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Eessõna.
Eesti kirjawara on weel wäike küllalt; aga iseäranis
puuduwad õpetlikud jutud (lood) lastele. Töistes keeltes
müakse terwed ajalehed laste tarwituseks wälja, mis sees
lapse wannute parajat toitu nii wormi kui sisu poolt pakutakse. Eesti lapsed lakkugu sõrmi, ueil ei ole pääle kooli
lugennse raamatu midagi sellesarnast.
Nõnda aga ei tohi asjad edasi minna. Siin pakun
ka Eesti lastele ühe raamatukese, mis ueile tululikuks aja
wiiteks, aga ka ühtlase waimu äratamiseks ning silmade
ja kõrwade teritamiseks peab olema. See eesseisaw raamat on „Franz Wiedemanni laste kirja kogu" järele 8
kunni 14 aasialiste lastele kirjutatud. Peaks ta laste
liigis lahket wasw wõtmist leidlua, siis saan unna ennenimitatnd Wiedemauui ja tõisi mõnusaid laste kirjanikkusid
abiks wõttes terwet kirjakogu ka Eesti lastele muretseum.
Miue siis raamatukeuc lahke laste hulka nii kodnsfe
tui karjamaale neile neid lugusi elule äratama, mis loodus
iga päew jutustab!
Illmmntu ltirzutaft.

Mullatükk.
A ä ä seisma, armas laps, ütles mullatükk, ja waata
mind õiete! — Kui ma oleks lõhnaw lill, ehk Hillssaw mardikas, ehk mõni kirju liblik, siis ei oleks küll
minul tarwis sinule seda hüüda. Ma olen aga paljalt
waene mullatükk, keda tuhanded inimesed tähele ei pane
ja palju päälegi Põlgawad. Aga jää seisma, armas lays,
ja waata mind mete, ka m i n a olen finn waatamise wääriline. Ka mina olen imekspanemise wäärt Looja käte töö!
Sina ei näita seda uskuda tahtwat, sest et mina näutu
ja lihtlabane olen ja et ehk wahest sind weel keegi ei ole
õpetanud mind tähele panema. Kuule siis, ma tahan
sinule oma lugu jutustada.
Sina tääb, kui sa koolis oled tähele pannud, pühast
kirjast, et alguses muud midagi ci olnud, kui wesi. „Iumala Waim," seisab kirjas,,,lehwitas wee pääl." Selle
wee sees ujusin ka mina ümber. Aga mina ei olnud siis
weel mullatükk, waid paljalt minu wäikesed kuulisarnased
jaukesed oliwad need rändajad.
Sääl ütles Jumal: „West kogugu taewa all isekohtadesse, et kuiwa maad nähakse!" See sündis. Waikesed kuulikesed kogusiwad kokku ja mina — mullatükk —
oliu walmis. — Ommeti mitte üksinda mina, waid arwamata milljoonid saiwad minuga ühtlase walmis. Sellest
silmapilgust oli minul ka otsus käes, mis minu töö ja
toimetus on.
S a saad imekspanema, mu laps, kui fa kuuled, mis
tähtsad asjad minul maailmas ajada on. J a jah, seda
ei arwa sina küll minust näha wõiwat, sest et minu kuub
tume on, minu kogu üsna näuw. Ka ei ole mina palju
suurem, kiri inimese rusikas. Minu kodumaa on lai, päratu, paljas põld ja ka siin sõltutakse mind sagedaste

jalyadega. J a siisgi ei wõits sina ega üksgi inimene, ei
wmks üleüldlikult midagi, mis elab ja liigub taewa all
ja maa pääl, ilma minuta olla. Mina ja minu wennad
on kõige loomade ja loodasjade toitjad. Mina ütlen seda
uhkusega, sest et keegi ei pea oma walgust waka alla peitma.
Ikka ei taha siua weel sellest hästi aru saada ja on
näha, kui puuduks sul alles tarwilik auustufe tundmine
minu wasw. Noh, kuule edasi!
Waata, sääl töisel pool seisab ilmatu suur tammepuu,
millest teie inimesed enesele põletnse puid, laudn, pinkisi,
kappisi, uksi, laewu 2c. walmistate. Kaewa labidaga õiete
tamme ligidalt — ja — mis pääl ning nulle fees seisab
tema? Mis kaewad sa wälja? — Mullatükka! —
Mullatükkidest imewad tamme juured seda toidust, seda
tugewust, millega ta omad wägewad oksad wälja sirutab,
nõnda et ta kuninglikus kõrguses iga rahwale tugewuse
täheks wõib olla.
Sääl lõunapool seisab mooruspuu põõsas oma wärske
halja oksadega, millest sina oma kooli lugemise raamatus
oled lugenud. Waata terasemalt senna! Uks näutu rööwikas, kes teile siidi kaela- ja päärätikute tarwis kojub,
istub sääl pääl ja toidab ennast noortest, õitsewaist oksadest.
Kaewa põõsa juured wälja ja silla leiad, uemad on mullatükkide sees, kust nad seda toitwat wedeliku wõtawad,
mis taime sees ennast selleks inleliknks olluseks ümbermuudab, et ta wäikesele kunstnikule wõimalikuks teeb, würstisid
ja rikkaid uhke riietega ehitada.
Sääl liigub lina warreke tuule käes, see taimeke,
millest teie iuimesed oma lõnga kedrate, oma lõnend it
kojute, mis niisama hästi keisrit kui kerjajat katab. Millest
kaswab wäikene ime haljas lina warrekene wälja? — Katsu
järele! — Mullatükist!
Waata edasi, armas laps! Siin on wilja põld, ühelpool ohakalifed odra- tõiselpool rasked rukkipääd. Lai
wäli on wiljaga kaetud, millest teie inimesed need toidunõuud muretsete, mida teie iqa päew suure Looja käest pa*
lute, kui ütlete: „Meie iaapäewast leiba anna meile täna
päew!" Knmarda maha!" Lükka käsi wilja sisse, lahuta
kõrred ühest, nõnda et sa põhja pääle wõid waadata.
Noh, mille pääl feisawad need tuhat ja tuhat kõrt? —
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Mullatüti pääl! Mullatükk on neid sünnitanud, suureks
imetanud ja kolmekiimne- ehk kuuekümue- ehk sajakordse
seemneteradega ehitanud.
Kuula! Kas ei olnud kella heliu ja txapi (lehma loki)
kabin? — Ta kõlab säält aasa päält. Sääl liiguwad
lehma loomad, kes teile inimestele piima, wõid, liha,
nahka 2c. annawad. Tükk maad eemal lööwad lamba talled
lusti, kellelt teie kasukaid ja willu mõnesuguse riiete tarwis
saate. — Millest toidawad ennast kõik iteed loomad? —
Sina tääd seda anunn. Rohi, hein, risthein ja mõnesugused
taimed on nende toit Nüüd CICJCI niine seuua ja waata,
mille pääl kõik need taimed seisawad. Igaüks nendest
idaneb mullatükist
Kas usud uiiüd juba, urn laps, et ilma meieta üksgi
elu kesta ei wõi?
Ac;a need ei ole ammugi weel mitte kõik minn tööd
ja teenistused. Kuula edasi! Wõta mind, nrnllatükki, ja
ehk weel kolm ehk ueli minu sarnast senna juurde ja pane
meid koos lilli potti. Sellepääle wõta üks reseeda
seemnetera, usalda aga meid ja mõne nädala järele wõid
oina ninakese lõhnawa reseeda warrekese ligi hoida ja magnst lõhna nuusutada. Kui reseeda on ära õitsenud ja
ära närtsinud, tõmba ta wälja ja kaewa uueste üks lefkoi
(lehwkoi) seemne terake taime tnhka. Nüüd kannata kuus
kunni kaheksa nädalat ja sa wõid jällegi uuusutada ja
niinelt ilnsa lefkoi õilme kulles, nlis salajalt meie kunsttöö toast on tõusnud.
Nõnda wõiks sina iga seltsi lilli seemne terakesi üksikult meie sülle pnhkama panna ja ikka jälle saaks tõised
ja nimelt need lillid elule äratatud, mille seemne sina
maa sisse oled nmtnnd. Kas see ei ole imelik ilmutus?
Aga mitte üksinda lehkawa lille ei sünnita meie ilmale,
waid kä mitmet sugu puid. Mata õunapuu seeme mnlla
sisse ja pea saab õrn õunapuukene, kni ka alguses
paljalt kahe wäikese lehekesega, üles tõusma. Pane pirni
tera mulla sisse, ei kesta kaua, kuuni uue puukese ilmuMiseni. Peida pähkel sellesamma incm sisse ja warsti
wõid sa noort pnukest näha. Anna meie sülle üks õhuke
kuuse seemnete ja pea wõiwad su silmad halja õrna okaste
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pääle waadata. Meie juures saab see sõna: „Mis immene külwab, seda tema ka lõikab," õiete täieste tõeks.
Nüüd on kewade. Tuhanded lillikefed õitsewad laial
wäljal. Tuhanded rohukeseo ja kõrred kaswawad aedades
ja aasade pääl. Pea on suwi ja siis tuleb sügise, kes
maal ilusa halja kuue seljast maha ja halli asemele ajab.
Kui teie inimesed sell ajal mägede \a wäljade pääl jalutate, siis kaebate, et kõik nõnda päratu, ilma ilnta olla.
Ema sündimise päew peab homme pühitsetud saama.
Tütarlapses otsiwad metsa ääredes ja madalikkudes, kas
kusgilt weel würstid lille wanikuks' punuda leiaks. 2l(ja
nad otsiwad iünaasjata. Lillide ladwad on närtsinud \a
kõrred kareda sügise tnulest murtud.
Sügise kanuul käib talw. Tema randse riide all
sureb ka kõige wiimane haljas heinake. Hoolimata katab
ta üle terwe maa oma surmasärgi.
Jõulud on möödas. Weel wiibib lumi ja jää nii
mägede pääl kui orus. Küll oli pitk, tuuline, tuisune
talw! Teie inimeste sees ärkab aegamööda igatsus kewade
järele. Lapsed waatawad ära sulanud akende läbi wälja
wana armsa mängn platside pääle, ojakese sammaldanud
kaldade poole ja meeleoäralise nietsa. Tütarlapsed hüüdwad: „Oh et sinilillid, kurekatlad ja kullerkupud juba
õitsesiwad!" Aednik ütleb: „Kui juba lumi ära läheks,
siis paueks lapsad ja kaalikad kaswama!" Põllumees
puhkab: Põhk on otsas! Kui ommeti juba kewade käes
oleks, et weifid wälja wõiks lasta!"
Nõnda soowiwad kõik inimesed, et kewade seda jälle
tagasi tooks, mis süüalune sügise ära oli wiinud. Aga
ühelegi inimesele ei olnud sügisel meele tulnud, ka mõndagi
metsa lillikest ehk tillu taimekest talwe kareda külma eest
kaitseda. Meie mullatükid oleme selle eest muretsenud.
Meie oleme nende õrna taimekeste juuri ja weel palju
õrnemaid idutt ja urbe kardetawa külma eest omas soojas
põues pidauud, neid oma rinna najal pnhata lasknud, et
nemad, kui Looja hääl neid oma pehme kewadise õhuga
äratab, ärkaba ja uut elu algada wõiwad.
Aga meie ei kaitse mitte üksinda mitu milljooni taimekest küinla talwe eest, waid ka weel äraütlemata palju
piljooni pisukesi loomakest ja tuhandid tolmus tantsijaid
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elukaid. Kui fee raudne rööwel ligineb, siis põgenewad
kõik need waglad, mutukad ja töised elukad eluwäljalt
meie viili pelau-paika; seda on neile nende Looja juhatanud.
Nad täädwao kõik wäga hästi, et nad meie süles julget
ja rahulikku hingamise aset pitkaks talwe uneks leiawad.
Oh kõiye targem ja kõige wägewam Jumal!
Tiina ja kõikminuwennad wõtawad ka ütleinata hää
meelega neid pisukesi põgenejaid oma hoole alla, ja ei küsi
ei passi ega asemeotsimise kirja järele. Meie tääme, nemad
saawao waenlasest tagakiusatud ja tarwitawad kaitsekohta
ja sellepärast teeme neile uksed ja aknad lahti. Oma elu
ea sees olen mina juba tuhandid peitnud.
S a peaksid aga nägema, mu armas laps, missugune
rändamine, jooksmine ja põgenemine on, kui esimesed torluid tähte annawad, et wana talwe kuningas raudse sõariistadega tulemas! Pea tuleb üks waene waglakene,
waewalt tolmnkese suurnne, kartes,' karates ja pnurib,
pelgu-paika otsides, ennast minu sisse! Pea tuleb mõni
mardikas minu ukse ette, koputab külge, nagu wiisakas
kombe nõnab, ja paneb omad munad minu loaga minu
sooja tuypa. Kui nurnadest tõugud wälja tulewad, siis
luban mina neid natuke mnlda lahti murda ja sellest euesele wäikese majakese ehitada, (mida teie inimesed tupeks
hüüate) niucl nii kauaks enese juurde jääda, kuum lausa
taewa all päike lume põgenema paneb.
Ka mõni selts liblikaid ja wõrgu wedajaid leiab
minu juures lahket wastuwõtmist, ja rahuga wõiwad nad
oma perekonnaga pitkal talwel puhata. Kui sa aga enne
kewade algust tahaks waewaks wõtta wäikest põllu pinda
läbi kaewada, siis saaks sa mõnda tõuku ja mõnda wppe
leidma, kes tõik terwife juures suurt ülestõusmise hommikut ootawad.
Waata, laps, et minul suured tööd teha ja kõrged
kohused täita on! Icza aasta pean uusi taimesi ülesajama,
toitma, kaswada ja sigineda laskma. Selleks läheb acza,
nagu sa isegi aru saad, suurt, wäga suurt jõudu tarwls.
Sinul ei ole sellepärast mitte tarwis imeks panna, kui
ütlen, et minul jõud mõni kord otsas on ja wästmus pääle
kippub. Inimesed, arwan mina, ei wõi sellepärast ka mitte
paljuks ega pahaks panna, kui ma neüt ootan, et nad
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mind mõne aasta järele natuke pnfjata lasewad, ehk minule
midagi keha karastamiseks ja jõuu jätkuks jägawad. Kui
nad seda mitte ei tee, waid aga ikka üksi minult s a a d a
tahawad, aga ei millalgi minule ka midagi a n d a igatse,
siis ei tohiks nemad tõeste mitte selle üle pahandada, kui
mina pärast üsna jõuntumaks läheil ja neile wähe saaki
annan ehk ka neid täieste tühjalt jätan. Sellest tääb juba
mõnigi ihne põllumees, kes muud ei taha, kui üksi saada
ja jälle saada, lookese laulda. Ta imeteleb ja kakub kukla
tagant, et tema põllud aast' aastalt wähem wilja kannawad ja tema sääl juures päew päewalt waesemaks jääb.
Süüd aga oli tema enese juures, sest tenia tahtis üksrnda
midagi saada, a^a ei midagi anda!
Omas nõudmistes olen mina wäga paras' Kni ma
üks kord olen ärawäsinud ja minu rammu on otsa lõppend,
siis peab mrnd paljalt paar aastat puhata lastama, s. o.
minu pääle ei pea mitte külmetama ja istutatama. Selle
aja sees awitan ja arstin mina ise ennast. Mina imitsen
osalt õhust, osalt wihma weest, mis minu pääle maha
langeb, kõik seda jõudu ja wedelikku, mis mul õtsa oli
lõppeud. Sell wiisil olen ma ise enese arst.
Kui millu isandad ja härrad seda ei taha, siis lautagu
uad sõnniknt, mis nende karja lautade põrandaid katab,
minu pääle; ehk puistagu tuhka, mida üksi muidu pesunaesed pruugiwad, minu üle; ehk, kui uad natukene heldema meelega on ja minule ruttu mõnusat rohtu anda
tahawad, ostku nad lupja ehk liunu sõnnikut (auaanot) ja
raputagu minn pääle. See on ikka alles wäike kulu selle
wilja kohta, mis ta enne minult on lõikannd, ja selle kuln
järele lõikama saab.
Kni teie inimesed ka selle poolest oma kohut olete
täitnud, siis ei ole teil muud teha, kui minu Loojat paluda,
et ta wahel wihma annaks, wahel päikest lahkeste paista
laseks, molli kord armulikult müristamisega mind ärataks,
kui ma kord palawa suwe päewal (nüs ka inimesegi juures
ette tuleb) natukene uniseks jään, ja et ta üleüldlikult kõik
loodllse säädmist, nagu külma ja palawat, tašttt ja wihma,
lund \a tuult nõnda juhavlks, et nemad kosutawal korral
wahetawad.
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Sina imetelesid enne, armas laps, kui mina sinule
rääkisin, et ma suur kunstnik ja paris nõid olen ja iga
foowitawat taime enese seest kaswada lasta wõin. See
on wäcja arusaadaw. Aga terwes, laias looduse töö toas
ei ole ühtegi mõjumist ega uäiwst ilma põhjata, s. o. ei
sünni nndagi, millel mitte oma põhi ei ole. Tuhandid
aastaid hindasin mina suures looduse riigis tähelepanemata ja läbi katsumata. Mind peeti üksi paljalt mullatükiks ja ei arwatud muuks kiti liht mullaks. Seda mulda
a^a peeti üheks ainsaks asjaks ja nimetadi „maaks". Maad
hüüti ka põhjusollnseks (põhjusjagn, mis mitte enam jagataw ei ole), ja neid arwati üle kõige neli olewat: tuli,
wesi, õhk ja maa.
Aga pärast seda, kui looduse asju, õhku, tuld, taimeja elajakehasid, mineraalisid K. hakatt terasemalt tähelepanema ja läbi katstnna, mõteldi ka mullatüki pääle. Sääl
tuliwad mõtlejad mehed juurdleja jumega meie junrde
wälja, wõtsiwad ühe minn wendadest, paniwad klaasi ja
kandsiwad oma töö tuppa (laboratooriumi). Siiu seisiwad
suur hulk pudelid ja klaasisid lahntawa wedelikkuaga, wäikesed sulatamise ahjud 2c. Piirituse tuled põlesiwad
ümber rirnji, tlaaskannnd. lehtred, tsilindrid (torud) 2c.
oliwad läbisegamine lanoade pääl. .Küll wõis meie
mullatükil lawa nahk üle keha käia selle kahtlase kambre
sees, ja temal oli ka asja karta.
Wäga pea tnli ta wiimne tnnnikcnc ligi. Opetatnd
härrad kõrge otsaesisteaa oliwad eneste wahel nõuuks
wõtnud, mullatütki ta kõige wähema jagudesse lahutada,
et tema põhjusollusi tunda saaks.

