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Vühs öö. ..
^Waikus külmas õhus. . . Õö wari on nagu 

määratu waip üle maailma wajunud ja 
kõik peitub tema pehme, tumeda katte alla. . . 
Walge lume kord warjab maad, laotab talwe 
surmaune walget leinalina üle aasade, nurmede 
ja niitude laiali. . .

Härma-ehtes puud metsas lasewad lume- 
rõhu oÜ omad oksad üksteisele lähemale langeda, 
nagu püüaksiwad nad ühineda, et ühisel jõuul 
talwe waljusele wastn panna, kuni kewade noo- 
ruse-õhk neid wabastama tuleb, päästma rõhu 
alt, lahti tegema talwe wõimu wangipõlwest. ..

Ülewal kõrges, tumesinisel taewa-wõlwil, 
külmas otsatuses, wilguwad lugemata arwul 
tähtede miljonid, kni mõistatuslised tõotuse-märgid, 
niis meile igawesest, ilmotsata wabadusest jutus- 
tawad, hõbe kiirtelt kõnelewad . . Igatsedes, 
unistades waatab silm neid otsatuse iluduse ja 
wabaduse maailmasid. . . Nagu nägemata koidn- 
tiiwad kannawad meie prihtaid hinge soowisid 
sinna taewa kõrgusesse! Säält langeb tasakesi 
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püha öö õnnistus, armas jõulu-rõõmn tundmus 
allailma, tungib meie tubadesse. Vteie hingame 
teda jõulupuu särast oma rinnasse; tunneme 
jõulu rõõmulauludest tema pehmet õnneläiget 
oma südametesse süttiwat. Ja — soojemalt 
särawad meie silmad, tulisemalt tuksub süda, 
nagu oleks jumaluse eluõhk meie hingesid pnu- 
dutanud, meie meelesid elustanud ning meie 
pühitseme jõulupühas id.

Kui palju rõõmu, ilu ja õnne, on meie 
ümber ja meie südametes!

Ja kõik hääd lapsed on rõõmsad, nii wäga 
rõõmsad, et jõulud on jälle tulnud! —

* * *

Püha öö. . . Kirikukellade kumisew hääl 
heliseb läbi waikse, külma õhu — kuulutab, et 
rahuwaim ja inimesearmastus on kõige 
rahwale sündinud.

Kõikide majade akuad, kus inimesed elawad, 
on walgustatud, tulekumast, jõulupuude särast 
ja rõõmus elu heliseb igas toas, igas perekou- 
nas, iseäranis aga sääl, kus h ä ä d, a u u -
sad ja wirgad lapsed elawad.
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Uus jõulu-laul.

Suur walgus ilmub pimel ööl, 
Kui hiilgaks taeAvas tulewööl.*. . 
Ilm hingab jõulu-rõõmu!
Kas koit on idast kerkimas 
Ja waba waim siin lehwimas ? 
Wõi on see unenägu ! ?

Ei, süda tuksub kiiremalt, 
Rind kerkib, paisub pal a wait — 
Hing ööde lõppu aimab!
Sest wägew waim nüüd ilmale 
On tulnud, päästjaks rahwale, 
Kes orja-kütkes ägab.

Kui kewadised ärkand weed, 
Mis murdwad eluks wabat teed, 
Nii midagi nüüd paisub.
Ja läbi kõigi rahwaste, 
Kes ühinewad wahwaste, 
Suur, püha tundmus liigub. . ,



Nüüd, pandge pidu-riidesse 
Ja seadke kandlid häälesse, 
Et rõõmulaulu laulda : 
Suur koit on idast kerkimas 
Ja waba walgus helkimas — 
Ilm, leina-rüüdi heida?

Jõuluö.
Jõulud — need on rahu-pühad, sest ligi 

kakstuhat aastat tagasi, sündis selajal armastuse- 
ja rahnwaim maailmale, kes inimesi, kes koorma 
all ägasiwad, orja-ahelatest pidi wabastama.

See waim õpetas maailmale, et inimesed 
kõik ühesugused on, olgu nad rikkad ehk waesed, 
wägewad ehk nõdrad, mehed ehk naesed — 
inimesed on nad kõik ja sellepärast peawad 
nad üksteist ka armastama, aga ei mitte rõhuma.

Igal inimesel, kes ilmale on sündinud, 
on õigus elada ja elutarwidusi, toitu ja ihukatet, 
saada. Inimene peab ihu ja hinge poolest 
waba olema; ja nõnda kui tema ihu toidust 
nõuab, peab ka tema waim toitu saama, see on, 
haridust. Inimeselt tema ihutoiduse ehk waimu- 
hariduse saamise wõimalust ärawõtta, on kõige 
suurem patt, see ou kuritegu, mis jumaliku 



karistuse wäärt on ja äraneedmiseks sellele saab, 
kes seda teeb. —

Selajal, kui see jõuku rahuwaim, Jeesus, 
sündis, ägas ilm raske koorma all, orja-ahelates. 
Ainult need, kes suurest sugust sündinud ehk 
wägiwalla tegudega kõrgele järjele jõudnud, 
oliwad inimeseks arwatud, suured rahwahulgad, 
waesedIäsitöölised ja talurahwas, ei olnud aga 
mitte "inimesteks peetud — nemad oliwad 
waesed pärisorjad, keda lüüa ja lükata, müüa 
ja osta wõis, nagn igat teist looma.

Lootuseta ja kurb oli rahwahulkade elu; 
sügaw waimline pimedus täitis nende hinge-ilma, 
mis nagu läbinägemata öö ennast laiali 
laotas. . .

Siis ilmus see, keda Jumala Pojaks ui- 
metadi ja kes maailmale uut armastust, see on 
inimese-armastust, armastust üksteise wastu 
õpetas:

„Armastage oma ligimest nagu iseennast!"
Ja seda inimesearmastuse õpetust maksis 

see suur tõetee juhataja oma eluga — teda 
poodi nagu kurjategijat, nagu mässajat risti- 
samba külge!

Wägewad arwasiwad teda ühes tema õpe
tusega uiiwiisi ära häwitada, aga nad eksisiwad 
— see julge tõe kuulutaja oli palju hääd see
met külmanud, mis inimeste südametes idanema 
hakkas. See õpetus oli inimeste silmasid sel
gitanud, neid tuimuse surmaunest äratanud ja 
— julge, waimustntud wõitlus inimesearmastuse 
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ja ühesuguste õiguste eest on ligi kakstuhat 
aastat läbi, kuni meiepaewani kestnud ja see 
kestab ikka edasi, kuni wõit käes on.

Küll on katsunud ja katsuwad selle juma- 
liku-õpetuse wastased seda inimesearmastuse õpe
tust igaüks isemoodi seletada ja moonutada, et 
temas olewat mõtet mõjutaks teha, aga ometi 
tungib see elus eneses kõigist läbi ja pikkamisi, 
aga järjekindlalt, langemad orja-ahelad rahwa- 
hulkade kätest ja jalust, niihästi ihu- kui 
waimuilmas. . .

„Sest maata, ma kuulutan teile suurt 
rõõmu, mis kõigi rahwastele peab osaks saama!" 
see jõulu-kuulutus saab kord täide minema ja 
inimesesugu saab siis õnnes hõisates seda rõõmu
püha pühitsema. . .

Sellepärast on jõulud ka rõõmu-pühad. 
Rõõmu-pühad, et armastus wägiwalla ja waimu- 
walgus pimeduse ärawõidab, — et õigus wägi- 
wõimu waotab ja haridus rumalust kaotab!

Waatke, see on jõulu ewangeliumi tõe- 
mõte, see on jõulu-rõõmu kuulutus, see on see 
jõulu suur õnnistuse-walgus, mis meie südamed 
sojaks teeb ja tulisemalt tuksuma paneb. Selle
pärast põlewad meil jõulukuused ja pühitseme 
rõõmust jõulupüha. —

Minu noored sõbrad! kes teie täna ka 
jõulupüha pühitsete, kaswage inimese-armastuses 
ja tõsise hariduse waimuwalguses armsateks ja 
häädeks inimesteks; saage wahwateks wõitlejateks 
inimliku wabaduse, õiguse ja tõe aate eest, 
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mille poole teid õige ja wõltsimata jõulu- 
jutlus ja elu ise juhatab.................... . ,

Siis olete teie seda wäärt^ et tcimijci igal 
aastal wöite tõsist jõulu-rõõmu maitseda ja eudid 
uueaja walguse ja wabaduse lasteks nimetada.

Selleks soowin teile hääd edu, tublit õp
pimise hoolt ja auusaid elukombeid, et tulewatel 
jõulu-pühadel, kui teid jälle waatama tulen, 
näha wõiksin, kui kaugele teie juba edenenud 
olete? Siis tahan teile selle järele ka pahe
mat waimlist jõnlu-kosti ja ilusaid kingitust 
kaasa tuua.

Soowin teile rõõmsaid ja õnnelisi jõuln- 
pühasid, mu armsad lapsed!
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Jõulu walgus.

Jõulu-öö rahu on lehwimas, 
Lootusewalguses helkimas ;
Õnne ja rõõmu toob rõhutud ilma: 
Täidab me südant ja selgitab silma.

Uuesti lootus ja igatsus ärkab, 
Hing ju tulewat wabadust märkab, 
Mis kuld kiiredes, 
Raugedes piiredes, 
Lähineb tugewal sammul, 
Wõitmata rammul. . .

Tule!—oh, taewane walgus, sa tule! 
Wägewaks juhtijaks rahwastel ole;
Saada, et inimlik õigus ja tõde 
Südameid süütaks, see jumalik säde, 
Nii et waimuwalguse paisus
Kosuks uus armastus rah waste kaisus.

Inglite lauludel helise ilma,
Wõta siin waewatuid, leinajaid hõlma, 
Taewane aimdus ■!;, 
Tule ja täida, mis tühi ja pime, 
Igalpool ilmu sa waimline ime — 
Jõulu-öö walgus. . .
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Hansukese jöulu-öö.
Wsine jutustus.

Tema oli oma ema ainus silmaterake, Hansuke, 
nagu ema teda ise nimetas. Ta oli nii ilus ja 
armas poisike, suurte, selgete siniste silmadega, et 
igaüks teda häämeelega tähelepandis.

Hansukese ema oli hää inimene, nii hää, nns- 
suguseid hariva leida on. Aga isa, see oli muidu 
küll ka hää mees, aga ta oli niisugune joodik, kes 
ilma wiina ja õlleta enam läbi ei saanud. Kõik, 
mis ta teenis, wiis ta kõrtsi ja jõi ära.

Ema pidi, taludes tööl käies, omale ja 
Hansukesele ise elu ülespidamist teenima; arutihti 
ka mehele süüa oma natukesest andma, kui ta kõrt
sist, kus kõik raha läbi purjutanud oli, kodu tuli 
ehk esmaspäewal joomise tagajärjel pääwalus oli 
ja töösse minna ei saanud.

