate talle 
pehme sooja magamisaseme valmistama, peate 
aias ta järele valvama, et ta sääl kurja ei tee. Teie 
olete mõlemad ühe sõnaga kitsekese eest vastuta
vad. Pidage seda meeles."

Esimestel päevadel ei tulnud hoolitsemisest 
midagi välja. Kitsekene ei lasknud lapsi ligi. Ai
nult ema sai talle läheneda pääle selle, kui looma- 
kene oma hirmust oli saanud võitu. Nüüd ta aga 
võttis juba pudeli ja jõi selle tühjaks. Mati ja 
Maia töö aga oli pudelit ja kummi puhtad hoida, 
aset laudas kohendada ja kuiv hoida. Pikapääle 
harjus kitsekene ka lastega. Rõõm oli suur, kui 
ta piimapudelit esmakordselt Maia käest võttis.

„Me peame talle ka nime andma," arvas ühel 
päeval Mati. ,,Ma mõtlen, meie nimetame teda 
„Antsuks", see sobib hästi kitsele. Maia leidis, et 
„Siidinahake" ilusam on. „Aga mis sa ometi mõt
led, tallekene kasvab ja saab suureks isakitseks," 
hüüdis Mati, „kuidas siis Siidinahakene kõlab!" 
Sellepääle ei mõistnud õekene midagi vastata, nii 
saigi nimeks lõpuks Ants.

Ants oli varsti terve maja lemmik. Kui rõõm
salt ta kargas! Mõnikord seisis ta aia ääres ja 
vaatas oma suurte pruunide silmadega rohelise
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metsa poole. „Ei tea, kas tal igatsust peaks 
olema?" arvas Mati. „Miks sa seda mõtled, tai 
on ju meie juures nii hää!“ Suvi möödus, samuti 
sügis ja talv. Kitsetallekesest kasvas noor kits, 
kes jalgadega aina maad trampis. Kui aga kevad 
saabus, oli ta sageli väga rahutu ja puhus tuge
vasti läbi nina. „Ma arvan," ütles isa, „meie 
peame Antsu nüüd metsa tagasi, vabadusse lask
ma. Ta igatseb sinna." Kuid lapsed palusid: " 
„Isakene, veel mitte. Mõtle ometi, kui jahilkäimine 
algab, siis lastakse ta kindlasti esimesena maha. 
Ta on veel nii rumal ja ei tunne metsa salateesid." 
— „Küllap ta neid ruttu tundma õpib. Aga olgu, 
ma ei lase teda välja. Kui ta sugugi enam välja ei 
kannata, küll ta siis ise teed leiab." Maia ja Mati 
aga valvasid sellest päevast pääle hoolega. Kuid 
siiski leidis ta ühel päeval tee metsa! Maia pani 
seda esimesena tähele. Ta tahtis talle natukene 
soola viia ja otsis teda igal pool tema lemmikkoh- 
tadel. Teda ei olnud kusagilt leida, ükski mee- 
litushüüe ei toonud teda tagasi. „Mati, Mati," 
hüüdis väikene meeletumas hirmus, „Ants on ka
dunud!" „Mis tühja," ütles vend, „ sa ei ole kind
lasti hästi otsinud, küll ma vaatan!" Aga ka Mati 
otsimisel ei olnud tagajärgi. Päris kurvalt jook
sid mõlemad tuppa ema juurde. „Ants on kadu
nud!" — „Kas teie ka tõesti hoolega olete 
otsinud? Kas ta ei ole viimati oapeenarde taga? 
Sinna ta oli ennast ühel päeval peitnud?" — „Ma 
olen terve aia läbi otsinud, ta on tõesti kadunud," 
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seletas Mati. „0h, mikspärast ometi, tal oli ju 
meie juures nii hää!" nuttis väikene Maia. „Kas 
sina tahaksid olla vangis?" küsis ema. „Mõtie, kui 
sind toredas lossis vangis peetaks, kui sulle kõik 
antaks, mida iganes tahad, ainult mitte vabadust. 
Kuidas see sulle meeldiks?" „Oi, ema, aga Antsust 
on meil kahju." Ka isale räägiti tema kojutulekul 
kurba lugu. „Ärge olge kurvad, lapsed, Ants kuu
lub metsale. Jumal on teda loonud vabaks eluks. 
Jätame talle selle vabaduse." Kui lapsed isaga 
mõnikord metsa läksid, hüüdsid nad küll Antsu, 
aga ta ei näidanud ennast iialgi.