Ta waene pidi palju piina ja waln kannatama, pea
tulest, pea weest, pea ühest \a töisest hapatusest läbi käima.
Pea saiwad ta jaud lahutatud, pea kuiwatadi neid jälle,
nõnda et mõne tuum sees endise mullatüki kujust midagi
enam näha ei olnud ja teda keegi enam ära ei oleks tunöa
wõinud. Tema oli oma kuju ja karwa kautanud. Kuhu
oli ta Jänud? Kas ta oli õtsa saanud; ärakadunud? —
Loodusts ei ole iial otfasaamtst ehk ärakadumist! — Oli
tarwis täädusmeeste töötoas natukene ümberwadata.
Sääl seisiwad wiimselt hulk nõuriistu, klaasisid2c. ümber
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ringi, kus fees lahutawd mullatüki põhjusollused osast
õhusarnases, osast kindlas kujus seisiwad.
Õpetatud härrad rõõmustasiwad ja hõõrusiwad rõõmustades..kassa, et nende katsed õnnemutt korda oliwad
läinud. Üks neist lükkas rõõmu pärast prilli nina päält
üles otsa pääle ja jälle tagasi ning töine nuuskas suure
hää meelega ninatubakat ja haiwastas siis: aitsih!
Nüüd wõttis üks nendest tindi ja sule ja kirjutas
nime mööda kõik need üksikud ollused üles, mis mullatükist
oliwad saadud. Nüüd kuule ja imetele, armas laps, missugused ollused oliwad leitud: sõmermuld, sawimnld, mõrumuld, lubjamuld, kaali, naatron, rauaoksiid, rauaoksiduul,
söehapatus, weewlihapatus, fosforihapatus, kloor, auunoniak, mangaailoksiid, füsiuik, wesilnk, läpastik, hapnik 2c.
Kirjeldada ei wõi ina neid üksikuid ollust sulle mitte,
sest et sina siis wäga kaua minu ees peaks seisiua. Wahest
kõneleb koolmeister sinule midagi neist, ehk sa leiad mõnes
raamatus seletust. See aaa, mis sinule enne üks saladus,
arusaamata asi oli, on sul nüüd selge. Sina saad nüüd
aru, kudas see wõimalik on, et üks ai nn s mullatükk uii
mitme sugust taimest süuuitada wrnb, kuna ommeti igal
taiinel ise jaud on ja seda inööda tseäranis ollust oma
kaswamiseks tarwitab. Kui sa näituseks õunapuu seemne
tera minu sisse paned, siis aunalt inina temale töistsugusid ollust ja wedelikusi, kui ploomi seemne terale.
Kui sa roosikese nunn sülle istutad, siis toidan mina teda
töiste ollustega, kui et sa siilililli mu hooleks annad. Odrad
imewad isesugust wedelikku minu seest kui kaerad 2c.
Sellepärast ei külwa ka keegi mõistlik põllumees ühe
ja seesaumia põllu sisse aasta aasta järele kaeru ehk odre,
waid ta waheldab. Sell aastal külwab ta täädwa põllu
pääle ehk nisn, töisel aastal odre ja siis ehk kaeru, ehk ta
paneb kartohwlid maha 2c. Põllupapad kõnelewad sellepärast „põllu järjest."
Nõnda olen mina sind põllu harimise hallikale juhatanud, armas laos, mille ükstk aluspõhi mina olen. Mina
annan milljoouioele tööd! Nii laiale kui mullatükkide
fugukoud ulatab, s. 0. uii laialt, kui kuiwa maad on, liigutawad lugemata hulk kassa, et meid harida ja meie sülest,
nagu kõigch?ldema isa käest, taewa õnnistust wastu wõtta.
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Mine wälja kewadel, suwel ja..sügisel põllu pääle!
Waata ümber lga ilmakaare poole! Ühe ainsa suure põllu
pidaja wäljade pääl teewad sagedaste sadade wiisi inimesi
tööd. Waata meie küla põldude pääle ja sa wõid tuhande
kaupa inimesi lugeda, kelle toimetus on mullatükka harida.
Mine rändama! Käi kõik kanged maad läbi ja igal pool
saad sa leidma, et suur hulk elanikuid (mõnes kohas kõik)
künnawad, kuiwawad, kaewawad ja istutawad. J a uimelt
kõige waesematele rahwast, kellel mitte nit palju wara ei
olnud, et mõnd kunsti ehk käsitööd õppida, annan mina
tööd ja sellega ka igapäewast leiba. Km nad aga nii
tugewad on, et sahka, labidast ehk reha jõnawad pruukida,
siis on nad minule õpetatud küllalt, et neid oma teenistusse wõin wõtta. J a weel, armas laps, ära põlga mitte
neid, ära pidagu nendest ka wähe lugu, kes põldu hariwad.
Kui nad ka hallides wammustes ja jäme särkides, palja
jala ja päikesest põletatud palgega ümberkäiwad; kui nad
ka sulle seletada ei mõista, kudas neli aastaaega sünniwad, ja jutustada ei oska, mis maailmas sündinud ou;
kui nad ka rikka rahwa lanal tahwelt ja nuga kombe jarele tarwitada ei tää: nad on siisgi wäga auustamist
wäärt inimesed ja tähtsad liikmed immeste sugu hulgas.
Ara arwa sellepärast mitte, kui sa tõise seisuse osaline oled,
et „talnpoeg" toores, tundmiseta ehk päälelzi „rumal"
irnmene on. Kui keegi peaks julgema talumkule siiliks
pauua, et tema wähem haritud ou, ja tuhmidest õpetatud
meeste asjadest kõigewähemat ei aima, siis peaks mina,
mullatükk, tema eest platsi astuma ia teda kaitstes ütlema;
Mina olen selle asja tüki juures süüdlane! Mina tarwitan teda nõnda, et temal aeaa ei jää suure kooli saalidesse,
näitemängu majadesse ja kontserti kohtadesse kuulama ja waatämä minna, ehk suuremat sugu laisklejate liigis peeueniaid
elukombid õppida. Ma ei luba temale mitte suuri linnast
waatamas ja kokkn korjatud kunstasjade kodafi katsumas
käia. Ma ei anna temale mitte mahti poole päewade
kaupa istuda ja raamatid ning nuemaid tseitungist lugeda.
Ei, kui päike tõuseb — ja sagedaste weel waremalt
— kutsun mina teda oma päewaliku töö juurde, ja kui
ohtu kätte jõuab, on ta nõnda ärawäsinud, et muud paremat talle ei wõi soowida kui puhkamist. I a et tema sellest
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õnnest osa ei wõta, mis haritud inimene harimises leiab,
kas ei sünni see inimese sugu teenistuses? Mis saaks
lõige suuremast õpetatud mehest, mis krncje kuulsamast
kunstnikkust, kui nende taga mitte talupoeg et seisaks, kes
nendele leiba muretseb? —
Häda sellepärast sellele, kes mullatüki harijat põlgab, ehk
ta haljalt ta pääle üle õla waatab! Mitte nõnda, waid
palju eunemine müts maha ühe õiglase, ausa taluvoja eest!
Mina rõõmustan, armas laps, et sa nüüo näitad
aru saawat, kui tähtjas osa mina terwest maailmast
olen. J a h , waata, waata mind õiete! Inba miw higi
tilka on sellest saadik, kui armas taewane Isa Aadamne
ütles: „Pale higi sees pead sina oma leiba sööma, künni
sina jälle mullaks saad, kust sina oled wõetud," usina talupoja otsa kaudu minu pääle maha weerenud.
Aga, mis weel enam! Mina olen ka suure sündinud
looga, kelle raudse tahwlite pääl Jumala juhatused ja otsused rablvate juhtumistes kirjas seisawad, wäga kokku köidetud.
Waata enese ümber! Nende wäljade pääl. kus sina
praegu seisad, on omal ajal werd walatud. Oh, et mina
ijtlema pean: Ma olen werd joonud, inimese werd! —
Uks sirge, ilus noormees, wanemate ainus poeg, nende ainus
õnn, nende ainus lootus, õhkaw elu ehast, põlew kalli kodumaa armust, langes südamesse haawawd, selle koha pääle
maha. Ta pani — ma olen uhke selle üle ja kurwastan
ühtlase — oma armsa pää minu pääle, sosistas weel need
sõnad: „Sinu eest, mu kallis isamaa! ja — heitis hinge.
Aga nüüd, mu noor sõber, waata mind weel wiimast kord
ja õiete järele mõteldes! Weel ühte asja pean sulle ütlema:
M:na oleu mullatükk. Sina oleo inimene. Kui kord
looduse Issand taewa lantnses walgused walendama pani
ja maa seest heina, rohtu ja wiljalisi puid laskis kaswada,
kui wee fees kõik sugu toomad liikwale süudisiwad ja taewa
lautuse all linnud lendasiwad ja maa pääl kõiksugu loomad elule ärkasiwad Looja sõna pääle, ütles ta lõppeks:
„Tehkem inimest!" J a Issand Jumal tegi immese
mullatükist. (1. Moos. 2, 7.)
Muld, noor sõber, on see ollus, millest see maja,
kus sinu hml) sees elab, on ehitatud. See ilus maia!
See kallis püha Waimu tempel, nagu teda kiri nimetab!
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®a$te asja wõid sina sellest oma kasuks õppida.
Esiteks: Imetele Looja wägewust ja tarkust, kes mullast
ühe niisuguse ärakõuelemata imelise, ühe..ärapõhjendamata
kena kunsttöö on teinud! Töiseks: Ara ole uhke selle
pääle, et sinu keha ehk kenam on kui su kaasinimeste!
Ära unusta mitte, et tema ka üksinda nmllast on tehtud,
nagu igaüks tõine! — Kanna oma keha ülespidamise., ja
täiendamise eest hoolt, aga ära asw üle määra! Ara
unusta sureliku ihu eest hoolitsedes hinge eest hoole kandmist ära!
On inimesi, kes kõik oma aega, oma wara, jah,
wõiks pea aegu öölda, oma terwet elu oma maise keha
orjaks teewad; nemad teewad mullatükki omaks ebajumalaks. Oh seda snurt rnmalust!
Ehk kas sina wahest ei usll, et inilncne tõeste mullast
on ja sellepärast ka jälle mullaks saab? — Usu aga, see
on muutmata looduse säädus, et kõik kehad jälle neisse
olluste lahkuma peawad, millest nemad on kokku pandud.
Mine ja kae, kni haua kaewajad kord mõnd kahekümne
aastalist hända nneks hindamise asemeks muudawad! Kahekümne aasta eest sai siia üks surnu maetud. Mis on
muid sellest lahkumist järele jääuud? Kaewajad kaewawad
ja kaewawad, aga ei muud midagi kni mnllatükka. Mitte
märkigi ei ole inimeseliknst kehast järele jäännd! Koik
on mullaks saanud.
Waata mind hästi, armas laps! Kes tääb, kas mina
mitte paljn tuhande aastate eest mõne inimese jagn ei olnud ja kes tääb, kas ma niisama kaua aja järele jälle
inimeseks ei ole saanud? See on suur mõte, aga
wõianata ei ole ta mitte. Nagu wäikeses inimese kehas
were ringjooks on, nõnda on ka suures looduse riigis
lõpmata rinajooks. Need sõnad: „Ininielle, sa oled
muld ja pead jälle mullaks saama," tähendawad paljn,
wäga palju! Oleks soowida, et selleüle ikka ja ikka järele
mõteldakst ja oma elu tee säetatsi. Ara unusta seda mitte
ära, mu laps!
Nüüd oleu miua oma eln looga otsas. Saagn ta
sind õpetama, et ka kõige näutnma looduse keha sees suur
õnnisws ja taewalik tarkus warjul seisab! Sellepärast
ära mine edespidi ei millalgi minust mõtlemata ehk hooli-
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mata mööda. J a kui sa kewadel wahest kord maa-lõokese
lõõritamist kuuled, kes mullatüki pääl seistes oma
eleda lauluqa igawest Loojat kiidab, siis laula ka sina
teniaga seltsis ja kiida teda, kes maa-mullatükis niisamuti
suur on, kui tähtedega kaetud taewas.
Kui ükskoro sinu tunnike on tulnud, et ka sina mullaks saama pead ja sind alla wajutatakse waMse hingamise
aseinesse nlaise muuwüseks, siis saab sõbrus \a truu armastus sulle tänuliku südmuega wiimast auu andes palawa
pisaratega peu täis mulda su surma sängi pääle puistama
ja hnüdma: „Arka üles auuga!"

Ühe õunapuu elu lugu.
I.

Nooruse lugu.