Nemad elasiwad Mäe talu saunas, mis kuuse
metsa ääres oli; kuuskede oksad ulatasiwad peaaegu 
sauna katuse harjani. Saunas olid ennem juba 
mitmed waesed inimesed elanud. Katus oli lagu- 
uenud, seinte wahelt puhtis, kui õues paha ilm oli, 
tuul sisse.

Niisuguses halwas majas elades ja waewalisel 
wiisil elu ülespidamist muretsedes, kaotas Hansilkese 
ema oma terwise — jäi haigeks. Kolme nädalise 
haiguse järele wajutas surmaingel tema silmad 
kinni.

Nüüd oli Hansuke waenelaps! Ta nuttis 
palju oma armast emakest taga.

Päewad otsa pidi Hansuke nüüd üksinda kodus 
olema, niisama ka öösetel, sest isa tuli kord nädalas, 
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harilikult siis, kui nädalateeuistuse ära joonud oli, 
kodu. Et temal siin enam sõögiandjat ei olnud, 
läks ta warsti jälle minema. — Hansuke oleks 
nälga ära surnud, kui mitte Mäetalu lahke pere
naine temale, haleda meele pärast, leiba ja piima 
poleks saatnud. Ka mõned teised hääd inimesed 
kandstwad meel selle eest hoolt, et Hansukesele nälg 
kätte ei tuleks.

Nii elas Hansuke neli kuud päris üksinda 
kuusiku ääres sauna-ütis. Ta oli nüüd seitsme 
aastane.

Ise korjas ta metsa alt kuiwi hagu ja küttis, 
nagu ema teda õpetanud oli, sauna soojaks, kus ta 
siis nurgas puulautsiku pääl, ema mana kasuka all. 
magas. ' Enne luges ta hoolega oma õhtupalwe 
ära, mis ema tale õpetanud oli. Temal oli kõik 
meel nii hästi meeles. —

Jõulud oliwad kätte jõudmas.
Juba mitu päewa oli lund sadanud ja tuisk 

õues suuri lumehangesid kokku weeretanud.
Otse jõulu laupäewa hommikul jäi lumesadu 

üle ja ilm läks wäga ilusaks.
Igas talus suitsesiwad korstnad: hoolitseti ju 

igalpool selle eest, et pühasid ilusasti wastu wõtta.
Hansuke oli ukse pääle wälja tulnud ja waa- 

tas talu poole, üle lumise, walge wälja. Ta 
mõtles selle pääle, kuidas sääl praegu maitsewat ja 
kõike hääd pühade-toitu walmistatakse. Temal ei 
olnud saunas enam midagi hamba alla panna.

„Kas nad mulle ka toomad, paar suutäit!" 
õhkas waene poisike ja kiskus mana kasuka hõlmad 
keha ümber koomale.
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Ilm oli küll ilus, aga haruldane külm. Nagu 
hõbedased sädemed wilkusiivad õhus.

Saun oli ka külm, sest Hansuke ei olnud 
kolmel päewal enam ahju kütta saanud. Nii palju 
ja paksult oli lund sadanud, et metsa. alt kmwe 
okse enam kätte ei saanud. Tänagi oli ta läbi 
lume katsunud ronida ja kuiwi okse otstda,. aga 
lumi oli nii sügaw, et Hansuke põlwini sisse wajus 
ja nuttes pidi külma sauna tagasi tulema.

Nüüd istus ta õige tuima näoga ukse Pääl. 
Pühade toidu pärast ta nii ei kurwastanudgi, kui 
aga sauna-üti oleks soojaks saanud.

Peaks isa ometi täna kodu tulema ja ei 
mitte kõrtsi minema!" õhkas Hansuke. „Ta saaks 
ikka puid metsa alt kätte ja , meie wmkstme algu 
soojaks kütta."

Poisikese kahwatanud põskedelt weeresiwad he
ledad pisarad ja kukkusiwad katkise kasuka hõlma 
pääle, kus nad jääks külmetasiwad.

Tasakesi nuttes tõusis ta püsti, waatas meel 
kord üle lumise laia rnälja suitsernate korstnate 
poole ja läks siis sauna, ust oma järel nuut 
tõmmates.

Suitsenud, mustas nurgas oli ülemalnimeta- 
tud magamise ase, nagu looma sõim, kokku löödud, 
kust õled otsapidi rnälja paistsirnad. Smna ronts 
Hansuke sisse, mässis ennast ema mana kasukasse 
ja kaua oli säält tema uutu-luksumist kuulda, enne 
kui uneingel silmad pisaratest kuimatas ja tasakest 
kinni rnajutas. . .

Lõunaaeg oli juba möödas.
Jgaltpoolt teede päält kostis aisakellade helin 

ja saan saani järele, sõitsirnad inimesed kiriku poole, 
jõulu-õhtusele jumalateenistusele. Kõikide meeled 
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olid rõõmsad. Lumi kivises saauisalaste all ja 
hobused traawisid kergel jalal edasi.

Kaugelt oli kirikukellade kumaw hääl kuulda.
, , Hansukese isa oli Odiste külas oma linarop- 

simise töö lõpetanud ja hakkas kodu poole sammuma, 
pühade- toidu kott seljas, mida perenaine ligi and
nud oli. Mees wõttis nõuuks täna õhtul mitte 
kõrtsi minna, maid kodus, sauna-urtsikus Hansukese 
juures selle kalli õhtu mööda saata.

Ta tuli Mäe talu õuest läbi.
„Alatare Mihkel, kas kodu lähed?" kostis ukse 

Päält perenaise lahke hääl.
„Jah, lähen!"
„Oota mähe, ma annan sulle Hansukese jaoks 

ka midagi ligi."
Mähe aja pärast tuli perenaine tagasi ja an

dis Hansukese isa kätte korwi, kus mitmesugust 
jõulu-toitu sees oli. See pidi wäikesele poisile 
rõõmu tegema.

„Tänan, perenaine!" ümises mees tuimalt ja 
hakkas üle lumise wälja kuusiku poole minema.

_ „Tulge pärast, kui kirikulised koju tulewad, 
Hansukesega ühes mäele, jõulupuu juurde. Aga 
nimelt!" hüüdis perenaine wärawast wälja minejale 
mehele järele.

„Saab näha!" pomises mees ja läks raskel 
sanunul läbi paksu lume edasi.

„Kui ta aga kõrtsi ei lähe!" õhkas perenaine 
tale järele waadates ja läks wähe aja järele nukrat 
meelel tuppa.
_ _ Mees jõudis sauna juurde ja astus uksest 
sisse. Kõik oli waikne, mitte kilgidgi ei lauliuid 
kerese kohal.

Taipandis asjad käest nurka laua pääle ja 
astusIsiis magamise aseme ette. Midagi" nagu 
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hirmu tunde taolist tuksatas ta südamest läbi, aga 
see kadus kohe, sest õlgede seest, ivana kaiuka alt, 
kostis poisikese hingamine. See oli lühikene, pea
aegu lõõtsutamise taoline, kuid rotina läbi töntsi
ni eelseks muutunud mees ei mõistnud sellest midagi 
iseäralist järeldada. Tark, arusaaja inimene oleks 
aga sellest rutulisest, raskest hingamisest kohe mõist
nud, et poisikesel karderaw palatviku haigus jõulu- 
külaliseks on tulnud.

Mees aga pööris rahulikult ümber, ilma et 
poisikest üles äratanud oleks ja hakkas jõulutoitu 
kotist laua pääle roälja laduma.

Wäikesest, suitsunud akna ruudust paistis ainult 
nõrk roalguse kuma sisse, sellepärast oli saunas kõik 
ämaruse marjus.

Kui kõik toit laua pääle roälja laotud oli, 
lõikas mees tüki liha, iviilaku saia ja hakkas sööma. 
Paari suutäie järele jäi ta aga mõttesse.

„Mis puudub see puudub!" mõtles ta. „Kä
rakas rotina alla roõtta, maata, kuidas siis toit 
maitseb! Jõulu laupäewa õhtu ja mul pole tilka 
roiiuagi!"

Ta kõlistas taskus raha.
„Tarwis õige kiriku-kõrtsi juurde minna ja 

pudel rotina tuua. Mis see roiis wersta mul käia 
on!'•' mõtles ta edasi.

„Külm on siin saunas ka, hambad paneb lo
gisema ! Poist-jõnglane pole ahju kütta wiitsinud, 
— temal õlgede sees, kasuka all soe küllalt magada... 
Pean kallil ööl tveel ahju kütma hakkama? Parem 
lähen kõrtsi juurde ja toon säält soojendajat, siis 
roõtb öö üle elada!"

Nii harutas mees mõtetes, siis tõusis ta püsti 
seisatas roeel roähe keset sauna ja läks ruttu roälja 
— roiiita, soojendajat tooma!

2
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Päike wajus punetades kaugele metsa taha. 
Oru, roosa läige hõljus üle lumiste wäljade, kuna 
taewaserw, nagu tulisest kuumusest jahtudes, pikka
misi tuniedamaks ja halliks läks.

Üle lumiste, uinuwate wäljade kostsiwad kau
gelt kirikukella hääled, mis jõulu-õhtu jumalatee
nistuse lõppu kuulutasiwad. . . Teede Pääl ilmu- 
siwad jällegi kirikulised nähtawale, küll jala ja 
hobustega. Kõik tõttasiwad kodu poole. Mitmed 
kihutasiwad hobustega üksteise mõistu, — lumi 
keerles aga saanide taga, kui paksust lumest fäbi, 
teisest tulist nelja mööda kihutati. Rõõmsad hääled 
kostsiwad igalt poolt.

Tund aega wältas elatu liikumine teede pääl, 
siis jäi kõik jälle waikseks. Nüüd walitseS kodus, 
perekoildades rõõmus elu — põlesiwad jõulupuud, 
söödi, joodi ja jagati üksteisele kingitusi. —

Mis oli metsa ääres sauna-urtsikus? v 
Pime ja külm!
Lõõtsutades hingates, magas Hansuke ikka 

iveel õlgede sees nurgas.
Hiired tundsiwad laua pääl toidu haisu ja 

kõbistasiwad laua all.
Puutumatalt seisis jõulutoit musta, määrdi- 

nud laua pääl. . .
Sääl hakkas kord korralt sauna-urtsikus wal- 

gemaks minema. Näis, nagu tungiks salaline 
jõulu-walgus läbi wäikese aknaruudu sisse, et pi
medust wälja tõrjuda. Kallil jõulu-ööl peawad 
ju igal pool, kus ininiesed elawad, tuled tubades 
põlema, tähenduseks, et walgus pimeduse ära 
wõidab.

Silmapiiril, säälpool laia, lumist wälja, tõu
sis täiskuu aegamisi ülesse, ikka kõrgeinale ja kõr- 
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gemale, hmi tema pehmed, hõbedased kiired lumised 
nurmed, aasad ja metsad nõidusliku ilu ja hiilgu
sega täitsiwad. . .

Sauna taga kuusikus muutusiwad kõik lmnised 
kuused särawateks jõulupuudeks, nagu aleks need 
kulla, hõbeda ja kalli Pärlitega üle puistatud, 
millede wahel lugemata armul sädemete-küünlad 
hiilgasiwad.