Nõnda möödus suvi. Sügis puistas puudel le
hed küljest, ja torm kihutas neid metsas suurteks 
hunnikuteks. Tihe udu kattis metsi, aase, ja vihma 
sadas sageli. Niisugustel kordadel mõtles Maia 
erilise murega oma kasulapsele Antsule. „Ei tea 
isa, kas ta alati kuiva kohakest magamiseks leid
ma peaks?" küsis ta ühel õhtul, kui vihm ja torm 
eriti tugevasti maja ümber kohisesid. „Ma usun 
kindlasti, küll ta kusagil männitihnikus magab. 
Jumal on talle ju kõik andnud, mis ta vajab, et 
saada elus läbi. Ära muretse väga ta pärast Maia- 
kene. Ma jutustan sulle täna õhtul midagi ja näi
tan sulle võib olla ühe teise kasulapse, kelle eest 
sa võid hoolitseda. Mõtle, sel külmal, märjal, pi
medal ajal leidub mõndagi inimest, vana ja noort, 
kellel ühtegi varjualust ei ole. Koduta, tööta, tee
nistuseta rändavad nad mööda maad. Nii mõ
nelgi neist puudub sel ööl soe ase. Kas sa niisu
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guste viletsate eest pisut hoolitseda ei tahaks?" — 
„Oh isa, kuidas ma siis seda võin, ma ei tea ju, 
kus nad on." — ,,Sa ei Või neile pehmet ja kuiva 
aset valmistada, mu Maiakene, aga sa võid igal 
õhtul oma käed kokku panna ja Taevast Isa pa
luda, et ta nendele meie rändajatele vendadele ha
lastaks ja neid igal õhtul kindlale soojale ööma
jale juhataks." — „Kas ma siis omale tema käest 
sarnast kasulast paluda tohin, isa?" küsis Maia
kene. Isa noogutas naeratades pääd. „Jah, jah, 
palu aga palu, et ta sulle ühe kasulapse nende 
vaeste seast kingiks. Kui sa teda võib olla siin 
maa pääl ka iialgi ei näe, siis kuuleb Isa taevas 
ometi su palvet ja kannab hoolt su kasulapse 
eest." — „Kas teda ka võib hüüda Antsuks?" — 
,,Muidugi võib teda Antsuks hüüda, Maiakene/* 
Kui lapsed õhtul sängis lamasid, ütles Maia: 
„Kuule, Mati, isa jutustas mulle vaestest rändaja
test, kellel ei ole ei kodu ega sängi. Ta ütles, ma 
peaksin nende eest hoolitsema." — „Kuidas sa seda 
siis teha tahad?" päris vend imestunult. „Oo, ma 
tean juba, ma palun Õnnistegijat, et ta mulle ühe 
kasupoja saadaks, kelle nimi on Ants/* seletas 
Maia päris kindlalt. Ja nõnda ta ka tegi. Iga
kord, kui ta õhtupalve oli lugenud, lisas ta juurde: 
„Armas Jeesus, saada mulle kasupoeg Ants, ma 
tahan hästi ta eest hoolitseda.**

Jõulud lähenesid. Maia istus ema kõrval aga
ralt kududes. Kui ma salli isale olen lõpetanud, 
kas ma siis võin veel ühe kududa?** — „Jah, seda 
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sa tohid. Aga kellele sa siis teise kududa tahad?" 
— „Oma kasupoja Antsule. Oma uuele kasulap
sele/* — „Kes see siis on?" Maia naeratas sala
duslikult. „Ma ei tea seda veel ema, aga küllap 
Õnnistegija mulle ühe saadab!" Mati oli omale 
jõulude puhul hoopis midagi iseäralikku välja 
mõelnud. Ta tahtis ärapõgenenud kitse Antsule 
jõulupuu põlema süüdata. Sellega oli ta kaunis 
agaralt ametis. Ta valmistas ühe sõime ja kavatses 
selle noore kuusiku ääres üles sääda. Isa oli selle 
kavatsuse kohta naeratanud, oli aga siis arvanud: 
„Kui tuuline ilm ei ole, nii et talule hädaohtu pole 
karta, võid sa seda teha. Ma aitan sind. Kas 
teie Ants aga tuleb, see on iseasi/* Siis võttis ta 
karbikese küünaldega ja hüüdis Maia kaasa. Isa 
tahtis kuusiku juures meid oodata. Maial oli ka 
pakikene kaenlas. „Mis sul siis sääl on?" küsis 
Mati. — ,,Ma tahan ometi Antsule midagi kin
kida," vastas talle õde. Siis marssisid nad metsa 
poole.

Isa oli juba kohal, kui nad pärale jõudsid. Ilm 
oli päris vaikne. Pisut oli sadanud lund. Nagu 
tolmsuhkur lamas lumi kuuskedel ja kuusekestel. 
Taevavõlvile ilmusid esimesed tähed. „Selle kuu
sekese külge võite teie oma küünlad kinnitada/* 
ütles isa ja näitas väikesele saledale kuusekesele 
,,Ja selle suurema alla võid sa sõime sääda**. Aga
ralt töötasid lapsed. ,,Sul on aga pikad küünlad,** 
ütles Maia, kui küünlad välja võeti. „Nad pea
vad ka kaua põlema,** seletas vend. Viimaks oli
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kõik valmis, sõim seisis kuuse all. Küünlad olid 
põlema süüdatud. Maia noppis oma kompsukese 
lahti. Ilmsile tulid kaks punast õuna ja kotikene 
kooritud pähklitega. Isegi üks meekoogist süda 
oli sääl juures, mille Maia oli saanud tädilt kingi
tuseks, kes neid jõulupühadeks oli tulnud külas
tama. Viimati ilmus veel jõulupildikene. Sellele 
oli Maia kirjutanud suurte tähtedega: „Minu ar
mas kasulaps Ants, tule ometi pea minu juurde/1 
Isa ja vend naeratasid, kui nad neid kinke nägid, 
aga nad ei rikkunud ainsa pilgugagi väikese tüd
rukukese rõõmu.