Prii põllupinnal, aga ühe tallatud jalcztee ligidal,
seisis üks wana, annwäart õnnapuu. Ta oü oma hõbekarwa fammeldatud oksadega ja raagadega halli wanakese
sarnane,..kelle ees igamees auustaks mütsi maha wõtab.
Ühel pääwal hüpvas rõõmns seltsile poissa ümber
õunapun; nad mängisiwad ja lõid lusti. Wanakeue waatas
waiklikult wallatu rahwakefe pääle ja rõõmustas nendega
ühes. Ehk ta küll juba ealine oli, ei olnnd ta siisgi nende
wanakeste hulgast, keda „wiripilliks" hüütakse, sest et nad
iga noonlse rõõmu tnjn juures hapna pale teewad ja wagtst tahawad, et lustilised lapsed nõnda tõsised ja parajad
oleksiwad, nagu uad peawad olema.
Pärast seda, kni lapsed hää tükk aec;a mänginud ja
laulnud, hüppanud ja karanud ja selle järele ärawäsinud
oliwad, tõstis wana auuwäärt õllnapuu müa häält ja
ütles: ,,Istuge minu ümber maha, armsad lapsed, ja
knnlge tähelepannes päält, ma tahan teile oma eht lugu
jutustada. Ma arwau, kui teie tahate, wõite sellest palju
õppida. Mõtelge sääl juures ikka oma elu pääle!"
„Iah, jah!" hüüdsiwad lapsed, „jutusta meile, juwsta
meile! Juttusi kuuleme wäga hää meelega."
„Noh, siis kuulae!" ütles wanake.
„Ema Els, — Jumal ülendagu ta hingekest ja alandagu ta pattu! Ta magab juba ammugi maa nmllas! —
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istus kord oma toa ukse ees ja sõi oma wäikese pojakesega,
nimega Aado, keda ta põlweoe pääl kiiautas, õuna. Wäikene poisikene mängis ühe kirju karbikesega. Onna poolitades kukkus kogemata ema Elfe käest üks seemne terakene
lahtise karbi sisse. Pea pärast seda tõusis ema üles ja
pani karbikese kappi. Siia jäi ta unustusse ja seisis kaua
aega tähele panemata.
See seemne terakene olin mina, armsad lapsed, mina,
seesama õunapuu, kelle warjus teie praegu puhkate. Kuulge
edasi!
Aastad läksiwad mööda. Keegi ei teinud karbikesega teaemist, keefli ei leiduud seda seemne terakest. Waikselt ja liikumata okn mina kni surnud kirstu kitsas ruumis. Kui
see wangi põlw weel kauem oleks kestnud, siis oleksin mina
tõeste äramädanenud, sest minu tuba fyattaž märjaks minema.
Aga wiimaks wli minu ülestõusmise tund. Kui
wäikene Aado arwata kaheksa aastat manaks oli saannd,
Mx tal tuju kõik oina wanemaid mängu asjll kokku korjäta. Sell korral juhtus ta ka minu kapi juurde ja leidis
tutwa karbi. Ta tegi lahti ja leidis mind. Ta oleks
mind wõinud maha põrandule wisata, kus ma ära oleksin
sõtkutud ja sellega otsa leidnud. Aga ei, asi tuli tõisite.
Juba oli kaunis kewade käes, arwata kewade püha (ülestõusmisepüha) aeg. Sell ajal peetakse, nagu isegl mõista,
õulta seemnedest suuremat lugu, kui sügisel, kus neid sadade kaupa saada ou. Lühidelt, Aadol oli nõu mind maa
sisse panna ja õnnapuuks kaswatada. Estalguses kandis
ta aga mind taskus. Pärast lõunat jalutas ta isa juures
põllu pääl ja talle wli ta ettewõtmine meelde. Ruttu
uuristas ta sõrmega augu mullasse, pani mind senna sisse,
kattis mullaga kinni ja säädis ühe kiwi tunde täheks juurde.
Vtitu päewa puhkafiu mina, ilma et krngewähemat
muutmist enese sees tundsin. Sääl sadas hoog sooja
wihma. See tasane taewa õnnistus niisutas sügawamat
maamulda. Pea tungis leige wedelik minn sisse ja är.atas
mind wägewaste. Oli nõnda, nagu hüüaks hääl: „Arka!
Tõuse üles ja saa selleks, milleks sa saada wõid ja samna
pead!" Pea tundsin mina imelikku wäge ülewast enese
pääle käiwat, mis mind suure wõimuga üles poole juhatas.
Pärast sain tääda, et see armsa päikese soendama kiiretest tuli.
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Mina kuulsin seda imelikku kutsumist ja hakkasin ennast
liigutama. Mina paisusin. Pea oli minule nm tõmu tuba
pisukene. Mina, sisu, soowisin õhkll ja walgust. Wiimaks
lõhkusin oma kindla katte katki ja astusin oma waewalt
nähtawa jalakestega Glurelesteaa) wälja sooja maa sisse.
Ühtlase tungisin mina oina niisama peenikese pääga (kaswudega) illes poole. See oli küll alles ütlemata õrn ja
maa pind minu üle kiwi kõwa. Siisgi joudsiu aeg ajalt
kõrgemale.
Wäga imelik on, armsad lasseb, missugust suurt
jõudu juba Looja meie pehme, õrna matsadesse on pannud.
Teil inimestel on kange ja labidat tarwis maa pinda läbi
murda ja meie teeme seda oma õrna päädega. Jah, mina
tunnen näitusi, kus taimede end kaunis raskid kiwa aegamööda kõrgemale tõstsiwad, ja päälegi, kui need kaljo awauste kinni jäiwad, siis kalju Mti lõhkusiwad.
Minul oli mitu päewa tööd teha, euue kui maa pinnale jõudsiu. Aga mis suur oli miuu rõõm, tui ma esimest korda armsa päikese palet nägin! Ma rõõmustasul
just nagu laps, kes raske töö kallal kaua ou waewa näinud ja wiimaks temast õnnelikult üle saanud uiug siis töö
õnnistust tunneb.
Pea sain ma aru, et päikesel minuga hää nou oli ja
ma sirutasin sellepärast omad õrnad harud talle wastu.
Ta terwitas ja musutas mind, nagn ema oma nooremat
lapfntest! J a soojus käis kui elu õhk wimist läbi ja äratas kõik elu jõuud tegewusele.
Homnliknl ja õhtul rippusiwad kristalli karwa pärlid
minu juukste kulles ja jahutasiwad ning karastawad
nunn alles õrnu liikmid. Uned soojad wihum wood lnoolasiwad maha ja sigitasiwad maad. Miim allmaalsed
toitmise liikmed oliwad wäsimata töös. Selle asja poolest
oleme meie ees, kni teie inimesed. Teil on üksinda ü t s
suu, mille läbi teie ennast toidate, aga meil on mitu suu
sarnast awaust, mis ikka oma keelega maa feest toitu ueelawad. Meie juured, nagu teie wahest juba, auusad lapsed, tääte, lähewad peeuikestes harudmaa seest I g a ühe
ham otsas ou suu sarnane imemise käsn, mida sa muidugi
palja silmaga uähä ei wõi. See lmeb wahepidamata maa
(Loiduse lood labtrle.)
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seest wedelikku enese sisse ja saadab pää juurtesse uing
need juhatawad seda taimesse.
Ommeti ei ole kõik ollused, mis meie juured sisse
imewad, meie kaswamisea kasulikud. Nemad ei waata
sisse wõttes suuremat selle pääle, waid arwawad, et meie
rse saame katsuma, ja mis hää on, pidama. Seda siis
ka teeme. Neid ollust, mis meile kasuks ei ole, higitsewad
ja hiilgawad meie lehed jälle wälja ja meie tarwitame üksi
seda toitu, mis meie keha kaswatab ja kosutab. Nõuda
näed sina, et isegi meie, mõistmata looduse kehad, ileid
saadust peame pidama, mis teile teie ufu õpews juhatab.
Kas ei hüüa teile piibel: „Katfuge toit, ja mis hää ou,
seda pidage?"
Et inina nõnda kanalist elu elasin, sirgusin nia silma
nähtawalt ja kaswasin kaunilt kõrgemaks. Urb arwa
järele tõusis minu kulles nähtawale. Leht lehe pääle
paifns neist wälja. Pea piirasiwad minu käewarred
kämla laialt maad enese alla ja wõisiwad juba mõne
metsa lülikesele warju anda. Juba kiigutasiwad kuldsed
liblikud end minu oksades ja otsisiwad wule ja wihma
eest pelstu paika.
Nüüd olin mina kolm aastat wana. Aado, kes
seemne terakese maa sisse oli pannud, unustas mind üsna
ära. Seda andsin mina wäikesele poisikesele hää meelega
andeks, kuna mina täädsin, et ta sügisest saadik iga päew
kooli pidi minema ja õppimiseks aega tarwitas. Kas see
ime oli, kui ta oma ülesannete kallal mind ära unustas?
Aga ühel päewal uägiu teda tulewat. Kui wäga
rõõmustas ta mind nähes! Kui õnnelik tundis ta enda
olewat nähes, et see hää töö, mis tema üks kord oli teinud, hääd wilja kandis!
Jah, armsad lapsed, külwage ikka hääd seemet. Wili
ei jää kaswamata!
Aado waatas tükk aega minu pääle. Tema mõtles
ja ruttas siis ära. Otsekohe jooksis ta oma elu majasse.
Pea tilli ta jälle ja kandis ühe kepikese käes. Selle lõi ta
minn ligidale maa sisse. „Sa pead mul ilusti kohe kaswam<L" ütles tema ja sidus mind niinega kepi külgi kinni.
See oli minu meelest küll natukene kare, et mu priiust
nõnda wähandati. Senini olin milla oma tahtmist mööda
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igale poole ennast painutanud ja tuulest kiigutada lasknuud,
naglt süda tahtis. Üksgi inimene ei olnud minu käskija.
Ma olin metshobufe sarnane, kes eest ja tagant üles
lüües rohtlaanedes sundijata ja käskijata karaab.
Nüüd olin mina korraga ahelatesse pandud. Nüüd
pidin ntina just nõnda kaswama, nagu kange kepp nõudis.
See oli mõru. Mina wõisin paluda ehk wägiwalda tarwitada, ta ei lasknud mind mitte lahti. Ta seisis kindel
kui kalju, ja mina pidin tema tahtmise alla ennast alandama. See oli mulle mõru, wäga mõru!
Aga pea muutis minu meel. Teda, keda alguses
oma punajaks pidasin, tundsin pärast oma kõige parema
sõbra olewat. Mina õppisin am saama, et tema kindlus
minu kasuks oli. I l nia selle toeta oleksin ma sandiks
faannd. Tema läbi kaswasin mula sirgeks ja kauniks.
Ilma temata oleks wahest mõni torm mind pea maha
murdnud; temalt sain tuaewust ja kindlust. Mida hullemast tuuled mõllafiwad. seda kõwemast hoidsin mina oma
kaitsejast kinni. Ma tääosin nüüd et tema minu kasu nõudis.
Uueste wõisiwad kolm aastat mööda läinud olla.
Sääl tuli Aado jälle. Aga, missugune ehmatus! Sell
korral oli temal teraw nuga käes. Mul jooksis nagu
külm wesi üle ihu, kui nia seda terawat riista nägin.
Ka mille fidemid ja natukene waba tõi ta ühes. Mis
nõu pidi tal küll kõige sellega olema? — Warsti sain
ma seda tääda.
Aado wõttis noa ja lõikas minul mõned liikmed keha
kullest ära. Lõigatud liikmete otsad lahutas ta lõhki ]a
kiilus magusa õuuapuu magasid senna sisse. Selle pääle
pani ta mittu haawadesse wähä ja sidus neid hoolsaste
kinni, et õhk mitte juurde ei wõtnud pääseda ja wanad ja
uned liikmed pea paranesiwad ja ühte kaswasiwad. See
sünnitas tllinllle küllalt walu, aga ma ei nurisenud mitte,
sest mina' mõtlesin: Wäikene aednik; ei saa wistist mitte
midagi teacma, mis minule kasuks ei oleks.
.Stni Aado ära läks, ütles ta weel trööstides minule:
„Pai puukene! Ma olen sulle suurt walu teinild ja wõib
olla, et sa ehk minu pääle pahane oled. Crnrneti kannata
seda ära, pärast saad sa rnino wistist selle eest tänama.
Klli mina sind su oma tahtmise järele kaswada laseksin,
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siis ei saaks sina nutte hääd wälja kandma ja iaa
lllnale wähe käsn saatma. Nüüd aga, kui kord walil o
üle läinnd ja sina hää tahtmisega ja killdla jõnnga piinad
neid kallid kaswusid, niis sinu sisse on istutatltd, kaswatada, saad sa pea enese üle rõõinn tnndlna, saad oina
wilja pärast aunstatud ja itlimestest sõbraks peetnd."
Vtilla panin neid sõnn südamesse ja püüdsin kõigest
jõimst selleks saada, milleks mind Aado kaswatada tahtis.
Pea oliwad ^aawad paranennd ja kõik korras. Sööki ja
jooki oli minnl küllalt. See kõik tnli iilewclt niaha
sellelt, kellelt kõik hääd anded tnlewad.
Mina fain ikka suuremaks ja suuremaks ning nunn
ülub oli kõige haljam ligi ja kaugel. Waewalt seitse
kastat waua wõisiu miua juba Aadole onia esimesi õisi
näidata. Kudas tema rõõmustas! Aga oli näha, nagn
ui peaks ta minn õitest weel suurt lugu. Kui ilusti miila
ea õitsesin, teum waatas münt pääle ja ei lausuliud sõna.
Kas peaks ka wahest punkesi olenia, nlõtlesin lnina,
kes õitsewad aga wilja ei kanna? —
Olnineti, kui siigis kätte jõudis ja minu oksad alla laalusiwad, sest et iga õis ühe õuna sünnitanud oli,'läks Aado
pale lahkeks. Teiua siüuad hiilgasiwad rõõmu pärast.
Naeratades ütles ta nnnnle: „Ma tänan sind, et sa mind
mitte petlmd ei ole. S a oled nunn waewa ära tnnnnd
ja tasunnd!"
II. K e s k i g a .
Minll oksad ja raad lantasiwad ennast ikka enam
laiale. Mitil tuhat lilli, rohtu ja heillakõrt kaitsesin mina
palawa päikese paiste eest. 3iändajad tnliwad, parnwad
onm paima nlinu jalgade kohta ja uiuusiwad minu wiln
warjul. Miila lasksin lleid hiugada ja jutllstasill neile
unes paljn ilnsaid lngnsi kanyeist mägedest, jõgedest ja
lurnadest. Kiti irnd omast wäsnnnsest oliwad pnhkannd,
raputasin inina natukene oina pääd ja andsin mõtte maitsewa õnna kauge tee käigit pääle kaasa. Mõui lõikas
täuu tutluistilsels ja mälestuse märgiks oma liime minn

koore sisse.
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Igal aastal lehekuul ajasin müla oma kõige ilusmna
kuue selga. Ma wõin küll öölda, et seda kannis uhkusega
kandsin. Sell ajal jäiwad ka sagedaste wana ja noor,
rikas ja waene minu ette seisma ja silmitsesiwad seda ehet
suure hää meelega. Mitte arwaste ei kunlnud ma hüüdmist: „Kuis teua! Kuis ime ilus!" Ehk: „Pärgli päralt,
see õitsew õunapuu ou tõeste waatamise wäärt!" Ehk:
„Oäs ei ole uagu inglist selga säetnd särk sellel õuna
pirni? See walge selge, nagu seletatud puhws! See pulla,
kumaw, uagu puhas, püha armastus!" Ehk: „Eks ole
see õunapuu kui iifftf, suur roosi kimp?" Ma llägin ja
kuulsin ka, kudas wagad waatajad, sügawas südames lnnutatud, tahtmata omad käed kokku paniwad ja hüüdsiwad:
„Knis suur on Issand sinu heldus!
Oh keda fee ei liigutaks?"
Kõige enamist rõõmustasin mina ikka linna, rahwast, kes
lnõni kord õitsemise ajal maale tuliwad. Üks juhtumine
niisugusel korral ei saa iialai mul melest minema:
Uks kord olin mina jälle oma kõige kaunima õite ilus.
Päikese kiired mängisiwad minu pää kohal. Mesilased
mõnnsesiwad mitme kimme kaupa minn ümber. Üksgi
õhukene ei liigntannd minn roosi wärwilisi okse. Sääl
ligims üks neiu. Waikselt ja üksikult hiilis ta ligemale.
Tenia natukene kahwatanud palest paistsiwad kaks suurt,
wäga silma, mille mõistlik waade sügawat südame elu
tunnistas. Ta kandis kimbukese liht mctslillisi, mida ta
tee pääl tulles oli korjanud, käes. Mind nähes jäi ta
korraga seisma. Siis aga astus ta ligemale ja istus
läheda, halja künka õtsa maha. Käed risti ja lillikimp
nende wahel waatas ta wahepidamata miim pääle. Ma
arwasin hakatuses, see neiu mõtleb mind nul mõrsja ehtes
maalida. Aga selle tarwis puudus tal material.
I t t a sügawamale uähti ta silma waade miuu õilmete
hillka tullgiwat. Ta pale pääl paistis wiiulaks wäga,
püha imekspanemine. Mina märkasin temast, mitte üksinda
ta silm ei waatanud, waid ta süda tuudis ka ühtlase.
Tükk aega istus ta Loojast miimle antud ilu Weteledes. Sääl nägin ma, et ta süda sulama hakkas. Ta
silmad hakkasiwad elevamast hiilgama, $>ea ujusiwad
silma laugude wahel wäikesed, põlewad pärlid. Nüüd
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pööris ta omad silmad üles poole ja — paar pisarat
weeresiwad, nagu kaks hõbe karwa kaste piiska, üle ta
põskede.
Suuremat rõõmu, !fui need rõõmu pisarad looduse
igawese ilu üle walatud minule sünnitasiwad,^ ei olnud
mina iial enne seda ega ka parast tunnud. Onn sulle,
mõtlesin mina, kes sind, kõigewägewam Looja, sinu töödes
nõnda sügawalt tunneb! Niisuguse südame lngutuse õnnistus peab suur olema. Ta wiib u s u l e ja juhatab
südamele teed taewa poole.
Aga mitte üksinda inimesed ei tulnud minule wõcrsile,
waid ka elajad, suured ja wäikesed. Kewade.s kiigutasiwad
kirjud linnukesed end minu oksade pääl. Uks wilistas,
tõine lõi lusti laulust, kolmas kisendas mõndafugust.
Aga iga üks kiitis omal wiisil Loojat ja rääkis temast
ime asju.
Arwsagedaste usaldasiwad ka paar wäikest linnukesi
oma pesa nelja, wiie ehk knne lapsukesega minu hoole alla.
Neile olin sits mina armsaks, kaitsejaks sõbraks. Mina
kandsin ja liigutasin neid ja kui nad suuremaks saiwad,
laskstu mina neid oma käte pääl karata ja wallatada.
Millalgi ei pannnd ma pahaks, kui nad alguses waimuatelt
lanlmist õppides, wõeriti häälega nm kõrwad täis kärastwad.
Aga selle eest walitasiwad nad ka mind oma altariks, mille
pääl nad pärast oma hommiku kiituse laulust laulsiwad.
Keegi suures, laias maailmas ei ole ilma w a e u l a s t e t a . Ka mirntl ou neid: Suwel ronisiwad lühikese
ja pitka karwadeta tõugud minu tüwe tõttu (koadu) üles,
kõndistwad kunni oksade otsani ja sõiwad sagedaste mu
kõige kenamad lehed ära. Tõised wedasiwad oma wõrgu
üle nende. Lehed läksiwad rulli ja kuiwasiwad ära. Neid
rullis lehti pidasiwad waenulikud loomad nüüd oma elu
tubadeks. Nemad muutsiwad euuast tupeks ja magasiwad
nõnda kana sääl sees, kunni nemad kirju libliw kujul oma
ülestõusmist pübitsesiwad.
Ka üht täädwat seltsi libliwid ei sallinud nuua hää
meelega oma pääle lendawad. Nemad kurjategijad paikäsiwad omad munad minu lehtede külge. Pea saiwad
need päikesest hauutud. Söödikud rööwijad wiiwad wälja
ja uuumasiwad euuast uiisama minn lihawa lehtedest.
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Mttte wähem waenlane oli mulle üts wäikene mardikas, nõnda nimetatud „wiljalõikaja," kes, enne kui ma
märkasin, minu kõige parenia õunade sisse enne walmis
saamist ühe augu uuristas ja omad munad sisse pani.
Minu wiha liha oli munadest sündiwa ussikestele toiduks.
Need kaswasiwad päew päewalt suuremaks ja segafiwad
õuua sisekonda iga pidi läbi. Selle läbi läks see raisku.
Ta sai enne aegn walmis ja kukkus maha. Omaks suureks kurvastuseks pidin mina siis ikka neid sõnu kuulma:
„AH, ussidest uuristatud!"
Need pahandused tuliwad iiksi suwel ette. Sügisel
oli minul jällegi mõndasuaust rõõmu. Kui siis minu
kuldsed õunad kollaka halja lehte wahelt wälja wahtisiwad,
kogusiwad mittu ümber osakond lapsi, poisikesi ja tütarlapsi kokku. Nad täädsiwad küllalt, et minul helde süda
oli ja et llende keelele natukene magusat maitsa andsin Kui
wäga suure ihaldusega kõik üles minu õtsa wahtisiwad!
Nao silmitsesiwad punase paleaa õuue, et näeksiwad, uussugune kõige enne kukkuma saaks ja nende osaks oleks.
Nad ei soowinud midagi muud südamelikmualt, kui et
wäikeue tuulehoog minu pääd natukene raputaks.
Kui ma ne*b nõnda natnkene olin kannatad a lasknnd,
knkutasm ma wiimaks mõued kõige küpsemad õu nab maha.
Mida lnstilisemalt nüüd poisikesed nende kallale läksiwad
ja ükstoist ära müsisiwad, seda euam rõõmustasin mina.
Oh teie hääd lapsed, mõtlesin siis sagedaste mina
eneses waikliknlt, oleks teil ikka liht loodnfe annete üle
nii suur hää meel! J a edasi mõtlesin weel, see aeg peab
küll kõige õnneliknm inimese eln aastadest olema, millal
ta kannatamatu igatsusega walmi õunade ja ploomide poole
waatab, ja waewalt seda aega ära OOD ata jõuab, kuna
esimene küps wili maha kukkub; fee aeg, millal ta õuna
weel esiteks ei koori, waid ruttu oma terawa hammaste
waral kõige liha ja lniega nahka paneb.
Hiljemalt wli ka Aado senna, minn isand ja peremees,
kes selle wahe sees suureks meheks oli saanud ja kellel nüüd
mitu last oliwad. Tema tuli minn juurde õuuu maha
wõtma. Palest paisus tal see rõõm, mis neil on, kes
midagi on istutanud, snnre waewaga on kaswatanud ja
harinud, ning siis wilja lõikawad.
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Aado ei olnud üksi. Tema abikaas tuli ühes ja
nende ümber hüppasiwad rõõmsad lapsed. Neile oli tänane
päew ammu igatsetud püha, millal wiimaks õunapuu
puistatud pidi saama. I g a l ühel rippus wäikene korwikene käe otsas, aga ema kandis ümardajaga suurt korwi
kahe wahel.
Nüüd toetas isa übe redeli minu külge ja astus
miuu juurde üles. Lapsed karasiwad seda nähes hõisates
minu tüwe ümber. Pea oli Aado ülewel. Kui ta rnnad
jalad kindlalt oksade wahele oli toetanlld, siis hakas ta
kõigest jõuust puud puistama. Warsti lanaestwad õnnad
mürinal ina^a, nõlwa et maapilld minu all wärises.
Mõlema wanema poisikestel oli iseäranis suur rõõm,
meelega kesk õunade langu seista. Mida hullemast mina
nende pääde pääle pillasin, seda suuremaks läks ueude rõõmu
kisa. Kui weel kogeinata morn õun ühele ehk töisele nina
pääle langes, siis tahtsiwad nad ennast, iseäranis wähemad
wennakefed, surnuks naerda.
Kui kõige wiimue wili oli langennd, al^as üleskorjamine. Selle juures katsufiwad lapsed wõttu, kellel
korw kõige euile täis saab. Mõni õun jalutas saal juures
muidugi korwi minemise asemel wäikesc suukese sisse.
Raske koormaga hakkasiwad wiiinaks kõik kodu poole
tõttama. Siill faiwad siis niinu anded õunte kambrisse
paigale pandud.
Ise tuisust tallucgi ajal ei olnnd minul igawuse üle
tarwis kaebata. Oiua lvalge talwe kuuesse mässitud
magasilt ma fnurern jagu aega, sest nuunl oli puhkamist
tarwis. Ühtegi päewa ei läinud mööda, millal mul mitte
wõerid ei olnnd. Pea lendas mõni kaarna minu õladele
kas oma häda kaevania, ehk ümberkandset maad katsuma,
kas armas Jumal temale kusagil natukene sööki oli muretseim!). Ka mõned töised linnud, keda külm metsast inimeste elumajade ligidale kihutas, käistwad mul wõersile.
Jänesed närisiwad minu koore kallal ehk lasksiwad minu
ligidal ennast lnme sisse tnisata, et nõnda witsi sündinud
lume koopas tuule ja tuisu eest kaitsmist leida.
Kui mina mõni kord jälle üksi olin, siis käänasin omad
silmad Aado eluaseme poole ja olin iseeneses rõõmus
elle üle, kudas mina tema sugnkonda jälle sell aastal
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Aõnda rohkeste õnnistanud olin: rõõmustasin, kudas nemad
minu õuntega ennast kosntasiwad, neid iseäranis jõulu ajal
wäga kalliks pidasiwad, neile kuldsed kuuekesed selga ajasiwad ja ilusa, halja jõulu kuuse külge liputasiwad. Oh,
see ou ülesütlemata matzus tundmine, näha, kudas see
hää, mis meie tegime, töistele rõõmuks jo! õnneks on!
128.