Läbi sauna akna tungis nõidusline walgus 
sisse, langes lauale jõulutoidu püüle ja müngis 
õlgedes, kus Hansuke magas. Otse suurepäraline 
aga oli kuu kiirte mäng ahju kerese härniatanud 
kiwide seas — need hiilgasiwad ja heitsiwad mitme
suguseid walgusekiiresid enesest tagasi, nagu oleks 
see" hiigla kalliskiwide kuhjaks muutunud.

„Oeh!" kostis hoigamise sarnane hääl ase
me pealt.

Hansuke tõstis õlgede seest oma pää ülesse ja 
waatas imestawate pilkudega oma ümber. Temal 
oli nii wäga palam ja raske hingata. Kuidas 
saun nii palamaks oli läinud? Ja see hiilgus?

Waene Hansuke! ta ei saanud arugi, et tal 
raske ja kardetaw palawik oli. Sauu oli ikkagi 
külm, aga tema ihu hõõgas. _ Tema ei saanud ka 
aru, et see kuuwalgus oli, niis sauna täitis, kuid 
ühte ta teadis selgesti, et täna jõulu-õhtu oli, 
millal arnias emakene temale minewal aastal ilusa, 
wäikese jõulukuuse oli ehitanud.

„Kuhu siis emakene täna jäeb?" mõtles Han
suke. Temale ei tulnud esite enam meelde, et 
ema surnud on.

„Ta on mist jõulukuuske läinud tooma. Aga, 
kui roatge, kui ilus on siin, — jääl nurgas on 
palju ilusaid, hiilgawaid asju. . . mis need küll 
on? . . . kust ja kes on nad siia toonud. . .

2*
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KaS need minule saamad?" harutas ta mõtetes 
edasi.

„Kui ema tuleb, küll ta siis seletab, kes need 
ilusad asjad on toonud?" Ta ajas ennast täiesti 
istukile ja jäi panemalt ootama, kunas ema jõulu
kuusega tuleb?

Sääl trehmas tema pilk ema mana kasuka 
paale, mis õlgede seest temale wastu paistab; seda 
oli ema alati seljas kandnud, kuidas ta siis nüüd 
ilma kasukata läks jõulu-kunske tooma? . . . Sääl 
— korraga tuleb temale meelde, et ema enam ei 
ela maid surnuaial puhkab ! — Poisike hakkab nutma, 
esiteks tasakesi nuuksudes, pärast kõwemine, kuni ta 
ennast õlgede sisse pikali laseb.

„Ema!" kostab poisikese hele hüüd läbi külma 
waikuse. '

Palawik tema ihus ja meres wõtab wõimust.
Komp, komp, komp, on jala-astumise häält 

õuest kuulda. Lumi kidiseb. Nüüd on tuleja ukse 
taga — seisatab.

Haige Hansuke tõstab pää ülesse ja kuulatab 
teraselt. Hiilgus saunas on suuremaks läinud ja 
see suureneb ühtelugu, nagu oleks tuhal küünalt 
ahju kerese pääl põlemas.

Uks nagiseb hingede pääl ja läheb tasakesi lahti.
„Ema!" kiljatab Hansuke rõõmu pärast.
Jah, see on ju tema ema, keda ta näeb üle 

ukse sisse tulewat — wäike jõulukuusk, täis põle- 
maid küünlaid ja hiilgawaid ehteid, käes. Temal 
on nii uued ja ilusad riided seljas, nagu Hansuke 
kord kiriku juures ühel proual oli näinud olema. 
Ta silmad on selged, särawad rõõmu pärast ja 
waatawad armsasti Hansukese poole.

Hansuke tahaks temale wastu tõtata, _ aga ta 
ei saa — üks raskus ei lase teda õlgede seest ülesse 
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tõusta ja imelik walgus, nagu tuli, on tenia ja 
ema wahel, mis teda näib takistama.

Ema läheb laua äärde, tõstab toidukraami 
teise otsa pääle ja paneb siis jõulukuuse Hansukese 
poole otsa pääle. Jõulukuusk hakkab ^kaswama, 
kuni ta laeni jõuab ja nüüd läheb lagi tema eest 
ära — tähtedes taewas särab säält kõrgest wastu. 
Ja jõulukuusk kaswab kõrgemale ja tema hiilgus 
läheb ikka suuremaks, wiimaks on tema latw juba 
tähtede wahelt läbi taewasse ulatanud. Säält tuleb 
nüüd otsata palju wäikseid, hiilgamas riietes lapsi 
alla. Kui ruttu nad tulewad, nagu lendaksiwad 
nad ja kui ilusasti nad laulawad! Igaüks neist 
näitab oma »väikse käekesega kutsuwalt Hansukese 
poole.

Hansuke tunneb, et tema ihu korraga kergeks 
läheb, nii kergeks, et ta kas lennata wõiks.

Ema on jõulupuu kõrwal seisnud ja rõõmsa 
näoga Hansukese pääle waatauud, nüüd hakkab ta 
tasakesi temale liginema, kuni ta pehmed käed tema 
pääd õrnalt puudutawad.

„Ma tulin sulle järele, mu armas, hää, wäike 
Hansuke ja tahan sind siit sauna-urtsikust ära kõr, 
gesse, ilusasse taewa toita. Sääl oled sa ikka minu 
juures ja sääl on nii rõõmus ja hää olla!'' heliseb 
nii kui ilus laul emakese huultelt.

Nüüd on ta koguni Hansukese ligidal ja küsib 
hellasti:

„Tahad sa ära minu juurde tulla, mu 
armas?"

„Jah!" naerab Hansuke õnnelikult wastu ja 
sirutab käed armsa ema kaela ümber.

Ema ivõtab teda sülle ja nüüd hakkawad nad 
kiiresti kõrgemale ja kõrgemale tõusma, — sauna- 
ütt paistab week toähe õige kaugel all, nagu täpike 
walge lume pääl. Ka jõulukuusk lendab nendega 
ühes ülesse.
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Ümber-ringi on otsata palju lapsi, need lau- 
lawad nii wäga ilusaid jõululaulusid ja saadawad 
neid kõrgesse, kust suur jõulu-walgus wastu 
paistma hakkab.

Sinna nüüd Hansuke ema süles lendab — 
igawese jõulu walgusesse ja rõõmusse... Ta on hää ja 
armas laps olnud, sellepärast ta sinna saab. . . . . . . . . . .

Oli juba kesköö aeg.
Kuu hõbedased kiired ^tungiwad läbi sauna 

akna sisse ja langemad ^Hansukese näo pääle, mis 
õlgedest wastu paistab. Onnis ja rõõmus naeratus, 
suur jõulu-rõöm hiilgab ta külmaks jäenud palge 
pääl. . . Temal ei ole külma, ei nälga ega jänu; 
ta ei ole enam üksik, kallil jõulu-öhtul ininiestest 
maha jäetud waenelaps, ei sest — Hansuke on 
surnud! Ta on nüüd ema juures ja temal 
ei puudu enam midagi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lumi kidiseb õues, jala-astumist on kuulda. 
Uks läheb lahti ja — Hansukese isa astub joobnud 
olekus tuigerdades, wiinapudel, „soojendaja^, käes, 
üle läwe sisse.

„Noh, poiss, kuidas läheb? Kas söönud juba 
oled? — Tule isale wastu ja wõta siit pudelist üks 
punnsuutäis, küll siis sooja saad. Tule aga jul
gesti/ ära karda kedagi, et isa mähe wintis on," 
lällutas joodik isa.

Aga, poisikest ei tulnud wastu.
„Kas magad, wõi mis?"
Ka wastust ei tulnud. —
Mees astus magamise aseme ette, wiinapudel 

pahemas käes ja sirutas parema käe Hansukese pää 
külge, et teda unest üles äratada. Sääl puutus 
poisikese jääkülm pää tema kätt wastu. dtagu loomu- 
aimdusel kargas mees sammu tagasi; wiinapudel 
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kukkus käest maha ja läks katki. Kõik joobnud olek 
kadus, wiina-aur lahkus pääst ja mees-oli korraga 
täiesti kaines olekus. Suuril, kohkunud silmil waa- 
tas ta oma surnud poja näo pääle, mida kuuwalgus 
ümbritses, ja kust temale kibe ja tõsine noomitus 
wastu paistis: „Sinu süü pärast, et sa joodik oled, 
on ema surnud, on minu noor elu närtsinud! 
Paranda ennast, meeletu joodik-isa, et sa hukka 
ei lähe!"

See oli raske silmapilk, mis inimest hingeni 
läbi põrutab ja teda tihti meel uueks ja hääks ini
meseks muudab.

Mees langes surnud poisikese aseme ette põl- 
wili maha ja palwetas kaua ja palawad pisarad 
weeresiwad ta põskedelt alla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sellest silmapilgust saadik sai joodikust isast 
kaine ja auus mees. Hansukese mälestus oli temale 
püha, sest see oli teda ihu ja hinge poolest hukatu
sest ära päästnud.- - - - - -

Olgu see Hansukese jutt ka teile, mu armsad 
lapsed, hoiatuseks, et teie ei omas noores ega ka 
manas eas rotina ja õlut armastama ei hakka. 
Arge roõtke neist, kui ka teile pakutakse, mitte tilkagi 
enese suhu, sest pidage ieda alati meeles, et — 
rotilt ja õlu on kõige kurja juur ja õnne
tuma elu põhi!



— 24 —

Jõulu-joogiks olgu" wesi, 
Selgest hallikast;
Suhkurt sekka, siisJkpi®mesL 
Toidab igat last. ®

Lapsed, oma eluajal, 
Jooge puhast wett, 
Siis on rõõmu teie majal, 
Õnne, nagu mett.;

Lapsed, ärge jooge õlut, wiina.
See teil’ saadab wiimaks häda, puudust, piina!

Karistus.
Lookene järelemõtlemiseks wallatumatele lastele.

Oskar oli roaga wallatu ja üleannetu poiss, 
terroes külas ei olnud nii ulakat^poissi, kui tema oli.

Teda nimetasiwad teised külalapsed „tee- 
koeraks", „kake-knlliks^, „Ulak-Ossiks" ja nõnda 
edasi.

Neid nimesid kandis ta ka õigusega.
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Küla ääres, otse suure maantee kaldal, oli 
selle ulaku poisi kodu, wäike õlekatusega maia. 
Sääl elas ta oma isa ja ema juures, ega wiitsinud 
midagi muud teha, kui koerustükkisi.

Juhtus keegi hobusega ehk jala mööda mi
nema,^siis oli Oskar üks kaks kolm teekaldal puu- 
riida otsas, kust ta kõiksuguseid rumalaid sõnu 
möödaminejatele järele karjus ja kõlbmataid teru- 
pusi tegi. — Kord tahtis üks möödamineja mees 
teda puuriida püült maha kiskuda ja poisile kibedat 
„õpetust" jagada, aga poiss sai meel suure waewaga 
ennast päästa Sellest juhtumisest saadik ei läinud 
ta siis enam puuriida pääle, kui keegi mees mööda 
läks, maid ronis õue wärawas olema kase otsa. 
Oli aga möödamineja naesterahwas, siis läks poiss 
puuriida otsa ja sõimas sääl.