Kodus oli ema kõik ettevalmistused jõuluõh
tuks lõpetanud. Kui isa ja lapsed koju jõudsid, 
astus ta neile rõõmsa näoga vastu ja ütles: „Soo, 
nüüd säädke endid valmis kirikusse minemiseks. 
Kui meie koju jõuame, ootab meid kindlasti juba 
jõululapsukene." Rõõmsalt läksid lapsed ühes isa, 
ema ja tädiga metsateed mööda kiriku poole. Sä
ravad silmil laulsid nad kirikus jõululaulusid ja 
kuulasid tähelepanelikult juttu jõululapse sündi
misest pimedas Petlemma laudas. Koduteel ümi
ses veelgi Maia ,,Oh sa õnnistav, oh sa rõõmus
tav armukinkija jõuluöö!11 — Kuid mis see oli? 
Trepiastmetel majaukse ees istus kokkuvajunud 
kuju. Maia surus ennast kartlikult ema vastu. 
Mati jäi isa kõrvale, kes istujale lähenes ja hüü
dis: „Heldekene, armas sõber, mis teie siin teete?11 
See vaatas üles. Ta oli vana, väsinud, kahvatu 
mees. Kui ta inimesi silmas, ajas ta ennast vae-
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vaga püsti, võttis oma kaabu valgetelt juustelt ja 
sosistas midagi näljast ja külmast. Käes hoidis 
ta üht jõulukaarti. Ülestõstetud laterna valgusel 
nägi Maia, et see tema kaart oli, mille ta jõulu- 
kinkidega ühes oli viinud metsa. Isa käänas maja 
ukse lahti ja ütles: „Tulge ühes meiega sisse, vana 
sõber, ja soendage ennast pisut. Taldriku täis 
uppi on kindlasti teie jaoks üle jäänud ja küllap 

teie ka magamisaseme leiate, on ju täna jõuluöö/4 
Maia oli ema käe lahti lasknud, aralt astus ta 
vanamehe ligi, haaras ta kõvast käest kinni ja üt
les: „Kas sinu nimi on Ants?" Vanad silmad vaa
tasid lapsele, värisev hääl vastas: „Jah, nõnda on 
mu ema mind küll hüüdnud." Nüüd hakkas 
Maia heledalt naerma ja hõiskas: „Isa, ema, 
Õnnistegija on mulle nüüd ometi minu kasulapse 
Antsu saatnud, keda ma tema käest palusin/4 ja 
ta tõmbas vanamehe isale ja emale lähemale. 
Vanal jooksid pisarad üle põskede ja nagu va
banduseks ulatas ta Maia jõulukaardi isale. „Hää 
küll, hää küll/4 ütles see, nüüd tulge ja säädke en
did valmis. Küll Maia teie eest hoolitseb. Kui 
jõulutoa uksed avatakse, siis tulge ühes lastega 
sisse. Tädi oli Maial abiks vana kasulapse eest 
hoolitsemisel. Ta muretses vanakesele sooja pe- 
suvett, tõi talle ühe puhta särgi, paari terveid 
sukke ja sooje toakingi. Ta andis talle kuuma 
kohvi ja suure tüki jõulusaia ning rõõmustas, kui
das see talle maitses. Kui ta söönult ja puh
talt köögis istus, jooksis Maia veel kord minema,



Ta tõi salli, mille ta oli kudunud oma kasulapsele. 
Ta sidus sellele ühe paelakese ümber ja siis pis
tis ta kõik oma põllekese alla. . . Jõulutoast kostis 
juba esimene jõulukell. Maia võttis vanakesel 
paremast, tädil pahemast käest kinni ja astus 
Mati järel jõulutuppa. Kuis säras kuusk tuleme- 
rena! Ema laulis oma heleda rõõmsa häälega: 
„Nüüd Jumalale austust kõik andkem rõõmuga, 
kes meile taeva õnnistust Toob oma Pojaga. .
Isa, tädi ja mõlemad lapsed laulsid kaasa. Vana 
kasulaps aga oli kõvad kortsus käed risti pannud 
ja vaatas küünlasärasse, kuna tal pisarad üle 
põskede veeresid. Kui laul oli lõpetatud, läks 
Maia vanamehe juurde, surus talle salli kätte ja 
ütles: „,Ants, nüüd sa ei pea enam nutma. Õn
nistegija on sind minu juurde saatnud, nüüd oled 
sina minu kasulaps ja ma tahan sinu eest kanda 
hoolt."

Vana kasulaps Ants on jäänud metsniku 
juurde. Nii mõndagi tööd võis vanakene veel 
teha ja isa nii mõneski asjas aidata. Maia aga 
hoolitses tema eest ja ka Matti hüüdis teda ainult 
meie ,,kasupoeg Ants".
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