Gluots.

Seitsekümmendseitse aastat olin mina juba kewade
tulemist pü^itseuud, settsekümmendseitse aastat oma haljast suwe särki walge talwe kasukaga waheldanud. Aga
nüüd tnndsin õiete selgest wanadust wäärania hakkawat.
Weri tutkas tasasemalt soonte sees. Minu kuub katkes
siit ja säält, läks lõhki ja woltidesse. Liikmed ei liikuuud
ja ei painuuud mitte enam nõnda kergelt kui enne. Mõned
suriwad ka üsna ära ja ei wõinud enam oma kohilt täita.
Minu jõud wähenes silma nähtawalt. Waewalt kandsiwad
lnind weel inu jalad. J a uõnda kartsin mina, et ty.rm
nlilld lnaha murrab ja mu pää mullasse matab. Uksi
wähe wihaga wõisin lüa weel inimestele kasu saata ja
ueude eest ei tänanud mind pea aegu keegi enam. Ühel
päewal pidin päälegi weel kahelt mööda mineja noorelt
inimeselt neid wäga walusaid sõnu kuulma: „Viiks seisab
see sant alles sääl? Tal ei ole enam ehtid, ei jõua ta ka
maitsewat wilja kanda ning riisub töistelt ilmaasjata
aselne ära. Seda oleks ammu pidanud ahju aetama!"
Milla trööstisin ennast sellega, et niisugust ülekohut
ka inimeste hulgas ette tuleb. Õest see ou waua tuttaw
asi, et, kui rnimene wanaks läheb, kui ta endise punase
palge pääle kortsud tulewad ja otsa esine woltidesse waud,
hambad ära katkemad, juuksed halliks muudawad ja lihas
liitnlcd luukoguks tuiwawed: et siis priske, elurammus
uoorus wäaa kergelt üle õla wanade Pääle waatab, nende
puudllst pilkab, neitbe wigade ja loodusliku wanaduse
omanduste üle uaerab.
Ehk kas seda arwa kuulukse, et nooremad wanemate
Mia ütlewad: „Noh, sellel oleks ka juba aeg ära minna?"
Ehk: „Waata ommeti seda wana inetu inimest! 2c. Noorus
mõtleb mõni kord wäga wähe järele. Neil ei wle meelde.
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et ka nemad kord wanaks lähewad. Sellepärast ei pea,
armsad wenuad, see mitte nõnda olema!
Nõnda seisin mina, üks wailakene, kellel elu himu
kadunud oli. Sääl wli ühel päewal Aado, kes ka nüüd
wanaks ja halliks oli läinud, minu juurde. J a mis tõi ta
minule? — Kaks tuge kandis ta käes, p pani minu
kätele toeks. „Siin, wana sõber," ütles ta ise ennast oma
karkude pääle toetades, „olgu fee sulle mmult wiimne
armastuse märk. Meie oleme töine töisega noored olnud
ja oleme wanaks saanud. Pea saame noorema sugule
aset andma pidama. Aga meil on see ülendaw südame
tunnistus, et seda oleme teinud, mis meie jõuus oli. ..RaMikult wõime sellepärast oma eluotsakest oodata. Ühes
hauas tahame koos hiugada. Sest tää, kui mind surm
maha raiub, saamad ka minu lapsed siud raiuma. Ma
olen seda omas wiimses tahtmises tääda annud, nemad
peawad sinust minule mu kirstu walmistada laskma."
Nende tugeden ajal ou mu waewaliue elu siia maani
hoitud saanud. J a sell ajal arwata on ka minust see
kõige ilusam töö oma elu sees tehtud. Ma päästfin üht
inimest surmast. Kuulae seda weel, armsad lapsed, siis
on ka..minu elu lugu otsas.
Nhel palawal suwe päewal oliwad müristamise
pilwed minu pää üle kokku kogunud. Wägewad wälgud
wilkufiwad pimeda pilwede piiril. Pikne paugutas hirmfaste. Wihma sadas kui oa warrest.
Sääl tuli üks poisikene teed mööda. Ma tundsin
teda kohe ära. Ta oli minu waenlane, sest ta oli minult
sagedaste õunu warastanud, mind wemmeldega wisanud
ia mitu kord mu hooleks antud linnukesi ära rööwinud.
Km ta mind nägi, jooksis ta kohe minu juurde warju
otsima. Tema et nättnud seda häda tundwad, millesse
ta selle läbi läks. Mina aga mõtlesin selle pääle ja —
ehk ta küll minu waenlane ol: — tahtsin mina seda temalt
mööda saata. Aga kudas?
Noh, mina raputasin nii rängaste oma pääd, et pois
pea aru sai, ta saaks siin weel palju enam märjaks, kui
lausa taewa all. Natuke nuker minu üle läks ta edasi.
Waewalt oli ta sada sammu eemal, tui pikse minusse lõi
ja pahema kulle kuuni maani lõhkus. Ma olin küll nüüd
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andiks saannd, aga unustasin oma õnnewst ära, sest mu
üda ütles mulle, et ma hääd tööd olin teinud.
Ei, ma ei wõi weel lõpetada, waid pean teile weel
seda wiimast asja, mis mul südame paal on, jutustama.
Minu ja mu sugu..seas elab ka weel üks wana,
ennemuistene mälestus: Uks minu wendadest oli, kes
Manast nende õnneliku eht õnnetuma päewil — nagu teie
ise arwate — Paradiisi aia lesk kohas seisis. See oli ka
õunapnu, kelle kohta Issand Andamile ja Eewale ütles:
„Teie tohite kõigist puudest süüa, aga hää- ja turja wndmise puust ei pea teie mitte sööma. Sest mill päewal teie
sellest sööte, saate teie surenm." See oli õunapuu, kelle
pääl äraeksitaja, madu, kes sellest päewast saadik enam
õnnetust on saatnud, kui kõik mere wood, kõik wilkuwad
Mälgud, kõik sügawuse tuled, kõik kõrbede tuuled kokku,
omale esimest elu aset wõttis. See oli õunapuu, kelle
päält fee hiilgaw hirmuws, eksitus, kes taewast tühendab
ja põrgut täidab, oma libeda keelega aga kurja meelega
esimesi mimesi tiusas. See oli õunapuu, kelle all inimene,
see püha Jumala näu järele loodud loom l a n g e s , kelle
all ta oma puhast ingli loomn, lapselikku waga südant,
patuga püretas. See oli õunapuu, kelle oksade all see
esimene ahela rõngas sellest otsata pitka p a t u ahelast
walatud sai. Missugune kurblik mälestus!
Armsad lapsed! Mõtelge selle pääle, nii sagedaste,
tui teie mind ehk ühte minu wendadest näete. Mõtelge
kawala man pääle ja olge ikka walmid tema pääd rõhuma.
Teie ei tää ühelgi silma pilgul, kui ligidal ehk kaugel ta
teist on.
Nüüd olen ma oma elu looga otsas. Tehke et ma
seda mitte ilma asjata ei oleks rääkinud! Vtõtelge weel
mõni kord minu, wana õunapuu pääle. Pea pannakse
kirwes minu juure külge. Aga ka surnult saan ma weel
tasu saatma kui — kirst.

Roosilill.
Lehe kuu oli mööda. Tema kannul käis ta weud,
Jaani kuu, oma palawama päewade ja eledama lillidega.
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J a niisugusel Jaam tuu päewal oli see, luill wäikene
kümne aastane Mirnci ühel honnilikul eina aiakeste astus.
Miina oli mõni päew haige olnud ja ei wõinud sellepärast
seda armast tohatest waatamas käia. M i s ime sus, et
teniale hulk uusi, lehkawa lillist omad ilnfad õiekesed
wastu sirutasiwad, nagu tahaks uad teda sõbralikult
terwitada.
Mima wastas seda waikset „tere hommikust" silulade
rõõmuläikega. Tema astus üksikult iga lilli juurde, auustas teda oma niuakescga nuuslltades ja tõstis oma õrna
käekefeaa iihel ja tõisel kirjll pääd kõrgelnale, et neile
hästi., sügawasse selge silmadesse waadata wõiks.
llks lill rõõmustas teda iseäranes. Ta oli sell aastal esimene sellest seltsist, mida Mima nägi. See oli üks
punane roosilill.
Ta õitses ilusa, halja peenra kesk kohas. Wäga kena:
iiks üksik ümargune õis noore, wärske põõsa kiitles!
Weel hoidsiwad wiis wäikest wälimist lehekest seespooksid südame lehti koos ja üksi otsast wõis natukene
sisse waadata.
„Lahke lillile," ütles Müiw, „kllis armas oled sa
mulle! Sa oled mulle kõige armsam siin aias."

J a roosile wastas: „Lahke lapsuke, tuis rõõmustan
inina selle üte, et sind jälle niöne aja järele esimest korda
terwitada wõin."
„Ei oleks arwanud," ütles Mmm, „et silla juba püha
päewa riidis olid, millal sa muidu ikka Meinalt õitsema
hakkasid."
„Noh, nagu talw taganeb ja suwi sõuab. Meie
oleme päikese lapsed, sellepärast ka meie lehed uõuda
püüawad."

„Iah, jah! Minul tuleb meelde, et nm kord kusagil
lugesin^ üti armas taewa taat esimese roosi loouild olla,
siis kastnud ta teda õhtu eha purpuri pltna sisse."
„Wõib olla, et seda meist räägitakse. Aga meil on
üsna isesugune loomise lilgu ja sellepärast hoopis tõine
tähendus lillide riigis."
Selle üteluse läbi sai Wilna äratatud ja ta palus,
et rvosike temale ommeti jutustaks, mis tarwis armas
taewane I s a teda õiete loonud on.
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„®ni mmu lugu siud rõõnulstanm saab," ütles roosilill, „siis tahan ma seda sulle jutilstaoa. Ma soowiks
üleüldlikult, et ula seda palju inimestele wõiks jutustada,
et nad minu kuju ja kõuet õiete tundma õppus."
Miina kandis oina aia-pinssi ligi, istus senna pääle,
ja palus jnttn algada. Ta olla wälja himuline seda
kuulda saama ja faaba tõeste kõik hästi tähele panema.
„Noh kuule siis," algas lillide knniligaaua, kõigepäält
R o o s i l i l l i loomise l u g u "
S a tääb, lahke lapsuke, et üts kord Issaud ütles:
,Ma tärkagn noort rohtu üles, kõiksugu rohtu ja wiljausi puid oina sugu järele!" J a see sai nõnda. Kõiges
kahtedes kaswis \a idanes, õitses ja haljendas imeliku
maa sülest. Terwe" maa tera oli ehitatud mõrsja farnane, kes lõhnawa waniknga altari astmete pääl põlwile
palud. Wainiu wiisil käis õhk läbi õite. Warredc otsas
ja puhmaste ja põõsaste pääl tänasiwad uued õilmed.
Wilja põlllld laenetasiwad tuillest tõugatud. Aasade pääl
kaswasiwad lill lilli ligi läbi segamine. Siin sinised kurekatlad, sääl kuldsed kullerkupud; siin punased pääsukesesillnad, sääl walged warsakabjad, siin tulised tulininmd,
jääl wägewad wõilillid. Tuyaudast ime Hallikast tõnsis
magus lõhn taewa poole.
Sääl astus alandliku anustalniscga üks iugel looduse Looja ette ja ütles: „Issaud, süia oled küll nlaad
lillidega snnistaliud. Ommeti, kni sa armnline tahad
olla, siis klmle minu palwet.
J a armastusega ütles Issand: ,,Kõuele!"
„Lase, Issaud," algas sellepääle iilgel, „oma wägewa
sõna läbi weel üks lill'kaswada, kes iisirn „iuittlefe näu"
järele, keda sa mulla tükist tegid, loodud oleks. Armsas
olemises (kujus) astub iuimene elusse — nõnda olgn ka
see lill kui urb. Lootust ärataw, uagu laps, olgll ta
onms kimli kattes. Nagu laps kaswab ja armsaste oma
feespoolist ininicst ilmntab — nõnda illNlttagn tema ka
lihtsastc oma saladllsi. Nagll irnmellc, üli ta lloornlees
ehk neln on, noonise tules õhkub ja töiste silmad armastusega ueid waatawad, — llõllda kltmagu ka tenia, km ta

täies õilmes on ja olgu inimestele armas. SÖkata, puhta
südame panid sa inimese rindu, — nõnda olgu ta see Kll, puhtüse ja karskuse märk. Nagu sina igale illinresele sõa riistu
annud oled waenlaste wastu kaitsmiseks, — nõnda anna ka
temale kaitsmise nõu selle wastu, kes teda julgeb murdma
wlla. Ning siis, nõnda kui inimesel ilu aega mööda kaub,
kadugu ka temal. Nagu lõppeks inimene sureb, suregu ka tema,
murretud sügise tuulest. Nagu inimene aegamööda unustusse jääb ja wiimaks tema asetgi enam ära ei tnnda, sest et
ta ennast muutuud on — nõnda ulädanegu ka tema, kollatanud lehtedest kaetud ja saagu ära unustatud ning feisgu
ta ase tühi kunni kewade tulemiseni."
Nõnda kõneles ingel ja Issand Junial kuulas armulikult päält, tõstis oma parema käe )a ütles: „See
lill saagu! J a Paradiisis seifis — r o o s i l i l l !
See on, armas laps, meie loomise lugu. Nõnda
oleme loodud, inimesele elawaks tema enese kujuks, et
temaga ühes kõik eluastmid kätkist kunni kirstuni läbi käia.
„Oi," ütles Miina, siis on teil ju wäga tühjas
elu tulu. Sellest saadik tayan ma sinu pääle üsna töiste
silmadega waadata. Ässa ma palun, ühest asjast ei saanud
ma hästi aru. Surn ütlesid, et teie peate meieaa -seltsis
tõik eluastmed läbi käima. M i s sa sellega tahad öelda?
„Seda tahan ma sulle warsti sellega selgeks teha,
kui lna sinule mõtted lühikesed lood meie elust jutustan."
„Iutusta, jutusta!" palus Miiua. Sina ei saa seda
nutte kahjatsema."
„Noh siis kuule! Esimese loo päälkiri olgu
R o o s i l i l l kübara kulles.
Kord oli kewade käes. Päikese kiired paistsiwad kosutawalt maa pääle. Wili oli ibaueina hakkcumd ja haljendas nüüb ilusaste. Aasad oliwad uagu tuhande karwaliste tekkidega kaetud. Puude latwadest laulsiwad
liunud, ja kõrges taewa all lõõritas lõuke. See oli niisugune kewade päew, kes igalt poolt inimese südame külgi
kopntas ja hüüdis: „))tõõmustage!" See hüüd tuuges m
iuilueste tubadesse. Sääl wiskasiwad wäikesed poisikesed
talwised ratsu ruunad uurka ja tütarlapsel) kandsiwad
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omad titakesed suwe korteri. „Iumalaga ratsuruun!" ja
„Imnalaga titakene!" kuuldakse igalt poolt ja poisikesed
nulg tütarlapsed ruttawad õue.
Waata, sääl hüppab lusti lüües wäikene tütarlaps. Ta tõttab lõhnawa lillide wäljale. Lai, kollane,
õlgedest punutud kübar Mah ta pehmid juuksid.
Nüüd on ta aasale jõudnud. Neid tuhandid kirju
lillist nähes hõiskab ta rõõmu pärast. T a korjab ja
katkub. Ta otsib kokku sinilille, pääsukesesilmi, kurekatlaid,
wlininne, kassikäppi, Jaanilille 2c. Kõik neid punub ta
wanikuks kokku. Seda tahab ta oma emale wiia, sest
täna on tema sündmuse päew.
Aasa otsas, mis ühe aiani ulatab, kaswab üks roost

Põõsas.