„Wa Kadri, Kadri, Kadri!" lõugutas. ta, kui 
enam ühtegi paremat sõimusõna meelde ei tulnud, 
tuntud möödaniinejat nimepidi haugutades.

„Wa näru, näru, kalts, kalts!" karjus ta 
möödasõitjale näru-otsijale kase otsast.

Setuweli et saanud esiteks aru, kust hääl 
tuli ja wahtis ümber ringi. See tegi poisile meel 
enam lõbu.

„Täiekong, näru-wana, kalts, wa kalts!" hõi
kas ta uuesti puu otsast alla.

Rüüd nägi Setu, kus poiss oli, pidas hobuse 
kitini ja tuli koorma otsast maha.

„Kuleõ sa tsurä, kos sa innast õgõ mõtled 
ülema, et iii pinit mängit?" tõreles Setu.

,,Wa Setu, Setu, Setu!" kisas poiss wastu.
„Kjül urn pilti, tii koer! Säh sullõ haukmise 

iist hambi wahelõ !" ütles Setu ja iviskas torma 
maadisse pistetud torm ase riide tükki ülesse kase 
otsa, ntis poisile otse wastu nägu lendas ja korraga 
oli poiss must kui neeger puu otsas. Wiskamine 
wihastas poissi ja ta pistis kõigest jõuust karjuma:
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„Ara tapab, at, at, at! Appi, appt, etna'"
Poiss laskis kogemata oksast lahti ja lendas 

nüüd prandsatades kase alla tee paale maha. Setu 
kargas juurde ja andis poisile piitsaga paar tulist 
nihkamat pükste pihta. Siis sõitis ta minema.

Nüüd oli kisa kõik kohad täis — poiss korjas 
ja vildus kiwa Setule järele.

Ema tuli wälja ja nägi poja õnnetust. Mui
dugi andis ta poisile õigust ja sõimas Setut järele. 
See andis Oskarile meel südant.

„Et poiss nii hukka ott läinud, see ott just 
ema süüd!" rääkisiwad külainimesed. „Laseb poissi 
kõik tembud läbi teha ja ei anna peksa. Sedawisi 
läheb poiss meel hukka!"

Jah, lootust ei olnud, et poisist meel midagi 
hääd mõis wälja tulla.

Küla kruusaaugus, kus lapsed harilikult 
mängisiwad, käis ta kaklemas ja peksis teised läbi.

Keegi laps, terwes külas, ei sallinud teda.
Ka pikanäpu ametit pidas ta ja käis taht 

õunaaedades margil, kus ta mõnegi korra tubli 
keretäie peksa sai, kui teda kätte saadi.

Aga see kõik ei aitanud, sest et kodus poisile 
õigust anti.

Sügisine kooliaeg jõudis kätte. Kõik lapsed, 
kes selles wanaduses oliwad, et kooli minna, hakka- 
siwad koolis käima. ■

Ka ulak Oskar oli nii ivana, et koolt pidi 
minema, aga ta ei tunnud meel ühtegi kirjatähte, 
ega mõistnud ka mitte pääft lugeda.

Ema meelitas poissi nii kaua, kuni teda 
koolimajasse sai wiia. See oli wiis wersta kaugel.

Juba esimesel päetval sattus ta kõigi poisikes
tega kaklema ja peksis teistel siltna ääred siniseks.



— 27 —

Hirmu pärast, et kooliõpetaja teda karistab, jooksis 
ta koolist ära ja tuli kodu.

Kõigest ema meelitustest hoolimata, ei saanud 
ta Oskarit kooli rotid — ta jooksis eest ikka ära.

Muidu oli tal hää pää, aga ta ei roiitsinud 
õppida, ivaid tahtis üleannetust teha. —

Jõulud jõudsiivad kätte.
Kõik suuremad ja iväiksemad lapsed oliwad 

koolis ja kodus lugemise selgesti kätte õppinud jd 
mõistsiwad pääst jubd mitmeid ilusaid laulusid ia 
lookesi; teadsiroad ka juba ühest ja teisest tarkuses 
omajagu. „

Sellepärast ootasiwad lapsed rõõmuga jõulusid 
ja jõuluüngitusi.

Oskar aga oli nii rumal, kui puunui — 
tema ei oskanüd lugeda, ega mõistnud ka paast 
midagi. Ainult koerustükkide ja üleannetuse paale 
oli ta meister. , ..

Tema ootas küll ka jõulu-pühasid id kmgttusi, 
agd et ta midagi hääd ei mõistnud ja ulak porss 
oli, sellepärast ei tunnud td ka mitte tõsist loulu- 
rõõmu, mis igaüks hää laps tunneb. t

Mida lähemale jõulud jõudsiwad, seda ulatu
maks Oskar läks, aga ühtlasi hakkas tasahiljnkeir 
tema südamesse, jõulude lähenemisega, ka tmeltf, 
piinaro hirmu tundmus tekkima.

Üks poiss oli temale kord imelikust lõuln- 
roanast rääkittud, kes jõulu-vösel, kott seljas ja kepp 
käes salaja tuppa tuleivat ja siis häädele lastele, 
kes lugeda möistawad, ilusaid kingitusi andivat, 
aga üleannetutele ja rumalatele jagawat ta roalu- 
said kepi hoopisid. Wahel oleroat jõuluroana ka
ristused õige kibedad ja iseäralikud. .

See jutt hakkas jõulude lrgrnemrjel Oskan 
südant roaeroama ja ta tundis hirmu, mida ta enne 
ei olnud tundnud. Iseäranis õhtudel, kur teljed 
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lapsed koolist kodu tuliwad ja nii rõõmsad oliwad, 
kipitas Oskari süda.

Aga ometi ei hakkanud ta õppinia ega jätnlld 
oma üleannetuid tegusi maha.

„Wõib olla, ehk läheb jõuluroana meist mööda! 
Kas ta sisse tuleb?" mõtles ulak poiss.

Ta küsis wiimüks ka ema käest jõuluroana 
üle järele. Ema ütles, et niisugust roanameest ei 
oleroat, see kõik olla laste hirmutus ja rumal lori.

Poiss oli selle seletuse järele küll julgem, aga 
päris rahuliseks ta ometi ei jäänud.

„Kui ta aga siisgi on ja tuled! — Ema ehk 
ei ole teda näinud ja ei tea õieti. . . Kore Tõnu 
ütles mulle ka kord, et minu ema olla rumal kui 
porsas!" harutas Oskar mõtetes.

„Aga kui tuleb siis tulgu, — isa on ju kodus 
ja küll ta roanamehe uksest roäljo. peksab, nagu ühe 
teekäijaga tegi, kes öömaja tuli paluma," rahustas 
eunast,Oskar.

Õhukene kord lund tuli maha; sadas ka roeel 
jäätist, mis puud ja põõsad nagu karra korraga üle 
tõmbas ja teeb ütlemata libedaks ja ilusaks tegi.

Päikesepaistne hommik. Metsast toodi haljaid, 
nooti kuuskesid külasse. Jgalpool taludes ja ma
jakestes kuuldusid laste rõõmsad hääled. Inimesed 
talitasiroad ja toinietasiwad ruttu, nagu tõtates, et 
ennem roalmis saada.

Oli jn jõulu laupäero.
Oh seda rõõmu ja ootust, mis lastel nüüd 

oli! Warsti wõis sooja saia süüa, säraroa jõulupuu 
juures laulda ja ilusaid kingitusi saada. Wäiksemad 
lapsed proowisid, kas jõulu-salmid hästi pääs, et 
jõulupuu juures lugedes mitte kimpu ei jäeks. 
Suurenmd lapsed, kes koolis käisid, olid oma oska
mise pääle kindlad ja aitasiroad wähemaid. '

Mis tegi aga Oskar?
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Tema oli jäätanud kase otsa roninud ja tegi 
säält möödaminejatele rumalaid tempusid. Kui ta 
möire möödasõitja hobuse sai lõhkuma hirmutada, 
see tegi temale kõige suuremat lõbu.

Ikka rohkem hakkas kirikulist mööda sõitma.
Kuusiku talu peremees sõitis oma poja ja tüt

rega kirikusse. Ilus, läikiw saan ja. noor, tugew 
täkk ees. j

Oskar ronis külmetanud kase oksa kaudu häsn 
tee kohale, et Kuusiku peremehe täkku lõhkuma hir
mutada. See pereniees oli tale õuna warguse pärast 
peksa aimub, nüüd tahtis Oskar tale kütte tasuda. 
Ta ronis oksa mööda, nii palju kui mõis, tee kohta 
ja jäi siis wagusi ootama. Nii pea, kui hobune 
paar sammu meel kasest eemal oli, lõi Oskar oksaga 
kõma wõngaku, et hobust hirmutada. Aga külme
tanud puu oks on adras — suur pragin ja Oskar 
lendas kõige oksaga keset teeb maha. Täkk hirmus 
ära, ajas kõrb kahe tagumise jala pääle püsti ja 
kargas siis kui nool üle Oskari. Hele karjatus 
kostis saani alt ja siis jäi poiss magaks nagu surnu. 
Teba kanti meelemärkuseta olekus tuppa ja panbi 
woobisse. ,

Kui juba pimedaks läks, ärkas Oskar mmas- 
tusest ülesse. Pää oli kõwasti ära põrutatud ja 
Wahltag kangesti, nii et ta moodist ülestõusta et 
wöinud. Ka pahem jalg walutas.

Uimastus tuti ta püüle ja ta jüi raske unesse.
Igas majas põlesiwad juba jõulupuud ja 

lapsed laulsiwad rõõmulaulusid.
Oskari wanemate majas oli ka matte jõulupuu 

tehtud ja lakke riputatud, aga et poisile õnnetus 
oli juhtunud ja nüüd tvoodis lamas, seisis kuusk 
ilma tuledeta; ainult lamp Põles laua püül, kus 
isa ja ema nukral meelel istusiwad ja maikisimad.

Korraga iunneb Oskar, et keegi külm küsi teda 
õlast kinni wõtab ja raputab.
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Ta lööb silmad lahti — sääl. . . hirm taob 
ta südames nagu haamriga —i jõuluwana seisab 
moodi ees!

Suur kott seljas, kust mitmesugused ilusad 
jöuluasjad wälja vaistawad, kuna käes tugew, 
jäätanud kepp on. Lumiwalge habe ulatab wööni 
ja silmad, mis hääde laste wastu sõbralikult nae- 
ratawad, waatawad õige pahaselt Oskari pääle.

Oskar tahaks üles tõusta ja ära jooksta, aga 
ei jõua — üks raskus litsub teda maha.

Jõuluwana tõstab keppi, ähwardab ja räägib 
kurjalt tõreledes:

„Näed nüüd, üleannetu poiss, mis sa oma 
paha tegudega oled ära teeninud? See on minu 
karistus sulle, sest mina see olin, kes kase oksa sinu 
jalge all katki murdis, kui sa puu otsas hobuseid 
hirmutasid. . . Ma pidiil sulle küll meel suuremat 
karistust määrama, aga arwasin esiteks sellega proo- 
mida. Kui see sulle ei peaks mõjuma ja sa ikka 
endiseks ulakuks poisiks jäed, siis nuhtlen sind tu- 
lewal jõulul meel ivalusamalt, kuni sinust hää ja 
auus poiss saab/'

Jõilluwana jäeb mait, waatab üksisilmi poisi 
otsa, siis wõtab koti seljast maha, otsib selle kallal 
natuke aega ja tõmbab ühe kargu jäält wälja, mida 
ta Oskarile pakub, üteldes: .

„Säh, see on sinu jõulukingitus, seda on sulle 
tarwis, sest sa murdsid kase otsast maha kukkudes 
oma pahema jalaluu katki."

Oskar ei taha karku wastu wõtta, aga jõulu
wana paneb kargu temale risti rinde pääle. See 
on nii walus ja raske, et Oskar enam kannatada 
ei jõua ja karjub:

„Isa, ema, tulge appi!"
Ta ärkab unest ülesse. Jõuluwana on ka

dunud, niisama ka kark. Isa ja ema seisawad 
woodi ees.
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„Miks sa appi hüüdsid, Pojuke?" küsib ema.
„jõuluwana oli siin, — tõi mulle kargu. 

See ült" nii walus ja raske! Kuhu jõuluwana jäi ? 
Kus see kark siit kadus, ta oli minu rinde pääl? 
hädaldab poiss. ^ .. . „

„Siin ei olnud midagi. Sa nägid und," 
rahustab ema.

„Ei, ei, oli, — ma nägin teda selgesti. Siin 
woodi ees ta seisis ja ütles/ et minu pahem jalaluu 
katki olewad. Ai, ai, kuidas mu jalg nüüd wa- 
lutab?" ,

Jalg waadatakse järele ja — luu on katki, 
päris pooleks murdunud.

Meel öösel wiiakse Oskar kihelkonna tohtri 
juurde, kes luu kokku sidus' ja jala lahasse pandis.

Kui kodu tagasi jõudsiwad, palus Oskar, et 
isa ehk ema temale mõnda jõululaulu õpetaks.

Isa luges tale raamatust paar laulu ette, mis 
temale õige ruttu pähe jäiwad. Oskaril oli, nii 
kui eespool ütlesin, hää pää. .

Ta tähtis nüüd auusaks ja hääks potnks
saada. ,

Mehiselt kannatas ta jalawalu, sest ta teadis, 
et see temale teenitud karistus oli. — .

Näärikuu lõpul sai Oskar woodist jilba wäha 
tulla. Isa tegi temata wäikese kargu, mille najal 
ta osawasti kõndiina harjus. ,

Haiguse ajal oli ta ka lugemise selgeks õppi
nud ja palus nüüd, et teda kooli wiiakse.

Nii see sündis ka.
Kewadeks oli ta alamas klassis esimene poiss. 

Koolmeister kiitis teda wäga ja soowis teistele 
eeskujuks. . * . <_

Oskar oli nii hääks ja auusaks poisiks saanud, 
et kõik lapsed teda armastasiwad ja terme küla seda 
muudatust intestas.
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. Ase aga mõtleS Oskar: tahan hästi targaks 
ja hääks poisiks saada, siis, kui jõulud jälle tuleivad, 
päästab ehk jõuluwana mind kargust lahti ja annab 
mulle midagi paremat kingitust!

Tema lootus läks ka täide, ehk küll hiljem. 
Paari, aasta pärast paranes tema jalg nii kangele, 
et ta jälle mõis ilma karguta käia.

Ehk ta pärast küll kunagi enam jõuluwana! 
ei näinud, aga ta uskus kindlasti, et jõuluwana 
teda siisgi waatamas käib, nimelt nügematalt, nagu 
maimud ju ikka käiwad. •—

*

Lapsed, kui teie seas ka mõni wallatn, laisk 
õppija ja paha laps on, siis wõtku see Oskari lugu 
omale südamesse ja katsugu ennast parandada — 
hääks ja nurgaks lapseks saada, enne kui seeMlja on!

Sädemed.
— Olgu wara ehk hilja — 

AV i г к u s kannab wilja.

— Ei siis kätte tule tühi, 
Kui on t ö ö su elu põhi.

— Laiskus on kõigi hädade juur, 
Millest wõrsub kord wiletsus suur.

I
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— Laps, kes koolis wirgasti õpib, 
Elus kord õnne-oisi ta nopib.

— Üleannetu laps on paha, 
Keegi ei teda armasta taha.

— Tahad õnne ja rõõmu sa leida, 
Halwad kombed siis enesest heida.

— Kui teed auusalt ja hoolsasti tööd, 
Rahu sees oma leiba sa sööd.

— Rohkelt saab tasutud nooruse waew, 
Sest et noorus on külwi-päew.

— Lapsed, olge õppima wirgad, 
Siis kord elu sees olete targad, 
Kelledest palju lugu peetaks, 
Auusa ameti pääle seataks.

— Kes ei pahanda isa ja ema, 
Kaua siis maapääl elab tema.

— Lapsuke kaswab hoole all, rahus, 
Sest on sõnakuulda ta kohus,

— Armasta wanemaid üle kõige, 
See on kohus, on anus ja õige, 
Sest et nemad sind kaswatawad, 
Elule wastu walmistawad.
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Päkapiku meeste jõulupuul.
Ilus Luule-jutt.

Metsas, põlises laanes, on päkapikil meeste 
ehk härsapõlivlaste kodu. Klii mõni laps, iseäranis 
aga hää laps, sinna suhtub, siis saab ta sääl ime 
asju näha ja kuulda.

Päkapiku mehed on hää südamega ja wäga 
lahked. Paha ei tee nad kellegile, küll aga spalju 
hääd. —

Jõulu laupäewa päälelõunal, tahtis iv äike 
Karla? kes Undioru talus aasta-karjaseks oli, Mets
külasse oma wanematele külaliseks minna. Tee oli 
seitse wersta pikk ja tuli enamalt jaolt läbi suure 
metsa minna. Ainult talwel käidi läbi metsa, 
suwel ei olnud see wõimalik, sest et metsas kohati 
mädad paigad takistuseks ees oliwad.

Perenaine keelas küll Karlat, et ta mitte läbi 
metsa ei laheks, waid ümber, maanteed kaudu, sest 
metsast olla meel wäga wähe läbi sõidetud ja pääle 
selle minna, teed mitmesse harusse, nii et kergesti 
ära eksida wõib ja siis ei olewat enam nalja asi 
laanest wälja saada.

Aga Karla oli paar korda hobusega sellest 
metsast läbi sõitnud, nii et ta teed armas hästi 
tundwat. Ja pääle selle oli temal imelik suur 
tahtmine metsast läbi minna, kus puud ilusas härma- 
ehtes ja kõik nii tore oli.

Perenaine andis temale wäikse kotikesega ka 
pühadetoitu ligi, mida pidi emale külakostiks wiima.

Kott seljas ja kadakane kepp käes, nagu wäike 
jõulumees, astus Karla teele.

Ilm oli ilus ju päikesepaiste pandis lumise 
wälja sätendama. Warsti jõudis Karla metsateele.

Oi, kui ilus oli metsa wahel kõndida!
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„Uhuu, uhuuu!" hõiskas Karla rõõmu Pärast.
„Uhuu, uhuuuuu!" kostis tema hääl kaupelt 

metsast mastu ja kadus nagu unistus otsatuse 
sisse ära.

Kiirel sammul astus Karla edasi. Tuju oli 
hää ja meel rõõmus.

Metsas olid puu- ja heinawedajad palju lahku- 
minewaid tee-harusid ajanud, sellepärast pidas Karla 
kõigerohkem siledaks sõidetud teed kinni, et eksimist 
karta poleks.

Wiimaks hakkas meie rõõmus, wäike jalarän- 
daja ära wäsima. Päike oli looja minemas, punane 
läige heitis kõrge puude latwade pääle.

„Nüüd peaks ometi metsast läbi jõudma!" 
mõtles Karla ja esimest korda tekkis ta südaniesse 
kartus, et ehk wast ära eksinud on?

Ta kiirustas oma käiku ja tõttas paksu metsa 
mööda edasi, lootuses, et ehk ikka wälja saab.

Jlni läks kordkorralt pimedamaks, juba hakka- 
siwad tähed kõrgel taewawölwil särama, aga mets 
ei lõppenud ega lõppenud, waid läks paksemaks ja 
pikemaks.

Karla oli juba suures hirmus; nutt tikkus 
pääle. Et ta ära eksinud, oli nüüd kindel.

Korraga läks walgemaks, nagu lõpeks mets. 
Poiss läks pool jookstes edasi ja — jõudis lumise, 
walge lagendiku pääle wälja. See oli suur nelja
kandiline raiestik, kust puid weetud oli. Ümber
ringi oli paks, mustaw mets, nagu pildi raam. 
Siin lõppes ka tee ära.

Nüüd oli selge, et ta puuwedamise tee pääle 
oli sattunud ja koguni kõrwale, sügama metsa sisse 
läinud.

Karla oli wäsinud ja suures ahastuses. Ta 
istus ühe lumise, laia kännu otsa maha.

Poisikese nõuu oli otsas! Mis teha? Ta hakkas 
walju häälega nutma. Hääl kostis metsast ivastu.

3*
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Sääl lõi üle puude latwade luidagi hiilgama 
— täiskuu kerkis ülesse ja malgustas raiestikku 
nõiduslise paistusega. See oli nii suurepäraliselt 
ilus, et Karla oma nuttu jättis ja imestades seda 
kuuwalget metsa öö-iludust waatas.

Aga mis see oli?
Poiss kuulis lume sahinat ja kui ta ümber 

waatas, nägi ta enese seljataga, üsna lähedal, mitu 
Pika habemega wäikest meest, kes teda uudishimu- 
liselt silmitsesiwad. Karla tundis kohe ära, et need 
päkapiku mehed olid.

„Kust sa siia tulid poiss?" küsis üks maike mees.
„Ma olen ära eksinud! Tahtsin Metskülasse 

wanemate juurde minna," hädaldas Karla.
Üks päkapiku mees tuli otse tema ette, waatas 

tale terawasti otsa ja rääkis sõbralikult:
„AH, ma tunnen sind, sa oled Undioru karja- 

■ poiss Karla, kellest ma alati lugu pidanud olen. — 
Wäga rõõmustaw, et sa täna siia meie juurde oled 
juhtunud."

Ja teiste päkapiku meeste poole pöördes, 
rääkis ta:

„See on seesama karjapoiss, kes linnupesasid 
koerte ja kullide eest warjab: noori puid rikkumise 
eest hoiab ja igate pidi auus ja Hää poiss on, nagu 
ma teile juba ennem olen rääkinud. Seltsimehed, 
kas olete sellega nõuus, kui meie selle auusa poisi 
oma juurde jõulupuule kutsume?"