Sell pääl õitseb roosilill.

Laps silmab

seda. Süda hüppab tal rõõmuga seda waadates. Lühikese mõtlemise järele sirutab ta wäikese käe wälja ja
murrab lillikese.
Ta waatab seda tükk aega ja teda uäikse järele mõtlewad.
„Mis pean ma sinuga tegema, armas roostke?" küsib ta.
J a — mitte wanikusse ei punn ta puna roosikest, ta
kinnitab tad — kübara külal Nõuda roosi kübara pääl
kandes hüppab tütarlaps selle pääle üle aasa ja laulab
roosist järgmist laulu, mida õde talle õpetanud oli:
„Roosikene mütsil walget
Õilmitseb nii õrnaste;
Puna põske walget palgel,
See on nägus neiule.

Roosikese okas walus,
Weristad urn sõnnekse;
Eest mu sõbrakcne palus:
„Panc roosi mütsile!"

Kui 011 mütsil roosikene,
Puna põske palcksel,
Siis sind iga inimene
Kannaks kätel kaunidcl."

„Oi, mis ilus!" Ütles Miina ruttu, see lauluke
on minu meele järele. Seda tahau mina Unta ema
täädmata õppida ja siis teniale ette laulda. Sääl juures
panen ma ka enesele roosikese oma õle kübara pääle."
„Minu tõine lugu," rääkis roosike edasi, „on
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Juba oli õhtu taunis hilja. Tuled oliwad enamist
igal pool ära kuswtatud... Seda eledanrnlt hiilgasiwad
taewa taadi küünlad. Ütsi ühe suure tantsumaia tõrge
aknatest paistis alles päewa walgus. Laiad, yaralised
lühtreo saatsiwad orna„kiiresid igale poole kõige kaugema
toreda saali nurkagi. Umber ringi, pehme istmete pääl
istusiwad uhkelt ehitatud preilid ja prouad. Kuld leedid,
sõrmused, pärlid, prossid ja uõelad hiilgasiwad igal pool
kirjus ringis. Tasane tunle õhk tilgutas pilwe sarnast
pitsist ja õhu-õrnu riidid.
Korraga kõlab pilli hääl. Pasunaid puhutakse, piipärid aetakse ja pilll lüüakse. Tuule kiirusel on kõik istmed tühjad ja laia ruumi sees seisawad tautsijad tantsimisele walmis.
Hüppamine algab. 3taau udusuled lendawad kenad
tantsnad tuba lnööda. Tõme..wahib töist, sest iga üts
amab ennast kõige ilusamaks. Uks aga on feoa tõeste.
Kõikide silmad waatawao tema pääle. Ommeti, tema ei kanna
kuld keete, ega kallid kiwa. Ta kleit on kõige lihtsem
toredas nugis. Mis aga on ta ehe, et teda lõige kannimaks. peetakse? — Ta kannab wärsket roosililli pääpalniikus. Kuigi kallis kuld troon ei jõnats sellest
ehtest ülem olla. Noosilillike päüpalmikus on ta Ikõige
kaunim kalliskiwi!"
„Siin tuleb nmlle meelde," ütles Miina, „mis mem
hilja aja eest minu wanema õele ütles, kellel ka roosike pääpalmiks oli. Ta ütles: „tzeelena, uüüd on sinu
rooside aeg. Pruugi seda ruttu kaduwat kwabä oma
südame fõndn mööoa, aga jää sääl juures wagaks ja
hääks!"
„Selle asja poolest oli sinu emal täieste õigus. 3ioos
ei õitse kaua. Ta lehekesed ou õrnad \a kartwad
ruttu riket. Häda selle roosi-õiele, kes enne aegn ilmub.
Põlewad päikese kured wõiwad talle surnul saata. —
Kuule aga uüüd edasi! Ka inimese eestnlewa elusse
tungilne meie.
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saab seda tõendama.
Pea aegu küla kestes seisis üks talu maja. Ühel
päewal oli ftm kõik pidulikult ehitatud^ Ukse ees rippusiwad wlUlikltd ja mitmed kirjud ehted. Seinad ja ahi
oliwad uuelt lubjatud. J2£ana põralld oli walge km lumi.
Ukse lingid läikisiiuad. Ouc oli walge liiwaga üle riputatud. I g a kanlbreke oli ilusaste puhtaks pestud. Hämtikkudele ei antud aset. Perepojad ou pidu riides. Pere
isa ja ema oliwad omas kõigeparemas ehtes. Nad istusiwad
töine töise tõrwas ja waatsiwad õnnelikult töine
si
^õise trirn sillnadesse, sest tänane pciew oli neile püha ja
rmas. Neude aiuus tütar saab täna laulatamisele altari
ette astunia.
Kell on ilkstõisttünunc. Kell kakstõisttümme on laulataniisc ajaks määratud. Mõrsjal ou juba kallis kleit
selga pandud. Kõik on korras. Libeda jnukside päält
waatab haljas lehe wanik alla. Mõrsja istub laua ääres
ja loeb ühte püha kirja tükki. Wcel kord astub ta sellePääle peegli ette, silitab oma juuksid ja waatab ehtid, kas
¥
niad ka tõeste tõik korras ou. Nüüd ou ta walmis.
Aga weel jääb ta mõtlema, uagu puuduks tal mõui
he. Wahest iuõlii pärli ehk innu ehte asi? - Miimt
lninuti järele, rnttab. Korraga jookseb ta õue oma armsa
lilliaiasse. Ühe lülikesega tahab ta eunast weel ehitada.
Aias seisab neid ftlnr hnlk. 3)tissngnst saab ta küll täna
õppima?

Ta mõtleb ja waatab üle kirju lillide karja. Mtesugust? Nüüd ou tal nõu walmis. Okkalise lillipõesa
poole peenra otsas tõttab tema, tõstab wäristes kätt ja
murrab maha — ühe roosi. Kuhu ta tema paueb? —
Oma rinnale, walge kleidi külge. Nüüd arwab ta ennast
taieste walmistatnd ja ootab rahuga peigmehe tulemist ja
keskpäewa kella aega."
„See ou wistist ilus mõrsja oluud," ütles Muna.
„Walge kleidi kulles punane roost lill!"
„Knule jälle edasi, armas laps.
pääl kiri on:
(Looduse lood lakeil.)

Järgmise lugu
Q

N o o s i s e etna H o l m a s . *)
Ühes üksikus orus seisis wäikene, waene onnike. Õhukesed, hallid senad oliwad paljalt fawist tehtud. Pool
mädanenud katus oli halli samlneldega kaetud. Kitsa
aklla ruutude ette oliwad lnõuda kohta paberi ääred kliisterdatud, nõnda et waewalt päikese paiste tuppa pääsis.
Tagnmesc toa seina ligidal kaswis üks pihlakas ja eespoolt kattis onnikest tapuwäänjns. Ta mässis madalat
majakest oma oksade ja lehtede sisse, nagu oleks ta temale
südamest armas.
Olgu ka onnikene nii wäikene, uii wähe walgustatud, nit wäga ta seinad nssidest uuristatud llagu
stin: ommeti wõib sääl sees suur armastus, suur rahu,
suur rõõm elada.
L)nni ukse pahemal pool oli mullast istepink, mille
kõrwal roosi põesas õitses. Selle piugi pääl istus onnikese omanik, waene ema, oma ainus laps põlwede pääl.
Laps on ta ainus õnn. Ta kiigutab teda lauldes, waatab
talle õulleliku südamega silmadesse ja mutsutab teda
armsa musudega.
Lapsukcue püüab aga püsti tõusta. Ta tõstab oma
wäikest käekesi, küüuitab, uäitab, haarab ja laksutab. Mis
ta küll toyfe**)? — Eina mõistab ta tumma kõnet.
Ta tahab mõnd asja mängimiseks. Aga eina on waene.
M i s peab ta teniale andma? Tal et ole ühtegi soldatit,
sawi pilli ehk muud selle saniast. Aga laps ihaldab ikka
elawamalt asjade järele. Sääl juhtub ema silm roosipõesa pääle. Nüüd ta tääb üht mänguasja. Ta murrab
ette Mätlikult ühe roosililli ja panev lapsele manan asjaks oma h õlma. Laps hõiskab, küünitab käekese okasteta
roosililli järele ja mängib nüüd."
„AH jah," wastas Miina, „nüüd tuleb mulle meelde,
et ma ka kord roosidega mänginud olen, kui ma ema hõlmäs istusin."
„Noosi rändamine ei lõpe sellega weel otsa.
*) sülcb.
**; tahlmõ ^ ^ c a l ö tahtma.
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saab sulle tema edespidifest elust rääkima.
Jälle oliwad puliuad. Kiriku uksed oliwad laiale
lahti. Kõrgest tornist hüüdis kella hääl laugele alla
vrusfc. Kiriku istmed täitsiwad ennast püült waätajatega,
sest n.pored ja wallad tuliwad kokku.
Uks wana auuwäärt, hall kirikhäna astnb pitkal
sammul altari astmid mööda altari ette. Korraga käib
kahin rahwa läbi ja sosistades kuuldakse üteldawad:
„Nafc> tnlewad!"
Sääl laicntas oreli hääl laia ruumide läbi: Pasunatega sai puhutud ja armsaste lauldud. J a waata, aegamööda astuwad ehitatud inimesed pitkas reas kirikusse.
Nea ees otsas nähtakse jnnbeli pruut paari. Peigmees
on kaheksakümne aastane wanakene lumi walge jnnkstega,
kes kargu pääle toetab-^ mõrsja on seitsmekümne aastane
emakene, lüüras selja ja kortsns palega. Tal on pääs
tuld wanik ja peigmehel rinna kulles knld lillikimp.
Mõlemad on wiiskümmend pitka aastat töine töisega eln
õnne ja knrbdnst jaganud, päewasid ja pilwesid ilmu näinud ja pidawad unud oma knld pulmi. Nõnda astnwad
nad altari ette. Tõisiselt ja maitselt, enam liislntns kui
rõõm palgele pääl, käiwad uende järele pitk rida lapsi,
lapselapsi ja nende lapsi. Nüüd scisamad nad altari astmete pääl.
Aga mis särab sääl nende jalgade juures nii tnliselt?
Mis pääl käiwad nende jalad nn pehrneste? — Need on
roosid neile armastnscst maha puistatud, ^toosid on
nende j a l g a d e juure*.
Kas näed, armas Mina, kndas just roos inimesele
iga eluastmc pääl seltsiks on. Ise wanadusesgi jääb ta
truuiks sõbraks."
„Aqa nüüd on ka wistist tema räudanrine otsas,"
ütles Miiua. „Ma nägin teda juba kübara kulles,
P ä a p a l m i k u s , rinnal, h õ l m a s ja j a l g a d e juures.
Edasi ommeti ta enam ei jõua?"
„ I a siisgi, armas laps, ei ole ka siin tema rändamine meel lõpnud. Ta käib inimesega kuuni ta wiimse
lammuui. keset surma riiki.
3*

Inimene sureb. Temale tehakse kirst. Siis taewetakse haud. Selle sees puhkab tenia. Kunni siia on ta
sõbrad ja sugulased teda saatuia tulnud' Siiu piristasiwad nad tal weel wiimast korda kätt ja — läksiwad
koju. Ommeti tuliwad uad pärast tagasi ja istutasiwad
haua künka pääle ühe lilli. Waata senna! Ta õitseb.
Ta on üks roosilill. Roosike õitseb weel haua pääl.
Alles siin on ka tema rälckamwe lõpetatud. Siiu
seisab tema kurbduse silma pisarid walades, mis öösel
waikuc kuu ta külge riputauud. Siiu walwab tema,
kuum ta õied langewad. Aga ka tenia, ralli! inimene, ei
närtsi igaweks, waid üksi, et uuelt kewadel õilmltseiua hakata."
„Ärmas roosikene," ütles nüüd Miilla, «mina tänan
sind südamest selle õpetlikn jntn eest. Esiteks naersin ja
hõiskasin mina oinas südames selle tütarlapsega, kes roosikest kübara kulles kandis. Nüüd on mu meel üsna tõsiseks saanud. Ma mõistan nüüd, et roosike wäga rnnnese
sarnane ja ta truu saatja on. Sellepärast tahan muta
teda kalliks plbaba, ja mi sagedaste, kui mina roosililli
näeu, tahau mina finn sõna meelde tuletada!"

Lillikene metsas kaljukoopas.
„Iumal appi, armas laps! Jumal appi!" „Aga kes
terwitad ommeti miud siiu üksiku metsa irnmil?" wastas
Klaarale.
„Iumal appi, armas laps! Jumal appi!"
K l a a r a t e : „Kust tuleb ommeti see õrn, armas
hääl'^ Kas ta tuleb tiheda kuuskede halja okaste seest?
Siis wõiks ta ulõni jõuln inglike olla, kes wahest äkiste
ärkanud on ja jõulud mõtleb olewat. (5hk tuleb see hääl
säält wäikesest, warjuliscst wee loikast, tm metsa ojakene
mõned sekundid puhkab, et liiv jälle edasi uõriseda'^"
„Inmal appi, armas laps: Junial appi!"
K l a a r a t e : „Iuba jälle! Ehk on ta mõui wäikene
waimukeue, kes miuuga naljatada tahab? Ooda aga, mma
saan seda oma ätale ütlema, kes sääl kalju tillita otsas
lstub ja maalib. — Aga ei, seda ei wõi ta ka olla, sest
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waimukesed magawad päewal, nõnda minule ju tädi jutustas. — Aga ooda, ma peau küsima.
„Kus sa oled, häälekeue, kust küllelt sa kõlad?"
„Otsi mind ac\al Otsi aga!"
Klaarake: „Oot, pahemalt poolt, säält tuleb hääl!
Kus sa siis ommeti oled?"
„Kumarda, kmuarda!"
K l a a r a k e : „Aga siin on ju ilmatu suured kiwid?
J a ka muidu on kõik nõnda metsik!"
,,Tnle aga ligemale ja ära karda mitte!"
Klaarake: „Siin, siin pead sa olema. Aga mina
ei näe siisgi muud, kui kiwidc kogu ja fääl wahel pilkawa
Pimedat koobast, mis nende läbi on fünnitatnd!"
„Kuluarda euuast aga, küll sa saad enam nägema!"
Klaarake: „ M s wõib siin näha olla? Siia ei tule
üksgi inimene, kus uõnda kiwidest külma õhkab?"
„Kas sa siis mind mitte ei näe?"
Klaarake kumardab maha ja waatab kartlikult wäikese kaljukoopa. Saal paiuutab teiuale pääkesega üks
lillitene sõbraliknlt wash.l. „Iiunal appi!" hüüab ta uuelt.
Klaarake: „Oi! Uks lillikenc! „Miud meelespea!*)
— @iria siin, kannis kannike?"
„ I a niite sina seda imeks paned?"
Klaarake: „Eks see siis ole imetelemise wäärt? Siiu
üksikus, koledas koopas ei oleks uliua iial lillikest
otsiuud. J a kui prisk ning rõõmus siua oled!"
„Wõib küll olla, et unna natukene priskem olen, kui
need minu õdedest ja wendadest, kes tee ääres õitsewad,
kelle pääl mardikad ja liblikad lendawad ja kes päikesest
Pea pleegitud saawad/'
K l a a r a k e : „Aga ütle mnlle, armas lillikene, kndas
sina siis õiete siia iiksikn kohasse oled saannd?"
„Kndas? — Kndas mnidu, fui selle läbi, kes kaljud
kõiknnm paneb ja puud pnrnstab ja kes oma hinge õhnga
ulerd nlõllaiua ajab. Te:na istutab ka kõige wähemat lillikest oma asemele."
.Klaarake: „Seda ütles just ema enne minule, et
*) H"lj'.s fini-c õlluuga, lollasc täppiocga lillifci.e, mõned hüültvad teda ta
maa wiha rohi."
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armas taewa taat ka lillikest wälja pääl ehitada. Aga
ikka weel ei tää ma mitte, kudas jllst tenia sind siia on
toonud."
„Seda wõin sinule seletada: Wiis wersta siit oil üks
metsamuru. Lihawa rohu sees ff.isab siin ja sääl mõni
sinine ^mindmeelespea" põõsas. Ühel päewal tuli talnnik
ja niitls rohu kõige lillidega maha. Nad uärtfesiwad ja
walmid seemneterakesed kuiwasiwad ära. Metsanium
ligidal elas üks lõukese paar. Need kandsiwad oma pesässe kuiwi heina kõrrekest. Nüüd munesiwad nad ja haudnsiwad nlnnadcst pojad wälja. Kui need suureks oliwad
kaswanud, lendasiwad nad pesast ära. Aga ühele luukesele oli üts seemne terakene jalakese külge laanud. Praegu
istus ta oksa pääl ja tahtis seda seeumeteft ära nokkida.
Sääl silmas teda knll ja lendas kni nool tema poole.
Lõukene karjatas ja pani pakku. 3tööwlind taga järele.
Õnneks leidis weel linnuke seda pelgupaika, mis läbi ta
oma taga ajaja küüsist pääsis. Tiiä pudenes see seemnekene ta jalgade kullest maha ja—sellest olen minakaswannd."
Klaarakene: „Iinelik, wäga imelik! Aga ütle ommeti,
armas lillikene, sina tarwitab jn päikese paistet ja wihma?
Kust sina seda siin peidus saad:'"
„OH, armas laps, Jumala ees ci ole peidupaika.
Ta annab minule, wäikesele lillikeselc peidupaigas niisama
kõik, mis ma tarwitaa, nagu suurte elewaudidele Aasiamaa metsades, mis nemad tarwitawad."
Klaarakene: „Aga kudas päikese paiste sinu juurde
wõib saada, sellest ei saa mina ikka aru?"
„Palju walgust ei ole nunni küll mitk, aga minul
on nii pahn, kni ma tarwitaa, ja sellest on küllalt. Päikese
õuue audjad kiired paisuvad päewal arwata kiilume minutit
minu pääle. See sünnib hommiku, kui ta nende mannade latwade üle waksa wõrd on kõrgele tõnsnnd. Vtina
mõtlen, et ta nimelt iga kord minu jauks iseäranis ühe
kiire saadab, kes mind lahkeste terwitad. Wõib olla, et
ta mind waeseks lapseks peab, kelle eest iga mehe kohns
on muretseda, sest et ta üksiua ilma pääl on. Sellest
ühest päikese kiirest saali inina elujõudu terwe päewa jauks,
just nõnda, nagu wäga inimene ühest ainust rõõmsast
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tunnist rahulikku meelt ja erkust palju pilwist päewade
jauks leiab."

K l a a r a t e n a „Aga kudas on lugn wihmaga, kuna
ommeti kiwid nagu wihma wari sind katawad?"
„Nimelt kiwid teewad, et ma weel millalgi janu ei
tunnud. Kui wihma sajab, siis on minn ümberfeiswad
mullatükikesed hoolsad kaugemal seiswa õdede käest wett
wastu wõtma ja minule andma. .Ka hoiawad nad seda
kosutawat jook: kaua nunn jauks alale, sest et päikene liig
ruttn seda neilt ära ei saa nõuda. Wahel tõuseb ka sõbralik tuul ja ajab wägisi wihma piisad minn majasse;
need peawad mind kastma ja minn simsid silmi kosutama.
Kui põud on, siis hoolitsewad kaste tilgad minn kosumise
eest. Nõuda muretseb armas taewanc Isa minn eest, just
uagu teie, inimeste eest. Mn silda saab liigutatud, kui
mina tema isaliku hoolekandmise pääle mõtlen. Ma ei
wõi teda tänadagi, waid üksi omad silmad tema poole

tõsta. Kes hooliks ühest niisugnsest wäikesest lillikesest,
keda keegi ei tunue, kui üksiuda tema!"
Ei tänu laulu laksuta
Üks lehkaw lillike,
Kui päik'se piirilt maksuta
Saab toitu, lillike.

Ta waikne, wäga waatminc
Tccb tõeks siisgi mull'
Ta mõtet: „Isa saatmine
On olnud kõik see sull!"

K l a a r a k e n c : . J y a kas sul ka aeg igaweks ei lähe?
Tull ei ole ühtegi seltsilist."
„Hahahaha! Ühtegi seltsilist? — Küllalt, küllalt!
Kas sa minn sõbralisi naabrid ei näe? Pahemal pool
seisab sõber sammel, siin paremal pool wend „warjn lill"
(asperula Odorata), sääl pitk „wäänwars" (Vpheurauke).

Iga üks oleme tüll ise sngnsed, aga sellest pole wiga,
meie armastame siisgi tõine töist tui weunatsed, sest meie
täämc, et meil ü t s Looja ja ülespidaja on. Meie terwitame tõine töist sõbralikult pääd painutades, liigutame
ennast naljatades õhu fees ja jutustame ajawiiteks tõine

tõise mitme sugusi lugusi wäikse metsa elust ja lillide liigist."

Klaarakeue: „Kas sa ei wõiks ka minule mõnd niisugust lugu jutustada?"
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„Miks mitte, kui sa soowid. Enne wanast oli üks
häriapõlwe mehekene. See elas oina abikaasa ja kolme
lapsega ühe õõne tamme sees keset metsa. Uhe poisi nimi
oli N i p i t i r i . Ta ei olnud suurem kni lapse king. Aga
tema pisukese paksn pää fees oli ommeti paljn knrjust.
Tema kõige suurem meelehää oli waiksid metsa lillikesi
ära kiskuoa ju katkuda. Mõni kord rehkis ta oma kõnnu
kepiga tee äärse lillidel kirjad pääd otsast maha. Selle
üle saiwad lillid wä^a wihaseks ja ütlesiwad: „Noppida
wõiks meid Nipitiri ja wauikuks punuda, ehk meid kübara
külge pauua, aga ülemeelselt lueid lööllia ja wigaseks
wemmeldama ei peaks ta mitte, sest see ou patt, selle eest
peab teda karistatama."
Lillid pidasiwad uüüd nou, mis teha tuleks. J a
mis sündis? Kui Nipitiri suri, istutasiload sugulased
temale lillisid haua pääle. Aga lillid ei kaswanud utttte.
Nii sagedaste, kui ka uusi istutadi, ikka uärtsisiwad uad
ära. Ise hciua kõrrckesedgi kuiwasiwad ära. Nõuda jäi
tema kalmuküllgas koledaks, nagu paljas kalju. Kui wahel
härjapõlwe mehekescd siit mööda läksiwad, näitsiwad nad
sõrmega ja ütlesiwad: „Siia on lillide mõrtsukas maha
mactuhl"
K l a a r a k e u e : „Aga ülemeelne lillide rikkumiue on
ka wäga häbemata töö."
„ I a nmidugi, armas laps! I g a üks, ka kõige wähem
lillikelle ou Jumala loom, üks ime asi suures looduse
kirikus, kõige parema maalija kõige parem pilt. Kes kõige
wähemat lillikest terawa silmadega ja wäga südamega
waatab, sellele räägib ta enam, km mõnl pitk jutlus
ja mõni pitk laul."
K l a a r a k e u e : „Armas lillikeue, kui talw tuleb, kas
sina fü* waÄest ära ei külma?"

„Ärakülma? Oh ei! — See suur tekk, mida armas
Jumal igaks talweks oma mitme tuhanda lapse pääle katab,
ulatab ka minu pääle. Wana talwe kuningas on kauuis
sõbralik minu wastu. Nimelt kui õiete kaugest tuiskab
ja tormab, katab tema mind kõige soojemalt kinni ja
ehitab weel päälegi ühe kaitsewa müüri wäikese koopa
suu ette. Sääl sees magan mina uaau toas. Mööda
läinud talwel oli minul ta külaline. Kui esimesed lume
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riismed männa ladwas mängisiwad, tuli ühel päewal
minu juurde paks, raswas siil ja waatas minu toas enese
ümber, nagu tahaks ta küsida: „Kas 'siin ei ole ühtegi
kambrikest üürida?" Temal oli wistist koht meele järele,
sest warsti tegi ta tagumise toa seina ligidale aseme ja
— uinus. Kui esimesed lehekuu kiired meie talwe toakese
killge koputasiwad, siis alles ärkas ta uueste. Ka salamaudrid, kärna konnad, sisalikud ja maud on mõni kord
minu korjuses talweund puhkanud."
Klaarakene: „Mina mõtlesin, et siin peidupaigas
surma rahu on, uagu hauas, aga mis kõik siin nurgas
ei sünni!"
„Selle juures oled sa eksinud. Kus Jumal ou, sääl
on elu. Aga meie Jumal on igas kohas."
5tlaarakene: „Nüüd tabaksin weel üht asja tääda
saada. Kust oled sa oinale selle ilusa nime saanud, armas
lillikene? Ta on nõnda mu meele järele, et ma enesele ta
peaaegu niisugust uime soowiks."
„See on tõsi, minu ninu on ilus, aga ühtlase ka
wäga tõsine. 5tuula laps, kui Jumal kord maailma lõi
ja yeiuad ning rohud, puud ja lillid tenia ümber seisiwad, wõttis ta nõuuks weel üht lilli luua, kelle pääle
mimesed õiete sagedaste ja igal pool mõtleküwad. See
süüdis. Lilli lehekesi wärwis ta taewa karwa fiuiseks ja
kesk õiekese kastis ta päikese kullaga ja ütles: „Miud
meeles pea" olgu su nimi! Hüüa seda nime igale ühele
kõrwadesse, et nad minu pääle mõtletsiwad. Inimestele
on seda tarwis, et nad õiete sagedaste oma Loojat meeles
Pidawad, teda auustawad, arnmstawad ja kartwad. S a
wõid ka oma uimega südamid koos hoida, et kui kaks
tõine töist armastawad ja lahkuma peawad, nad siis sind
tõine tõisele kingiksiwad. J a siis hüüad sa kummalegi
neist, uagu oleksid sa lahkunud sõbrake: „Mind meeles
pea!" — Ka wõid sina haudade pääl õitseda. Sest küll
nutab arm awatud haua juures ja ei taya kurbdust kautada; küll kõnnib esimeste aastate sees laps ema ehk isa
hauale, õde wenna rahu rüukale ja sõber sõbra kalmukünkale: aga on aegamööda haua üle sammal kaswanud,
unustatakse sagedaste surnut ära. Siis pead siua surnud
omatse paluja hääl elawatele olema, kes hüüab: „Mind
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meeles pea!" J a et sind inimesed igalt poolt leiaksiwad
ja sina neil käe järel wõtta oleksid, pead sina igas kohas
siginema: tõrge mäe kuppude pääl, all waikses orus, lihawa
aasa pääl ja kuiwanud kõrrede kaasas; pead wara ja hilja
õitsema oma Looja auuks."
„See on, armas laps, minu elulugu."
Klaarakeue: S a oled mu südant liigutanud, kallis
kannike. Nüüd oled sina mulle weel korra armsam tui
enne. Täna weel tahan ühe „mindmeelespea" oma wäikese wennakese haua pääle istutada, et see lillikene minule
uueste meelde tuletaks, kui sõbralik ja armas mulle mu
wäike wenuake oli.
Ommeti nüüd, lahke lillikene, pean tagasi tõttama
oma armsa isa juurde. Suur tänu selle eest, mis sa
minule jutustasid ja õpetasid. Mina ei oleks millalgi
uskunud, et siin päratu metsa nurgas uii palju taewa
taadist näha, kuulda ja õppida ou. Nüüd jää Jumalaga!
lahke lillike! $la&ta pärast läheb minu kõige parem sõbrakene, Miili, kaugele linna. Siis tulen mina jällegi sinu
juurde. S a kiugid mulle ühe õiete ilusa õiekese. Selle
annau Miilile, et ta miud meeles peaks!"

Leedripuus põefa ees.
„St! Mütsid maha! Teie poisikesed! Põlwe uiks!
Teie tütarlapsed!"
Miku ja Juku, Liina ja Leena jäiwad seisma. Nad
läksiwad parajalt suurest, laiast leedripuu põesast
mööda, kes kirikhärra küüni ja elu maja wahel warjus
seisis. Selle imeliku hüüdmise pääle jäiwad nad seisma
\a waatsiwad ümber ringi. Miku arwas, et mõni auus
mees tuleb, keda terwitama peab, ja Liina arwas,
et ehk kirikhärra ise aknast wälja waatab. Aga ei neist
olnud ühtegi näha. Nende ees ei seisnud muud kui waua,
sadasid koroa nähtud leedripuu põesas.
Kui nad teda ligemalt waatsiwad, siis oli ta nende
meelest täna nagu ilusam, kui muidu. Tal oli ka tõeste
*) Koera õiopun, lodja 5i&j3im.
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täna kõige kenam ehe mitto, sest loodus pühitses oim:
kewadcpüha. Haljad lehed katsiwad osalt suari kollakaidwalgid õisi. Leena ütles, et põesas olla just nagu mõni
linna preili halja siidi kleidi ja walsze siidi mantliga.
Mütsid maha, põlwe niks l" hüüdis jälle hääl. J a
iilelnase oksa pääl nässiwad lapsed niiüd kena käblikut, kes
neile nõnda hüüdis.
„Aga kelle ees peame mütsid maha wõtma ja põlwe
niksu tegema?" küsis Inku, „meie ei.näe kedagi."
„Kelle ees?" wastas käblik. „Utelge lapsukesed, kelle
ees wõetakse siis müts maha?"
„Voh, selle ees, keda auustata tahetakse," kostis Miku.
„Usua õige. J a niisugune on praegu teie ees!"
„Meie ees?" ütles Miku. „Meie ei uäe ühte hmstegi. Ah jah, sa arwad wist kiriknhärrat? Aga tema ei ole
ju siin. Tenia istnb praegu wist oma kirjntnfe laua juures."
„(5i niitte. Kirikuhärrast ei räägi niina. Mütsi maha
wõtmise wääriline seisab teie ees."
„Meie ees? Kas meie siis pimedad oleme? ütles Juku.
„Scda teie küll ei ole, armsad lapsed. Aga uõnda
on sagedaste ilmas lngn. Ei ole igakord tääda, kes auustamise wäärt on, ja selle pärast jäetakse müts pähä.
Mõne tõise eest aga, kes annstamise maikugi ei ole ära
teeninnd, wõetakse ta maani maha."
„Noh, noh, anna* linnnkene," ütles Liina, „meie
tahame õiete lahkeste ja wiisakalt teretada, km sa meile
ütled, keda?"