„Jah, oleme nõuus!" kinnitasiwad kõik ühel 
häälel.

„Noh, armas poiss!" rääkis esimene Karla 
wastu, „nüüd tule meie järele, meie jõulupuule. 
Pärast saadame sind ilusasti sinu waneniate kodu."

Need wäiksed wanamehed olid nii sõbralikud, 
et Karla ilma kartuseta nendega ühes läks.

Ei olnudgi tarwis kaugele minna. Nad jõud- 
stwad üksiku mäe-rinnaka juurde, mille pääl ilus 
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ja tihe noor kuusemets kasivas. Mäe kulle pääl 
läks saladusline uks lahti ja Karla, ühes päkapiku 
meestega, astus õige suurde, heledasti »valgustatud 
maa-alusesse saali.

Küll oli sääl palju päkapiku mehi koos, näis, 
et nad termest laanest olid siia kokku tulnud. Mõ
nedel olid kasetohust ehk muu puu koorest kõrged 
torukübarad pääs, teistel jälle sammaldest, kolman
datel puu lehtedest ja nõuda edasi.

Ja — oh sa ime küll! Karla silmad tahtsid 
sellest ilust pimedaks minna, inis ta nägi. Saali 
seinad olid jää karma läikiwast kiivist ja laest rip
pusid suured jää-purad alla, millede otsas heledad 
tuled põlesid. Keset saali seisis laia oksadega suur 
jõulupuu. Läks enne tükk aega mööda, kui Karla 
silmad kannatasiwad jõulupuu ilu täiesti tähele 
panna. No, niisuguseid ilusaid ehteid ja imelisi asju, 
hii sääl kuuse otsas rippusid ja hiilgasiwad, ei olnud 
Karla elu-ilmasgi meel näinud. ' Küünlaid kuuse 
otsas ei olnud, aga selle eest oli ta, latwast maani, 
wälgutule sädemeid täis. Ja missugused magusad 
maiuse-asjad ja toredad komwekid okste külles rip
pusid! Nende magus lõhn tungis Karlale ninasse.

„OH, kui nendest mõnda saaks maitsta!" 
mõtles Karla.

Üks päkapiku mees nagu mõistis poisikese 
mõtet, wõttis teda kätt pidi kinni ja »viis otse hiil
gama jõulupuu juurde, kus ta puu otsast kõiksugu
seid maiuseasju ja komwekkisid wõttis ja Karla tas
kud täis toppis.

„Söö ja söö, wäike, hää poiss!" sundisiwad 
päkapiku mehed sõbralikult ja Karla sõi kõhu 
üsna täis.

Uks läks lahti ja salk päkapiku mehi tuli meel 
juurde; kõigil ilusad pühade hiueb seljas. Ka neile 
tutwustadi Karlat.
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„Ahaa!" wastasiwad need, „meie tunneme 
seda poissi meel paremini, kui teie. Meie metsa 
ütewaatuse jaoskond on ju otse Undioru karjamaa 
ääres. — Kui hää, et meie wäike armastatud Karta 
jõulu-õhtuks siia on juhtunud."

Nüüd jutustasiwad uued, juurde tulnud päka
piku mehed teistele meel mitmed ja mitmed lood ja 
hääd teod wäikesest karjapoisist Karlast, kuidas ta 
linnupesasid koerte, kasside, kullide ja teiste ülean- 
uetute karjapoiste eest kaitsnud, kord uppuja änib- 
liku jõest wälja aitanud; jänese pojad koerte käest 
ärapäästnud; katki murtud noori puid kinni sidunud, 
et nad uuesti kaswama hakkanud ja palju niisugu
seid lugusid rääkisid nad.

Neid jutustusi kuuldes hakkasiwad kõikide päka
piku meeste silmad rõõmu pärast särama ja wäga 
sõbralikult »vaatasid nad Karla pääle.

Tasume sellele auusale poisile tema häätegude 
eest kuninglikult?" ütles keegi hulga seast.

„Jah, seda tahame meie teha!" hüüdsiwad 
kõik päkapiku mehed ühel häälel.

Üks õige ilusates, kullaga löbikoetud riietes, 
päkapiku mees astus teiste seast »välja. Näis, et 
ta teiste päämees ehk, juhataja oli. Karla ette 
astudes, ütles ta: , ,

„Sa hää ja auus poiss, kes sa sna mere 
jõulupuule oled juhtunud, jäe ikka nii hääks ja 
anusaks kui sa oled, siis oir õnn alati sinu läheda! 
ja igaüks armastab sind. Näe, siin jõulupuu otsas 
neid hiilgaivaid ehteid? Nkeed oa kõik kallid pärlid 
ja kallid üiwid. Igaüks neist on terme suur warail- 
dus. Neid pead sa meie käest jõulukingituseks nii
palju saarna, kuni su taskud neist täis saamad."

Nüüd astusiwad hulk wäikseid mehi jõulupuu 
juurde ja hakkasiwad kallisi asju oksade küllest maha 
»võtma, et neid Karla taskusse toppida. Aga, oh 
seda äpardust, Karla taskud olid maiuseasju juba täis!
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„Nüüd jäen neist läikiwaiWiwidest ja pärüdest 
ilma!" mõtles poisike nukral meelel. Maiuseasjad 
olid ka nii Ijääb, et neist ilma jäeda ei tahtnud.

„Mis nüüd saab?" küsis Karla kohmetunult.
„Kui tahad kalliskiwa ja Pärlist^ siis pead 

maiuseasjad taskust wälja wõtma ja siia jätma. 
Aga need maiuseasjad on ka niisugused, et kes neid 
sööb, see kõige targemaks inimeseks ilmas saab. 
Wõta määratud warandust, roõt suurt tarkust? Mali, 
mis sul rohkem nieeldib?" rääkis päkapiku meeste 
päämees.

Karla mõtles wähe ja ütles siis kindlalt:
„Ma tahaksin tarkust, sest räägitakse, kes rikkad 

on, need ei ole mitte sagedasti hääd ja armulikud 
inimesed. Ma ei taha aga halroaks inimeseks saada."

Sai poiss seda ütelnud, astus päämees tema 
juurde, suudles teda otsa ette ja rääkis:

„Õnnelik poiss, sa oled hästi walinud! Meie 
tahame alati sind hoida ja sinul ei pea kellegist 
puudus olema.

Kõik päkapiku mehed olid wäga rõõmsad, et 
poisike nii auus ja suuremeeleline olt.' Igaüks neist 
tõotas temale sõber olla.

Selle järele hakkas imelik tore ja hiilgaw 
jõuluöö rõõmupidu Pääle — söödi, joodi, lauldi, 
mängiti ja lõbustadi.

Karlale jäi see nagu taewalik unenägu meelde. 
See oli nii suurepäraline ja ilus, et sõnadega ei 
saa ära seletada.

Pidu lõpul Iviidi Kärla saalist metsa alla tvälja. 
Kõik roäiksed mehed tulid saatma ja soowisid Karlale 
palju õnne.

Mäekingu kõrwal ootas ütlemata ilus, tvaike 
hõbedane saan, mille ette kolmkümmend roalget 
jänest oli rakendatud.



— 40

Päämees istus Karlaga saani. Kutsar puki 
paal keerutas plaksutades piitsaga õhus ja jäneste 
kari pistis, kui lennus jooksma, — saani jalased 
puutusid rvaewalt lume külge, nii kiiresti läks sõit. 
Ja kõik teised päkapiku mehed ratsutasid jäneste 
seljas, saani kõrwal ja taga, ühes. Küll oli see 
sõit ilus mets oli täis liõiduslikku kuuwalgust 
ja härmatanud puud hiilgasiwad ja särasiwad kui 
jõulupuude otsata meri. Küll sõitsiwad nad üle 
mägede, lumiste, hiilgawate lagendikkude, läbi paksu 
tihnikute ja metsajärwe läikiwat jääd niööda, kuni 
Karla wanemate kodu ukse ette jõudsiwad. Sääl 
jätsiwad lahked päkapiku mehed Karla jumalaga ja 
sõitsiwad lauldes metsa tagasi. Tükk aega kuulas 
Karla ukse ees neude ilust laulu. . .

Õrres oli kõik waikne. Aknast paistis tulekuma. 
Karta koputas ukse pihta. Ema tllli wälja ja wiis 
rõõmsalt oma pojakese sooja tuppa, kus isa üht 
jõululaulu luges. Ka wäike jõulupliu oli laes 
rippumas; küünlad pandi kohe põlema.

Jõulupuu all jutustas Karla oma juhtumist 
metsas ja kõik olid roaga rõõmsad. —

Sellest poisikesest Karlast, sai roaga tark ja 
kuulus mees, keda kõik inimesed armastasiroad. Ta 
sai oma tarkuse ja hoolsa töö läbi ka roaga rikkaks 
ja tegi kõigile palju hääd.

Tema süda ei olnud mitte kulla külles, waid 
õige tarkus, kohusetundmus ja ligimisearmastus juh- 
tisiwad teda elust läbi.



— 41 -

JärklrmõtlrmiMs
Kõigile lastele.

■— Tarkus on kallim, kui palju kulda ja 
südamehäädus uiug auus uimi ou enam wäärt, 
kui kallid kiwid ja pärlid. Sest, kui sulle kõik 
maailma kuld ja pärlid osaks antakse, aga sul 
tarkust, hääd südametunnistust ja auusat nime 
ei ole, siis on kõik see määratu warandus sulle 
kasuta, koormaks ja nuhtluseks. Nõudke siis 
esiteks tarkust, wagat südant ja anujat nime 
.taga, küll teile siis pärast ka rikkus ja õnn 
osaks saab.

— Kes tahab edasi jõuda ja õnnelikuks 
saada, see peab koolis hästi õppima ja 
pärast elus tublisti tööd tegema. Sest 
teadus on, kes meile tüwad annab, mis meid 
üle puuduste- ja muremägede kaunawad, kuna 
t ö ö, läbi raudkaljude, kulla-warandused wälja 
raiub.

— „Meie ei õpi koolis mitte teistele, 
waid iseeneste kasuks, oma tulewiku ja õnne 
kindluseks." Seda wäga tõsist ütelust peaks 
igaüks kooliskäija laps oma südamesse tulekirjaga 
üleskirjutama; igal tunnil peaks see tema 
kõrwus helisema ja teda wirgalt õppima kihu
tama. Siis wõib niisugusest lapsest tark ja hää 
inimene kaswada, kes iseenesele ja teistele ini
mestele õnnistuseks on.
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— Lapsed, õppige aegsasti tööd armas
tama, sest ainult auusa ja hoolsa töö läbi on 
kõik inimesed ilmas edasi jõudnud ja paremale 
järjele saanud. Ja ka teid, armsad lapsed, 
wõib ainult töö ja auus püüe edasi wiia.

— Laiskus oil hirmus waugipõli! Esiteks 
tundub ta küll armas ja meelitaw, aga pärast 
muljub ta rängemalt, kui kõige raskem koorem. 
Laisk ei tunne mingist asjast enam õiget rõõmu, 
temale on kõik tüütaw ja wastumeelt. Laiska 
inimest põlgawad kõik, sest tema on ka teistele 
koormaks ja inimesesugule teotuseks.