„Keda? Seda leedrip nn põe sast, kesteie ees seisab."
„Kas see siis nõnda suure anu wäärt on?"
„Kudas muidu, armsad lapsed! Kes nii palju kasu
saadab, kui tema, on küll wäärt, et müts ta ees maha
wõetakse."
Lapsed waatsiwad tõine tõise otsa, nagn tahaksiwad
nad üks ühelt küsida: Kas sa tääd ka midagi sellest kasust?
Ehk siua? Wiimate ütles Leena: ,,AH jah, mulle tuleb
meelde, et leedripuu leeu õiete hästi maitseb."
„See oleks wäga wähe," wastas käblik „kni ta paljalt maitsewat leent annaks. Aga knulge päält, mina
tahan teile temast rohkem rääkida."
„Räägi, räägi!" palnsiwad lapsed.
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„Mina tafjan leedripuu öittQa hakatust tefja, sest et
need praegu kõige kaunimalt teie silmade ees sirawad.
Kas teil omad uinakfed ühes on lapsed?"
„Na mnidugi," wastasiwad need. Liina aga hakkas
omast kinni, katseks, kas tal ka wistist ligi on.
„Noh, siis hoidge omad ninakesed õite ligi ja tõmmate tubliste hinge ja warsti tunnete midagi magusat!
Lapsed tegiwad. „Oi, oi! hüüdsiwad nad rõõmsaste,
„see lehkab inie maqusaste!"
„Peaksite aga kord hommiku ehk ka õhtu ehal leedripuu põesale wõersile tulema, palju paremat lõhua wõiksitc
siis sisse hingata. Nende wärskc õite seest pressitud
wedclik ajab haiget higitsema ja teeb selle läbi mõnda
terweks. Saawad aga need õied kniwatawd, siis saab
neist see tecwesi, mida iga nks hää perecnia tnnneb."
„Wäga tõsi," tähendas Liina, „kui hilja aja eest meie
wäikefel wenual köha oli, pidin mina ka kuue kopika eest
leedriteed tooma."
„Kui neid õisi piüna^fees keedetakse, siis saab neist
wäga lnaitsew söök. — Oietest saawad siigiseili mustad
marjad. Neist wõib uõndasaiuuti mõnusat sööki Valmistada, mis mitte üksinda hästi ei maitse, waid ka päälegi
rohuks on. Ise müüagi wõib neist marjadest walmistada.
Pääle selle keedetakse ueist musta marja sahwti, mis werd
puhastama peab.
„Need marjad faadawad siis kolme kordset kasu!"
hüüdis Juku imeteledes.
„Iah," ütles liuuukeue. „Aga kurbdusega pean tunnistalna, et neid weel niisugusel wiisil tarwitatakse, et,
kui miua selle pääle mVtleu, süda sees pehmeks läheb ja
uutt pääle kippub. Neude marjade läbi tantawad mitmed
minu wendadest priinst ja cln. Oh need õnnetmuad!"
„Kudas uõnda?" küsis Mitu. „Kas need marjad
teile kihwtiks on, nagu mõrudad mandlid orawatele?"
„Ei initte. Aga toore südamega inimeste läbi saawad
nad töisel wiisil minn sugukouna surmaks. Nende awatelewa hiilguse kulles seisab sagedaste minu weudade aastate kaupa kannatamine. Sügiselt, kui leedri marjad
walmis on, tnleb ka linnnpüüdmise aeg Tätte. Linnupüüdja paneb omad wõrgud madala metsa põesaste
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wahele winna, nimelt meie eluaseme ligidale. Paelade tulge
riputab ta leedripuu okse, sest ta tääb, et meie nende marjade
pääle maiad oleme. Kes niiüd meist, olgu ka nälja uämst,
seuua sööma läheb, on eluajaks ot^as. Paelade silmused
toidawad meie wäikest jalgu ja meie oleme — wangis,
wangis! Ei aita sääl rabelemine, ei karjumine! Kuldne
priins on taduuud! Warem ehk hiljem tuleb linnupüüdja.
Tema Mm särab rõõmu pärast, kui ta juba kaugelt oma
saaki silmab. Waene loomakeue kardab ja wäriseb. Aga
tema naeratab oma noosi iile. Wiimate awab ta ühe linase
kotikese suu ja siis: Jumalaga! sa ilus, haljas mets oma
warju wiskawa oksadega, oma lehkawa lillidega ja oina
kosutawa ojakesega: Jumalaga priius, sa kuldne taewa
and, sa kõige kallim pärli metsa elanikknde rõõmupärjas!
Wangi koda, waewalt tahe kämbla laiune, on õnnetu linuntese edespidine eluase! Aasad, wäljad, metsad ja mäed
oliwad siia maani tema söögi laud, uüüd aga on wäikene
napikene. Tiik, kuhu wärske ojakene jooksis, oli ta karikas,
muid on tillukene klaastkanmke. Liikuwad ja kukuwad
oksad oliwad ta säng, nüüd peab ta palja peenikeste puu
pilbaste pääl puhkama. Jumalaga priius ja Jumalaga õnn \"
Lapsed waatsiwad tõine tõise otsa. Liinal ja Leeliakeset oliwad pisarad silmis. Keegi ei lansnnud sõnna,
aga iga üks mõtles enese juures: „Ei, metsa linnukest ei
taha ma millalgi pnuri pista."
„Üht asja, armsad lapsed/' ütles käblik edasi, „paluks
nia teid tähele panna: Ka teie saate omas eestulewas
elils awatelewaid marju oma elu tee päält ees leidma.
Olge ette waatlitud, wõib wõimalik olla, et ka uende all
wõrgud peidus seisawad, mis teid märkamata lingu mässiwad ja siis olete wangis ja kadunud."
„Mina ei saa sellest aru," ütles Miku.
„Noh, ma seletan: Mõni kord tulewad pahad inimesed
hääde jnnrde neid äraeksitama. Et see neil korda läheks, selle tarwis räägiwad nad mahedaste, meelitawad
ja lnbawad mõnda fngnst armast asja. Need on marjad.
Kes niisuguste kiusajate juttu kuuleb, satub patu paelusse.
See on silmns. Aga üks patt sünnitab töist ilmale ja
Patt on inimeste hukatus. See on kadnmine!"
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„@eim ei ole sa mitte ilma asjata rääkinud," kinnitastwad lapsed.
„Kunlge weel edasi leedripuust! Tema seespoolne koor
on helehaljas. Sellest ja ta wiielapilise lehtedest walmistatakse rohtu, luis weel emntt werd puhastawad, kui tee.
Pääle selle oleu mina ka weel kuuluud, et haljad lehed
kokku surutakse ja sellest ollusest wäikesed pärli sarnased
tuulikesed tehakse, Need aetakse paela perra uagu helmed
ja pannakse kaela. Aga seda ei tehta nutte ehteks, waid
hamba walu kautamifeks. See ou küll wistist enamist
ebausk.
„Siis ou niisugune leedripuu põesas paris aptek?"
ütles Miku naljatades.
„ I a h , " lisas Juku juurde, ,,tal puuduwad paljalt
klaasikesed, kastikesed, hõõrumise asjad 2C."
„Meie jõuame nüüd leedripuu tiiwe juurde. Ta puu
on walge kollakas ja wäga peeuikeue. Sellepärast pruugitatse teda ka nikerdamiseks ja treimiseks. Noorte oksade
sees ou pehme, kerge üdi, mida warsti wälja lükata wõib,
mis läbi tüwest toru sünnib. Seda täädwad karjapoisitesed wäga hästi, $ui nad mõnd tunle pilssi ehk wecpritsi tarwitawad, siis lõikawad ruttu leedripuu warre,
uuristawad ta õõueks ja pea ou mängu riist walmis."
„Seda tahaks mina ka katsuda," ütles Juku. „5tui
ma ommeti tääts, kas kiriku härral täua hää tuju ou ja
ta minule lubaks üht oksa maha lõigata!"
„Leedripuu muretseb weel mitmel innul wiisil laste
lusti eest. Oina üdigi annab ta selleks. Teie olete ehk juba
tõik neid uõllda nimetatud „ulesseisa" nlängil asjakesi
näinud. Need ei ole muud midagi, kui leedripuu üdist
walrnistatnd titakesed, kes oma jalgade sees seisma raskuse
läbi iilestõuscwad."
„Via armastan nüüd leedripuud kahe wõrd," ütles
Liina, ,,sest et ta nii sõbralikult meid lapsi meeles peab.
Ci, wilikesed „iilesseisa" titad ou wäga weidrad asjad.
Miull weuuakeue mängib tundide kaupa ueudega."
„(5i oleks mitte loomud uskuda, et fee sama üks
põesas nii palju tulu toob."
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„Selle pärast ütlesin mina enne, et sagedaste mitte
tääda ei ole, kellele auu tuleb anda. Siin juures tuleb
mulle üks salmile meelde:
„Kui inoni mccs taäks, uite mõni mc6§ wäärt,
Siis mõni mees mõnda meest mõni kord näcks;
Et aga mõni mecõ tundmata weel,
Saab ära ta unustud kohuse teel."

Nüüd oleks uiiua teile ka weel ilmatu imeliku leedripuu elukatest rääkiuud, aga täna on juba hiljaks jäänud."
„Kuhu siis sinul rutt ou?" küsis Leena.
„Mul on weel tarwis ühe sõbrale weski tiigi juurde
wõcrsile minna."
„ I a millal sa meile jällegi edasi jutustad?" küsisiwad
lapsed.
„ftm teil aega ou, siis tulge homme sell samal ajal!"
Lapsed lubasiwad tulla..ja wiuht! oli käblik kadunud.
Ka lapsed läksiwad koju. Aramillues aga jätsiwad nad
leedripuu põesast ilusti Jumalaga, nagu neile wäikene
linnuke käskinud oli.

Wäikeste loomakeste wõersil.
,,Waat uõuda, lapsukesed,", ütles järgmisel päewal
käblik, „see on hää, et teie sõnalised olete."
„Äteil oli waew õiget aega ära ootes," ütles Inku,
„millalimeliku leedripuu põesa elauitkudest täädust saaksime."
,,Nemad on wäikesed, wäga tillukesed, aga uimelt
sellepärast iliuatu iznelikud loomad. Nõnda on üleüldliüllt terwes looduses: Kõige enam imekspanemise wäärt
on sagedaste wäikesed asjad. J a nimelt saawad need
mõistatused, mis armas Jumal kõige pisema loomade sisse
on parniud, kõige wähem tähele pandud ja kõige arwanast
mõistetud. — Aga astuge nüüd armsad lapsed, õiete
leedripuu põesa ligidale. Kiri ka tarwased lehe otsakescd
teie uiuasid natukene kõdistawad, sellest pole wiga. Waatage just seda noort, wärsket raa^a eneste ees hästi läbi!"
„Ahaa! fee raag on oma tnwe ligidalt iisna must,"
hüiidis Mitu, „uagü oleks tal must sukk jalas."

48
„Wiiga õige, lapsukesed. Aga astuge weel ligemale!
See sutt on elus."
„Hahaha! naersiwad lapsed. „Elus sutt!"
„Ei wõi parata. Waatage aga hästi senna!"
„Tõeste!" hüüdis wiimaie Juku, „fee must riie liigutab ennast."
„Iah, jah, mina näen ka nüüd," ütles Liina. Waata
kudas fääl kribiseb ja krabiseb!"
„Ohoo!" hüüdis Juku, „toeste päris wäikefed loomatesed! J a kui palju! Lugemata hulk!"
„Muidugi, armsad lapsed, need on wäitesed loomatesed ja neist tahtsin mina teile niõnda rääkida, stende
loomade nimi ei ole teile küll wistist meele järele, aga
„ega nimi ineeft ei riku." Nende nimi on oma elu koha
järele lehetäid. Need, kes looduse lugu on õppinud,
hüüdwad ueid „putukateks," ehk uimelt seda seltskonda
„nokkputnkateks." Mitmed ei salli neid loomakest nutte
ja põrtawad neid nähes tagasi, hämlikn nähes ehmatawad
nad ära ja kama konna pääle waadates siillitawad nad
„ptüh!" See on üsna naeru wäärt. Aga kõige ropuma
looma pääle elajate hulgas waatawad nab üsua rahulikult ja kratsiwad teda päälegi kaela äärest. J a see ropp
looin, luissugune maiuse asi ta neile on!"
„Käbliknl on õigns," ütles Juku. ,.Kui liha worstid
laua pääl ou, ei mõelda enam sngngi selle pääle, kellest
seda walmistatakse."
„Sirutage niuid omad käekesed natuke wälja, warsti
faawad mõtted loomakesed maha kukkuma, siis wõite nende
tuju teraselt tähele panna."
„Mina sain kaks tutti! Mina neli! Mina kuus!
Mina üsna hulk!" hüüdsiwad lapsed waljnste läbifegamine.
„Hää küll. Nüüd näete, neil on paks ümargune
keha ja ise pää. Pää kulles ou katsumise sarwed. Kellel
oiete terawad silmad on, wõiwad seda näha, et need sarwed
on 6—7 liikmest kokku pandud. Mõnel looulal on ka
tiiwad, aga mitte kõikidel."
„Oigus! hüüdis Miku, „miuul on üks tümadega
loom."
„Tagumise teha otsas nähakse kats peenikest toru,
mis nagu karwakefed wälja waatwad. Neid hüütakse

meetorudeks, sest et neist ühte wiisi meesarnane wedelil
wälja jookseb. Pääle selle leiate tuus jalga, kes, nagu
kõige putukate juures, jälle mitme jätkulifed on."
„Küll nende silmad wõiwad wäga wäiksed olla!"
ütles Juku.
„ I a kui pisukeue nende suukene! „lisas Liina juurde.
„Päris suud neil ei ole, waid selle asemel peeuikene
nokk, keda nad läbi taime päältnäha pistawad ja sellega
taime wedelikku imewad. Aga sell uokal ou keskel painutus, nõnda et nad teda noa wiisi kokku kõhu alla wõiwad
käända. Selle uoka abiga hoiawad nad ühtlase euuast
taime kulles kinni. Kui ligemalt waatad, siis arwad neid
loomakest sellepärast pää pääl seiswat."
„Siis peaks neile weri pähä jooksmas" ütles Leeua.
„Iah, kui neil päris werd oleks. Were afeniel on
neil paljalt haljaswalge wedelik. — Aga katsuge nüüd
seda kohta ligemalt, kus uad seisawad. Nagu uäetc, ou
nad ringis puu ümber leeris. Wõiks nõela otsaga nende
pihta ptsta, ilma et sa ühelegi haiget teeks. J a sellest
ei ole weel küllalt, et nad nõnda tihedalt ükstoist kõrwas
istuwad, nad istuwad ka ükstoist üle. Waatagc a$a,
kudas terwe kari töiste pääl jalutab!"
„Tõeste! fee on naljakas rahwas, tantsiwad tõine
tõise turja pääl!" hüüdis Juku.
„Pauge nüüd, armsad lapsed tähele, mis karwa nad
on. Kaugelt ou näha, naqu oleksiwad nad kõik mustad.
Aga kui llgimalt waadatakse, siis nähakse et mõued tume
haljad, tõised üsna helehaljad ou. Nimelt noored ilmale
sündinud loomad on helehaljad. Kui nad wanemaks
saawad, siis muudab ennast helehaljas karw tumehaljaks.
Kui nad täiskaswanud ou, siis lähewad uad mustaks."
„See ou just nõuda fainuti," ütles Miku naerdes,
uaau kergejala kirbu juures. See peab, uagu minule on
öeloud, walge karwaga ilmale tulema, siis miuua ta punaseks, pärast tõmuks \a wiiulate mustaks."
„Aga mis need lehetäied sööwad?" küsis Leena.
„Seda küsimnst olen ma ju ootauud. Neiuad imitfewad tanuede sahwti kas tüwest eht lehtedest. Atuidugi
mõista, wautawad nad enese sööumjaks Niisugusid kohte,
kus pääliskoor alles noor, ehk kus lehed alles õrnad on.
(Locduse lood laStele,)
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Oma suuruse järele tarwitawad nad palju toitu, sest nad
imitsewad terwet päewa. Sagedaste läheb ka fee leht,
mille pääl nad iswwad, kortsu, sest et ta toit temalt saab
ära wõetud. Aga see on jällegi isalik säädmine looduses,
sest lehe kortsude wahel leiawad loomakesed põlewa päikese
liire, wihma ja tuule eest warju."
„Aaa mis tarwis need walged täpid siin tüwe kulles
rippuwao?" küsis Miku. Nad on just nagu wäikesed
põiekesed."
„Need on nende loomakeste riided."
Lapsed paugatasiwad kõik korraga naerma.
„Krge naerge nutte. Kas teie tõukudest ei ole kuulnud,
et nad, enne kui ennast tupeks muudawad, mitu kord
nahka ajawad? Just nõnda samuti, teewad ka lehetäied.
Need wäikesed walaed põiekesed ei ole muud kui nende
äraaetud koorekesed.
„Kudas nad neid koori seljast lahti saawad?" tusis
Liina.
„Kni wäikesed loomakesed tunnewad, et nende päälisnahk liig kitsaks läheb, siis käänawad ja wäänawad nad
nii kaua, kunni päälisnahk selja päält lõhkeb. Arwata
weerand tunni järele ronib wäikene loomakene une ülikonnaga wälja. Niisugune naha ajamine sünnib sagedaste
mitu korda ükstõife järele."
„Wäga imelik!" ütlesiwad lapsed.
„Weel imelikum on see, et nad enamiste kõik pärast
oma mitme korralist riiete wastamist lõppeks tiiwad
saawad, lnillest enne märkigi näha ei olnud. Need tiiwakesed oliwad enne wäikestes tnpedes, nagu mõõgad soldatidcl warjus. Tiiwade kohta on kolmesugust tähele
una. Mõned lehetäied tulewad kohe tümadega ilmale,
tõised saawad neid wiimse naha ajamise aegu ja tolmandamad on ja jääwad ilma tiiwuta."
„Niisugusi ime ilmutust ci oleks nuua nende loomade
juurest mitte otsinud," ütles Juku.
„Kõige wlam ja kõige ilnelikum,.. auusad lapsed, on
ja jääb nende loomade sigi ne mi n e. Uksi mõned munewad,
Tõised toowad kohe elusid poe^i ilmale. Need loomakeieo on, nagu mina teile juba jutustasiu, alguses helehaljad. Niipea kui need elaja täpikesed ilmale on tulnud,
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täädwad nemad kohe, mis tarwis neile armas Jumal
kuus wäikest jalakest, mis waewalt hämliku wõrgu lõnga
jämmused on, ja lühikest, niisama peenikest nokka on annud.
Nälga on nad kohe ilma ühes kannud, sest neil ei ole
midagi rutulisemat tööd teha, tui silmapilk „musta suka"
äärt ulesotsida, nokka koore sisse uuristada ja nüüd himu
järele kosutawat wedelikku imitseda. Neist loomadest wõiks
õigusega öelda: Nad istuwad, nii kaua kui nad elawad,
söögi laual. Seda kohakest, mida nad kord on walitanud,^
ei jäta nad millalgi maha, waid imewad sääl ööd km
päewa ja üleüldlikult nii kaua, tunni nende naha ajamise
aeg tuleb."
„Siis nad on wäikesed täitmata söödikud," ütles
Leena nalja kombel.
„Aga nüüd saate õieti imeks panema, kui mina teile
räägin, kui wäga need loomakesed ennast rohkendawad
ehk siginewad. Neid on hoolega tähele pandud ja leiwd,
et üks ema ühel päewal 2—10 poega ilmale toob. See
kestab nõnda miw luud. Et nüüd need noored loomad
wähe päewade järele jällegi poegi ilmale kannawad, siis
wõtte enesele ise aru anda, kui valju sugu ühest ainsast
emast suwe aja sees sündida wõtb. Waewalt wõib seda
nummertega ülcsütelda. Katsume seda ühe näituse kallal.
Arwatakse, et üts ema suwe jauks läbistikku 90 poega
sünuitab. Need sünnitawad jälle mõne päewa järele
9 0 x 9 0 , see on 8100 poega. Nendest toob iga üts ka
90 poega, fee teeb juba 72900 lehetäied. Kui nõnda
edan rehkendatakse, siis on juba wiienda sugukonna juures
uenoe arw 5,904,900,000 loomakest. Aga kui arwame,
et Aprillist kuui Nowenlbrini läbistikku 20 sugu uueudust
on, siis mõtelge, armsad lapsed, missugune iluiatu suur
arw siis tuleb! Teie ei mõista wistist seda kokku ütelda.
J a koit need trilljoonid, pilljoonid ja unlljoomd -on
ainsast emast ainsa suwe aja sees sündiilud."
Imeteledes hüüdsiwad lapsed ühest suust „ah!"
„Teie paned seda imeks," ütles käblik, „fee rõõmustab
mind. Ärge unustage fiiu juures ära omad silmad taewa
poole pöörda ja kõigewägewama kiita, kelle suurust ja.
tarkust ka kõige õpetatumgi looduse juurdleja üsna põhjendada ei jõua."
4*
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„Aga," tusis Mitu wäikese wahe järele, „mis selle
loomateseaa talwel sünnib?"
,,Neil loomadel on umidugi wäga õrn keha. Niipea
kui esimesed sügise tuuled ja hallad tulewad, surewad neist
tnhanda taupa. Uks ainus külm öö wõib milljoonide
maha murdja olla. Nemad külmawad ära, langewad
maha ja leiawad, nagu kõik loomad, müa hauda maa fecs."
„Knst tulewad siis kewadel lehetäie, kui wanad ärasurewad?" küsis Juku.
„Mis Jumal loonud wäega,
Küll ta ka fcbci hoiab,
J a oma armu käcga,
Koik targaste ka jäeb."