— Tarkus, wirkus, südamehäädus ja auus 
töö ou kõige kallimad warandused, mida iga 
inimene alati peab taga nõudma.

Hoolsus ei hooli raskusest, 
Wirkus ei wiiwitust salli; 
Töö on ülem siin kõikidest, 
Ehitab wöitluste walli.
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Lapsukese läbi.
Sündmus jõulu-õhtul trahteris.

Oli jõulu laupüewa õhtu.
Linnas põlesiwad igas majas jõulupuud ja 

rõõmsad inimesed istusid nende ümber. Enamiste 
kõikide majade aknad särasiwad jõulu-walgusest. 
Wäga harwa, linna alewis, kus waesemad inimesed 
elasiwad, leidusid mõned pimedad aknad. Sääl 
pidiroad küll kurwad inimesed elama!

Ühes niisuguses pimedas toas, mis ka weel 
külm oli, istus nelja aastane ilus poisikene akna 
laua pääl ja waatas üle uulitsa olema maja poole, 
kust akendest säraw jõulupuu paistis.

„Peaks isa ometi kodu tulema ja mulle ka 
jõulupuud tegemaõhkas poisikene ja pisarad wee- 
resiwad ta silmadest.

Ema oli seina ääres woodis ja stoigas wahete- 
wahel — ta oli haige. Ja isa ei olmid tööst meel 
kodu tulnud — ta oli wist trahterisse purjutama 
läinud. Seda tuli arutihti ette, et ta nädalise töö
paiga enne ära jõi, kui kodu sai. Niisugustel kor
dadel oli harilikult ema ikka käinud teda trahteritest 
taga otsimas ja oli wahel tema käest muist raha 
äratuua saanud, enne kui ta kõik ära joonud oleks. 
Ise ta aga enne kodu ei tulnud, kuni taskud tühjad 
olid ja teda trahterist wälja wisati.

9lüüb aga oli ema haige, ei saanud teda ot
sima minna ja asjata ootas wäike poiss akna pääl, 
millal isa ometi kodu tuleb!

Ema hoigas woodis wahel üsna kõwasti. 
See oli poisikesel õige walus kuulda. Tema wäi- 
kene pääke hakkas järsku ühest julgest mõttest kinni.

Tasakesi tuli la akna päält maha, täks ema 
woodi ette, kuulas wähe, andis siis haige ema teki 
äärele suud ja astus kikiwarwil ukse poole.
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„Jõulu-lapsuke, matte, armas Jeesus, tule ja 
juhata mind isa juurde!" õhkas poisike ja kadtts 
kuulmatalt tasakesi ukse taha, külmale uulitsale.

Linna keskel, suures trahteris, põlesiwad lae- 
lampides heledad gaasi-tuled. Kuuldus sumin 
ja kisa.

Suured toad olid laudasid täis ja nende ümber 
istusiwad hulga kaupa mehed ja jõiwad rotina 
ning õlut.

Mõnigi perekonna isa jõi saal oma wiimased 
kopikad ara ja läks pärast tühja taskudega ja palja 
kätega kodu omaksete jtittrde, kes näljas ja külmas 
oliwad.

Tihti läks roältmine ttks lahti ja üks ehk kaks 
kahroatauud nägudega uaist astusiivad tasakesi sisse 
ja roaatasiroad arglikult ümber. Joodikud, kes neid 
tähele panema juhtusid, tegid rumalaid tähendusi 
nende kohta kutsusid oma juurde jooma. Need 
naised otsisiroad oma joodikuid mehi, et kodu tulema 
meelitada. Hariva aga juhtus seda, et keegi joodik 
oma naise kutse pääle kodu läks, suurem hulk hakkas 
oma naisi rumalate sõnadega sõimama ja roaesed 
naesed pidid nuttes kodu minema, külma tuppa, 
nälgiroate laste sekka!

Trahteris aga sumises joobnud inimeste lällti- 
taro jutu-kõmin, kõlisesiroad rotina ja õlle klaasid, 
kostsiroad ülbed sõuad ja ivalt naer. . . Õhk oli 
kibedat tubaka suitsu täis.

Waesed inimesed, nad jõiwad oma raske roae- 
roaga teenitud hädalise tööpaiga trahteris ära! — 
Joodikul on raske ilma rotina ja õlleta läbi saada, 
ennem nälgib ta ja kannab nädal otsa wiletsust, kui 
aga laupäeroa õhtul purjutada saaks. Wiiua kihrot 
oit neid ära rikkunud, nii et nad oma himudele ei 
suuda enam wastu paima.
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Niisuguste inimeste elu läheb hukka ja nende 
lõpp on wäga wilets ja hale! Hariva jõuab keegi 
ennast meel päästa. ■

Miin ja õlu on inimeste õnne ja hää elu 
kurjem häwitaja.—

Trahteri wälimise ukse taga oli kobinat kuulda, 
— keegi nagu tahtis sisse tulla, aga ei saanud. 
Ligema laua äärest tõusis üks mees püsti, läks ukse 
juurde ja tegi selle uudishimuliselt lahti.

Sisse astus wäike, umbes nelja aastane poisike.
„Kas minu isa siin on?" kostis lapse hele hääl.
Kõik joodikud waatasiwad kohmetanult poisikese 

pääle, „kes keset tuba seisis ja oma isat nõudis.
Ühe laua äärest tõusis pikk, kuiwetanud mees 

piisti ja wähe waaruwal sammul astus ta, nagu 
kohkunult, lapse juurde. Laps haaras mehe kuue 
hõlmast kinni ja tahtis teda ukse poole wedada, aga 
tema jõud oli selleks meel wäga nõrk.

„Isa, sa pead kodu tulema!" hädaldas poisike.
„Kust sa siia taid? Kas emaga tulid? On 

ema wäljas ukse taga?" päris joobnud mees.
„Ise tulin; ema on kodus haige!"
„Soo, wõi päris ise? Waata, kus tubli poiss ! 

Tule, ma wõtan sind põime pääle ja annan sulle 
õlut wõi wiina, kumbat sa ise tahad.

„Ei, ei, mina ei taha! Tule kodu!" nuttis laps.
~ „Pärast, pärast pojuke, enne joonie oma miin 

ja õlu ära," ütles mees ja tahtis poega laua 
juurde wiia.

Laps, toetas oma wäiksed jalad wastu, wõttis 
kõwemini isa kuuehõlmast kinni ja püüdis teda 
ukse poole wedada.

„Tule kodu, isa tule kodu! Ema ja mina su
reme muidu ära! Tule ruttu, pai isakene, tule nüüd!" 
kisendas laps nii haleda ja südamesse tungima hää
lega, et kõik joodikud kohkunud olid ja liigutatult 
paigal istusiwad.
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„Andres, mine pääle kodu!" hundis keegi 
meeste seast.

„Mine jah!" kinnitasiwad mitmed.
„Tule, pai isa, tule ruttu! Ära joo raha ära! 

Ema sureb kodus ära!" nuttis laps ja laskis rsa 
ette põlwili maha. Ta pandis oma wäikesed käe
kesed kokku ja palus:

„Armas jõulu-laps Jeesus, aita mind mu isa 
kodu wiia!"

Kõik mehed olid sügawasti liigutatud ja mit- 
nrelgi läksiwad silmad märjaks.

See sündmus lõi joodikule isale nagu wälk 
pähe. Pisarad tuugisiwad ta silmadesse. Ruttu 
kumardas ta maha/ wõttis poja sülle, surus oma 
kaendlasse, südame wastu ja tormas temaga uksest 
wälja uulitsale ja siis tuulekiirul kodu poole.

Paljud joodikud tõusiwad sta oma laudade 
juurest üles, maksiwad arwed ära ja läksiwad mi
nema — kodu, omakste juurde. Kes weel jooma 
jäiwad, neil ei maitsenud, pärast seda põrutawat 
sündmust, enam õlu ja wiin, waid aegapidi kadusi- 
wad kõik trahterist ära ja lauad jäiwad tühjaks. 
Tumeda pilguga waatas trahternik mõtetes oma 
ette maha. , .

Wäike, nelja aastane poisike oli kallil jõulu
õhtul imeteo korda saatnud, mille eest paljud pere
konnad teda tänasiwad.

Alewis oli pime tubaInüüd walge. Wäiksel 
poisil põles jõulupuu laua pääl, mille ümber ta 
lõõmu Pärast jooksis.

Emale oli rohtu toodud ja istusTnüüd woodl 
ääre pääl, kuna isa teda armulikult toetas. Õnne
likult waatasiwad nad oma wäikese poja pääle, kes 
särawail silmil jõulupuud waatles ja küllalt ei jõud
nud selle ilu üle rõõmustada. Korraga jooksis 
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poisike moodi ette ja ärdasti, kuna ta silmadesse 
pisarad tuliwad, küsis ta:

„Isa, ega sa nüüd kunagi enam trahterisse 
ei lähe?"

„Ei, mu lväike armsake! Nüüd tahan ma. tööst 
kodu tulles ikka kohe oma hää pojakese juurde tulla," 
wastas mees, kuna hele pisar ta põsked mööda 
alla weeres.

Wäike poiss andis isa käele suud. Haige 
ema naeratas õnnelikult ja silitas pehmelt oma 
pojakese pääd.

Ahjus pragises hele tuleleek ja saatis soojust 
tuppa, kuna laua pääl pühade-toit isuäratawalt 
lõhnas^

Oimetumast perekonnast oli õnnelik perekond 
saanud, ja seda kõik oma wäikese, nelja aastase 
poja läbi.

Eks see olnud püha jõulu-öö ime?!

Tuulutaja laul.
Lange, lange, terakene, 

Läbi sarja sahinal;
"Wingelt puhub tuulekene, 
Hagan lendab kahinal!

Sihka=sahka õõtsub sari, 
Põhk ta warwel sahiseb ; 
Kuldne terakeste hari 
Wärati all kerkineb.
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Hagan lendab, ringi keerleb, 
Seina wastu sahiseb, — 
Kolgas kerkib, tera langeb, 
Käsi kärmelt rehitseb.

Puhu, puhu, tuulekene, 
Wir galt panen tööle käe, 
Et ei üksgi terakene 
Põhu sisse peitu jäe.

Streit
Kuus last seisiwad söögitoas ja sosistasiwad 

isekeskis. Silmakestest paistis ärewus ja oota
mise piin.

Saalis ehitadi jõulukuuske ja lapsed pidiwad 
seni kõrwal oleivas toas olema kuni küünlad puu 
otsas põlenia süüdati ja neid siis saali kutsutakse.

Et ootamine wäga igaw on, seda saiwad lap
sed nüüd tunda.

Jõulupuu ehtimine' näis ka õige palju aega 
mõhna:

Kärsitu loomuline Aleks, tema oli teistest 
kõige wanem, ei suutnud igaivat ootamist enam 
ivülja kannatada.

„Mina ei taha enam oodata!" põrutas poisike.
„Oodake, oodake, lapsed!" kostis saalist tugew 

mehe hääl.
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„Wärsti wõite tulla. Jõuluwana pole kõiki 
kingitusi weel kätte andnud," rahustas laste enia 
saalist.

„Küll on see jõuluwana aga laisk, kunas ta 
sedawiisi kõik linna majad jõuab läbi käia?" pahau- 
das Aleks.

Ta tagus rusikatega weel kord saali ukse pihta 
ja kui see ka ei aitanud, waid ikka ainult oodata 
kästi, siis pööris Aleks ennast teiste laste poole ja 
seletas targa näoga:

„Kaua me ikka ootame! Hakkame midagi män
gima, et lõbusam oleks."

„Aga mida siis?" küsisiwad lapsed.
. Aleks mõtles wähe aega.

„Mängime streiki."
„Mängime!" hüüdsiwad teised.
„Olga, Weida ja Karla, teie olete wabriku- 

töölised, teie streigite ja karjute: „elagu wabadus! 
rohkem palka!" Wanka ja Sergei on kasakad ja 
mina olen kindralkuberner."

„Siis peawad aga meil ka punased lipud 
olema," seletas wäike Olga, kust neid saame?"

„Minge tooge lastetoast minu puuased Püksid, 
Wanka punane kübar ja ema punane põll, pange 
need kepikeste otsa ja tulge siis kisades siia tagasi," 
õpetas Aleks.

Streikijad läksiwad lippusid tooma. Kasakad, 
Wanka ja Sergei, istnsiwad papa jalutuskeppide 
selga, mis hobuste aset pidinmd täitma ja ratsuta- 
siwad ühe ringi, ümber söögilaua, proowisõiduks 
ära. Wöörihmad olid nuutideks ehk nagaikadeks 
kätte wõetud. Aleks oli isa roana uniwormi selga 
ajanud, mille sees ta nagu kottis oli. Tärniga 
müts oli pääs, teise kõrwa pääle roiltu majutatud 
ja isa kuld pidemega mõõk üleõla roööl.

„Üleroaatusele!" käsutas ta kasakatele, kes siis 
ka kohe tema eest edasi tagasi mööda sõitsiroad.

4
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„Hiiä küll," ütles ta rahul olles, „minge 
nüüd riietetuppa ja oodake sääl, kuui ma teid 
käsen tulla."

Ratsanikud kihutasiwad kepp-hobuste seljas 
teise tuppa. Aleks lohistas pikas mundrikuues 
uhkelt mööda söögituba ja ootas streikijate tulekut. 
Need jäid kauaks ära. Aleks sai rahutuks, et ta 
nii kaua ootama pidi ja otsustas streikijatele kasakate 
läbi tublit „õpetust" anda.

Lastetoa poolt hakkas kisa, jorutamine ja kil
kamine kuuldawale tulema. Aleks seadis ennast 
sirgesti seisma, kätt mõõga pääle toetades. Kasakad 
trampisiwad rahutult teises toas.

Streikijad jooksiwad söögituppa, Olgal ema 
punane põll kepi otsas, Weidal punased püksid ja 
Kooläl kübar.

„Eest älä! stleikijad tulewad!" kisas Koola.
„Hurraa! elagu wäbadus!" karjus Weida.
„Rohkem palka!" nõudis Olga Aleksei ette 

astudes.
„Oodake teie paganad! — wõi mässawad!" 

karjus Aleks.
„Sina oled waras, wereinieja!" kisendas Weida 

temale wastu ja lõi^teda punaste pükstega. „Anna 
meile wabadust ja põigust elada 'ja ära nuuma 
ennast raswaseks !"

Aleksil sai tõsiselt süda täis:
„Wõi sina julged niini) pükstega lüüa? Kasa

kad siia! Ma lasen teid, kui mässajaid, puruks teha!"
Kasakad ruttasiwad söögituppa ja kohe kallale. 

Weida sai rihmaga matsata Pähe, Olga wastu selga 
ja Kooläle trehwas uina siihta. Weida haaras 
esimese kasaka riudupidi kiuni ja wiskas kõige kepp- 
hobusega teda selili põrmandule. Kasak hakkas 
papat appi karjuma. Koolä nuttis suure häälega
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ja Olga sasis teise kasakaga karwupidi, mille juures 
nad ise mõlemad nutsiwad. Eeks tagus tuppes 
mõõgaga Weidale selga, kes esimest kasakat maas 
kinni hoidis.

Põhjamata kisa, kära ja nuttu oli söögituba
Ja kes teab, kuidas lugu oleks meel läinud, 

kui streikijatele ja streigi rahustajatele korraga oota
mata pööre poleks tulnud, — saali uks läks lahti, 
kust tore jõulupuu säras, isa ja ema jooksiwad 
kaklewate laste juurde sisse.

Tüli lõppis kohe, aga nüüd oli seda rohkem 
nuttu ja kaebtusi üksteise pääle.

„Mis pagana lahingut teie siin lööte?" küsis 
isa imestades laste käest.

„Meie mängisime streiki," seletas Aleks.
„Ja mis sul seljas on poiss? Minu niundri- 

kuub ja mõõk wööl."
„Mina olin kindralkuberner," wastas Aleks. 

„Olga, Weida ja Koola olid wabrikutöölised, kes 
mässasiwad ja Wanka ning Sergei olid kasukad."

Wanemate imestusel ja meelepahal ei ol
nud piiri.

„Ajawaim!" urises maakonnaülem, laste isa, 
läbi hanimaste.

„See ajab lapsedgi hukka!" õhkas ema.
Wähe mõtlemise järele ütles isa:
„Aga teate, lapsed, nüüd streigib ka jõulupuu 

ja ei põle teile mitte täna õhtu maid homme. —. 
Nüüd igaüks oma tuppa ja — magama I"

Maakonnaülem läks saali, kustutas küünlad 
jõulupuu otsast ära ja sammus oma kirjutusetuppa, 
kus ta kaua istus ja millegi Ae järele mõtles. . .

Proua, kes oma mehele ei julgenud wastu 
seista, saatis nuuksuwad lapsed magamisetuppa ja 
püüdis neid rahustada.

.. 4*
p:;tu Ülikooli Raamatukogu 

ARHIIVKOGU
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Weida, kui. tööliste ninamees, ei lausunud 
euam sõnagi ja heitis uhkelt woodisse, sest ta oli 
kord uulitsal niisugust juttu kuulnud, et tööliste 
juhid uhkelt neile pääle pandud karistust kannata- 
wad. — Kindralkuberner Aleks oli koguni tröös
timata.

Nii loppis laste streigimäng jõulu-õhtul.

T õeterad.
— Lastekaswatamine on koige'wanem 

eluwõlg, millest inimesesugu kunagi lahti ei saa.
— Ei ole midagi õnnetumat ega kurwemat 

nähtust siin ilmas, kui tõsine armastusesicle wa
nemate ja laste wahel puudub.

— Laste ja wanemate wahel walitsew 
südamlik armastus on ilus kalliskiwi, mille läbi 
meie oma elule wäärtust ja õnne lunastame.

—• Aeg on j amalik kingitus, sellepärast ei 
tohi surelik inimene aega mitte asjata ära 
raisata.
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Kõik, mis elab, liigub edasi:

Weel mõned päewnd ja 
:— jällegi on üks

aasta igawesesje ''ajamerde 
kadunud!

sünnib, kaswab, püüab täiuse poole ja — 
kaob. . .

Wägewad on need ajalaened, mis meid 
edasi kannawad. Inimlik tarkus ega teadus ei 
suuda aja kauget käiku takistada — see woolab, 
itcigit määratu meri, otsatust kalda poole. . .

Meie elu on üürike, meie tunnid nii lühi
kesed! Noorus kaob, nagu ilus unenägu, täis
iga kui tööpäew palawal suweajal ja, enne 
kui me meel õieti arusaadagi wõime, langeb 
wanaduse halla-lumi meie pää Pääle ja mnudab 
juuksed walgeks. .

Et aega meie tarwis nii wähe on, et see 
osa, mis meie tarwis antud, leunnkombel mööda 
läheb, sellepärast tarwitage igaüks oma aega 
ja ärge laske sellest natukestgi kasuta kaduma 
minna.
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Töö on, mis meie elule wäärtust annab, 
mis meile elu armsaks ja õnnelikuks teeb. 
Töö on see, mis meile surmatunnil iseenesega 
rahulolemise tröösti ja magust kohusetäitmise 
tunnet saadab. Tööd on kõik inimesed teinud, 
kes enne meid ilmas elasiwad; tööd peab ka 
meieaegne inimesesugu tegema ja tööd tegema 
saamad needgi tulewiku rahwad, kes pääle meid 
elawad.

Töö on inimesesugu ihu kui ka maimu 
täiuse poole edasi toimub. Mis nnnewiku ini
mesed on töö läbi kätte wõidelnnd, seda peame 
meie edasi kaswatama ja oma aja lõpul tule- 
wiku inimeste kätte andma, kes inimesesoo täiuse- 
pnüete pääle edasi ehitawad, edasi wõitlemad. ..

Aasta lõpul waadaku igaüks, olgu ta laps 
ehk toana inimene, oma mööda saadetud elu 
pääle tagasi ja küsigu iseeneselt: kas see on 
ka õige olnud? Kas olen koolis hästi õppinud? 
Kas oma tööd õieti ja auusasti teinud? — 
Ei ole meie seda aga mitte teinud, siis peame 
kohe püüdma seda hääks teha. Ärge miiwitage 
silmapilkugi oma toigasid ja eksitusi parandamast, 
sest — silmapilk wõib palju tuua, õnnetust ehk 
õnne luua! —

Lapsed, teie olete tulewiku rahwas '. Teie 
kannate meie, wanade, mõtteid ja püüdeid elusse 
edasi. Wärskendate neid oma nooruse werega; 
selgitate kõrgemale jõudnud hariduse walgusega.

Saage auusateks ja häädeks kodanikkudeks, 
tõe ja inimliku õiguste eest toõitlejateks. Siis 
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wõime meie wcinad, kord selles rõõmsas teadmi
ses surmaunesse soikuda, kalmukambrisse kaduda, 
et teie meie poolikuid töösid lõpule wiite; meie 
aateid elus täide saadate; meie sihtide pääl 
edasi wõitlete ja wõidate!

Teie päralt, armsad lapsed, ou tulewik; 
teie päralt on tulewiku wõidud ja wõidupalmid.

Püüdke ennast selle wastu walmistada; 
hariduses täieneda; eluteedel edendada; elu- 
wõitlustele ühineda. Et tammena tugemaks 
saaksite, kaljuna kindlaks jääksite.

Selles teadmises ja püüetes astuge manast 
uue aastasse ja õun ning õnnistus mingu 
teiega ühes!

Seda soowib

»Baske Jõulu-raamaku" 
Kirjutaja.



Laste pühade-kirjanduse järgmine 
wäljaanne, II. wihk, nimega:

„Laste Lihawötte-piihade raaniat. M Г 
ilmub aegsasti enne Lihawotte pühasid 
ja on igast raamatukauplusest saada.