Nõuda laulawad inimesed kirikus. Kni sügise ukse eees
on, ja wana talwe kuningas hakkab oina karedat hinge õhtu
oksadesse puhuma, siis ei sünnita lehetäied mitte enam elusaid poege, waid munewad Ütsi mune. Neid kinnitawad
nad puu tüwekestc ja lehtede külge. Nad ou niisugused,
et külm neile kahju teha ei jõua."
„ M a kudas on see wõimalik, et wäikesed munakesed
ära ei kliima?" küsisiwad lapsed.
„See on jällegi suur ime, jumalik mõistatus. Pandge
mõni paksu koorega kürbis külmal talwe päewal wälja ja
— tema külmab ara. Aga need wäikesed kuulikesed, mille
sees paljalt wee saruane wedelik on, jääwad rikkumata.
Talwe kuningas wõidab suurt, wägewat jõge ja paneb
tema raudse ahelatesse; peenikesi karwatorukesi puu sees
sahwti ollusega jätab ta puutumata.
Kui siis kewade wleb ja oina sooja õhtu puu tüwe
kui urwade pääle hülgab, kaswawad uagu õied urwades,
wäikesed loolnakesed mullades, lõhuwad kitsa torteri lõhki,
tulewad wälja ja warsti on leedripuudel omad mustad
sukad jalas. Mrnted lehetäi-feltsid peawat päälegi mllrn
mnlla l a kiwide all oma talwe aega mööda saatma.
„Kas neid loomi ka siis mitmet seltsi on?" küsis Miku.
„Mis okfö kiili Ininal ilma seltsita loonud? I u i mesest kllnni leiwa hallituseni ei ole ühtegi loonla seltsita.
Nõnda on wähe ühte taime ehk puud kiha, mille pääl
mitte lehetäied ei oleks. Näitllsets on pänlade, pinude,
pähklapnn, kapfade, talnmede, rooside 20. pääl lehetäied.
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Aga need on t p ühe taime pääl ise seltsi; niisama iaxtoai
kuju kui elukombede poolest on nad isesussused."
„Kui nüüd neid loomakest nõnda rohkeste sigineb,
siis peaks neid õigusega rohkem nähtama?" ütles Juku.
„Neid ei peats üksinda paljn rohkem olema, waid
neid peaks nõnda rohkeste olema, et ühtegi lehekest, ühtegi
õiekest, ühtegi kõrrekest enam näha ei oleks. Aga ne'tl
loomadel on wäga palju w a e n l a s i , töiseks wägä palju
iZ.nnetnfi. Niisugune suur waenlane on ilma mnntmine.
Uks ainus tunlehoog raputab milljoonid ja milljoonid
maha, kns enmnist kõik ilma tiiwuta surma leiawad.
Ainus tuaew wihma hoog teeb tuhandetele otsa. Kui ka
pitkemad külmad ehk palawad ilmad nende elule otsa ei
tee, siiski takistawad nad nende siginemist. Aga nende
kõige wihaseinad waenlased on kolm töist sugu elaja seltsi,
keda sellepärast ka lehetäi-söödikuteks hüütakse. Esimene
on lehe täis ääsk. See sääsk kinnitab omad munad nende
oksade külge, kus pääl lehetäied istuwad. Munadest tnlnud
tõugud ei tarwita nüüd ennast patyastgi liigutada, waid
toidawad ennast lehetäiedest. Tärskaswannlt on need
arwata tolli pitknsed. Nende suurus lehetäiede kohta on
just uagu lõwi suurus jättest kohta. Aga lehetäied ei
tuuuegi wistist oma waenlaft, sest nad jooksewad temale
ise ot)e kohe snhn.
Neil tõukudel on harja sarnane okas. Selle otsa
pistawad nad ühe loomakest, tõmbawad enese ligi ja
imewad ta tühjaks. Kahe künni kolme tunni sees wõib
niisugune tõuk mitu sada lehetäid oma nahka panna.
Kolm tõuku sööwad arwata nelja päewa sees terwet
7—8 tolli pitknst „unlsta sukka" ära."
„Siis on niisugnne leedripnnpõesas päris tapluse
wäli," ütles Mitu. „Snt nnnnakse nõnda rahulikult
mööda ja ei aimatagi, kui palju wäikesi loomakest wiimses
walus wõitlewad."
„Walnst ei wõi küll kõnet olla. Kõige wähemalt ei ole
midagi sellesarnast näha. Nad kannatawad seda üsna rahuga.
Nende töine waenlaste selts on nõndanimetatud
lehctäielõwid. Neil on peenikene, tolli pitkune keha
ja nad on., kõige söödikumad loomad taewa all päikese
paistel. Uhe lehetäie kinniwotmine tangi sarnaste päälmise
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«lõualuudega, tema tühjaks imitfemine ja lesta enese juurest
ära lütkamini on poole minuti töö. Need rööwlid muudawad ennast wiimate wpets ja siis üheks kärbste seltsiks."
„Waesed lehetäied!" õhkas Juku. „Pea peab arwama,
nad on üksi selle tarwis loodud, et nad ära söödud saaksiwad."
„Kolmas wihane waenlane on üks loomakene^ keda
teie igaüks tunnete ja ka armastate, seda mina tään."
„Kas ta ka mõni kärblane on?" küsis Leena ruttu.
„Ei, ta on ime ilust karwa mardikas, punaka musta
täppidega. Tal on mitu nime: lepatriinu, kuukirjas 2c.
„Mis?" hüüdis Liina ehmatades. „See armas
loomakene peaks nii hirmus mõrtsukas olema?"
„Iah, nõnda on lugu. Niisama see mardikas kui
ka tema tõugud toidawad ennast üksinda lehetäiest. M i s
hunt lamba karjale, seda on lepatrnnu lehetäiele."
„Ui, nüüd ei ole ta mnlle enam poolt nii armas
kui enne," ütles Leena.
„ S a teed temale ülekohut. Loojast ise on lehetäied
temale ^igapäewaseks leiwaks" saetud Kas nad sellepärast süüalused on, kui nad oma kohtu täidawad. Eks
inimesed nõnda samuti ei surma tuhandid loomast oma
igapäewaseks toiduks?"
„Sul on õigus, armas käblikukene," wastas Leena.
„Ma ei ole enam pahane selle kirju mardikakese pääle."
„NWd on minu jutt otsas," ütles sellepääle linnukene. „Uht asja acza tahaks mina teile öelda: Mõtelge
selle pääle, ku: palju üheainsa leedripuu põesaft õppida
wõib, ja kudas armas taewa I s a oma nime kõige lehtede
ja oksade sisse on märkinud. Sellepärast harjutage oma
silmad ja kõrwad lahti hoidma, kui teie rõõmu rikka
looduses seisate, et teie süda teda tunneks, auustaks ja
kiidaks, kes kõiki neid asju on teinud!"

Linnupuuri juures.
l. Pesa.
„Täna ei wõi sa mitte lepistikku miuna, Peede,"
ütles ema, „täna sajab wihma."
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„OH mis kahju," wastas Peeter, „mina tahtsin häämeelega lille nopprda ja waadata, kudas linnukesed pesa
ehitawad."
„Seda wõid sa palju kergemalt teha," ütles ema,
„tui sa minu tuppa tuled."
„Aga sinu linnukesed ei ehita ommeti pesasid?"
„Miks mitte? Ma olen mõne päewa eest kaks kananalindu suure puuri sisse pannud, et nad enesele pesa
ehitaksiwad."
Peeter hüppas rõõmu pärast ja läks ema järel tema
tuppa. Siin seifis lauakese pääl kaunis pimedas nurgas
suur linnu puur kulla kollase kanana emakese- ja isakesega.
Ühel pool puuri otsas rippus õlgedest punutud pesa,
wäikese alustassi suurune. Puuris maas oliwad wäikesed
tükikesed willadest, peenikeseks kistud lõuendist, mõued
sulekesed ja muud selle sarnast txxMrchi framnt
Peeter istus puuri ette, et wäikeste loomakeste tööd
ja toimetust tähele panna.
Esiteks jäiwad nad natukene kohkunud seisma, kui
poisike nende ligi tuli, wääuasiwad oma kollast pääkest
pea ühele, pea töisele poole ja wahtisiwad oma eleda
targa silmadega läbi traat mõra. Aga nad tegiwad warsti
jälle oma pesa ehitamise tööd edasi, uagn oleksiwad ligitulejat ära tuntuid, et teda karta ei tule.
Üks suur waew ou ueile juba mahendatud, see on
pesapaiga otsnuine. Ta on punutud korwikese läbi juba
täheudatud. Aga wanakesed ei wõta teda pimedast pääst
wastu, waid katsuwad enne tema häädust. Nende kõige
kallim wara, nende lapsukesed peawad sääl sees elama,
selle pärast peab ettewaatlik olema. Nad katsuwad, kas
ehk pesake liig kõrges ehk liig madalas ei rippu, kas ta
liig kitsas ehk liig lai, liig madal ehk kõrge ei ole. Isakeue on juba korda kaksMmmeud pesa äärde ja jälle puupulkade pääle hüppauud, katsub korwikest seest ja päält,
eest ja tagant. Wahel jääb ta ka waikselt sisse istuma
ja tstristab tasakeste, nagu peaks ta suure töö toimetuses
ise enesega nõuu.
Ka emakene hüppab ülesse ja alla, waatab sisse ja
wälja, nagu pereema, kellel ikka enam maja sisemiste tali-
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tustega tegemist on. Ta katsus iga kõrrekest ja iga pilu
punuwse wahel.
Weel kord seisawad nad mõlemad pesa ääre Piiale
ja sosistawad tõine töisega. Wist on nad kohaga rahul.
Kõik on wäga mõnus. Ehiws wõib algada. Mina
nagu kuuleks neid ütlewad. „Nmid agaraste tööle!"
,,£>o£s, hops! hüppawad mõlemad astmest astme pääle
ja siis jälle maha põrandule. Sääl seisawad ehituse
nõuud nagu kaalikad ja kapsad läbi segemine. Juba on
emakesel tutt willu noka otsas. Aga ta laseb need jälle
langeda. Wistist tuli tal meelde, et neid kõige wiimaks
sooja woodiks peab wõetama. Nüüd noklib ta tüki
riiet üles ja hüppab sellega astmete pääl ümber. Aga,
pauhti! la^eb ta selle ka langeda. Miks? Jah, seda tääb
linnukene üksinda.
Aga nüüd on emakene ühe sule nokka haaranud.
Sellega kargab ta jällegi mõni aeg üles alla, nagu tahafö ta ennast näidata. Wunhti! on ta wiimate pesas.
Sulg saab nüüd hoolsaste sisse saetud. See ei sünni
poolestgi nii ruttu, kui ta räägitud on. Korda künuue
tõmbab ta kba edasi ja tagasi ja alles siis, kni isakene
tõise sulega pesa ääre pääl ootab, jätab emakene oma
paigale.
Isakene ei ole wähem isemeelne. Ta arn järele ei
ole eniakene sulge mitte ilusti paunud, sellepärast liigutab ta
seda natuke koha päält ära ja paneb oma kõrwale. Kni
juba mitu sulge pesa põhja latwad, hüppab isakeue sisse,
kükitab maha, keerutab enuast ringi ja rõhub nõuda suled
kõwaste ütstõise ligi. Sääl tuleb aga wäikene pereema
ja kannab suur hulk paberi äärekesi suus. Isakeue ruttab
ära. $afcriil:!ifefcb saawad laiale lautatud ja kinni rõhntud.
Nõnda läheb töö rutuste edasi. Ei ole muud palju
näha kui wipst, wupst, üles ja alla, senna ja tänna, ilma
puhkamiseta, nagu oleks kõiye suurem rutt taga. Kui pesa
põhi korrapärast on äratapetud, tuuakse willad sisse.
Mõni tükk on nende arust liig ( m x Aga uad mõistawad temast jagu saada. Oma jalakestc^.a fõttuwad uad
willa tuti pääle ja uokkiwad niipalju lahti, kui tarwis on.
Kui kena ja ka jälle mõistlik see näha on!
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Nõnda chitatakse wäikest kätkit pehme asjadega hästi
hoolfaste. Wiimaks on ta nõnda willane ja pehme, et
wäikesel Peetril lust tuleb ise sisse hüpata ja sees magada.
Ehitus näikse walmis olewat. Mõlemad linnukesed
seisawao pesa ees, katfuwad teda igalt poolt, waatawad
sisse ja sisistawad jälle. Aga pea hüüdwad nad isesuguse
häälega. Ema saab rahutumaks, hüppab sisse, kumardab,
nagu tahaks ta pää proowi pidava, kargab jälle wälja
ja on nõnda ise sugune oma kombedega. Kas ei ole ta
pesaga rahul?
Wistist on lugu nõnda. Elme kui Peeter suurt näha
sai, oli pesa tühi. Willad, suled, paberi tükid 2c. lendasiwad igale poole. Nagn oleks emakene hulluks läinud,
nõnda wilcdaste puistas ta kõik laiale. J a isakene? Ta
ei waatnud kognniste mitte päält, waid aitas ühes.
Mis puudus pesal ou olnud, seda ei tää mina ega
Peeter ka mitte. Aga suur wizza on tal wist olnud. Ehk
peaks ueed linnukesed tõeste mi wäga isemeelsed olema?
Mõne minuti järele algawad nad oma elutust nõnda
sama suure agarusega. Peeter ei wõi ära oooata, millal
pesa walmis saab, sest tema peab tunnile minema. „Kuis
osawad ommeti kõik need loomakesed on," mõtles ta iseeneses. „Ilusamalt ei wõi ütsgi ema oma lapsele säugi
walmistada, tui nemad. J a kui korralised uemad on!
Meil lastel on sagedaste meelt wastu, kui üht ainust
alwalt kirjutatud tahte kaks kord kirjutama peame, aga
nemad teewad mitme tunni töö ümber, et seda paranda."
II. Haudumine.
Mõne päewa pärast anti Peetrile uueste luba kanaria linnukesi waatarna tulla. Juba tuppa astudes kõlas
temale isakese laul wastu. Ta iswb peja ligidal, puhub
oma põski üles, et kaela suled kaugel rõngas seiswad ja
kõõritab nii kõwaste, et Peeter arwab ta kopsnsi lõhkewad.
Mis rõõm tal täna peaks olema, et ta nõnda lustilikult
ja eledaste laulab?
Aga, kus emakene on? — Hop! waata fääl! Pesast
wälja waatab üks pääkene ja sabake. Sääl ta istub.
Tema hauub. Kudas ta omad suled laiale on lautanud,
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et ta terwet pesa nenda kataks! Kudas ta rinnad rahuMult üles ja alla hingawad! Kudas ta oma targa silmadega enese ette waatab! Kudas wagalikult ta sääl iswb,
nagu tahaks ta noorte loomakeste esimesi hingetõmbamist
kuulata! Missugune ilus waaws on hauduja linnukene
omas pesas!
Nüüd wõib la aru saada, miks isakene täna nõnda
täiest südamest laulab. Ta on neli muna pesas näinud
ja rõõmustab ja hõiskab, et see aeg pea liigi on, kus
noored lapsukesed omad pääkesed temale wastu sirutawad,
omad nokakesed lahti teewad iga päewase leiwa waswwõtmiseks.
Wupst! — Emakene oli pesast wäljas. Ta hüppab
söögi nõu juurde. Kui hoolsaste ta noktib. Wähe teralest nokkib ta ja siis hüppab ta juba ära. See ei ole
wõimalik, et ta juba söönud on. Aga..tal on suur rutt.
Weel wee kaust juurde kargab ta. Uks sõõm *) ja siis
on ta juba pesa pääl. Ta waatab munade pääle, k.^lle
juures isakene wälwas, kas ka kõik weel korras on. Uks
närtfuke on natukene wiltu läinud. See saetakse ilusti
korda. Weel silmapilk katsub ta oma kuube — tee pääl
wõis mõni plekk külge saada — ja wups! istub ta jälle
oma munade pääl. J a uueste lautab ta ennast õiete
laiale, et kõik munad kinni kaetud saaksiwad ja tuule õhuke
nende pääle ei puutuks.
Kümme minutid wõisiwad mööda olla. Selle wahe
sees on isake joonud ja oma hõõtsika **) õiete täis täitnuo.
Ta hüppab nüüd pesa juurde kõige llgema astme pääle.
Ta ei laula enam, aga wiristab ja tstristab tasakeste,
just nagu räägiks ta emakesele mõnda juttu, et sellel aea
igaweks ei läheks. Aga mis juttu? Peeter arwas, wistist
mõnd ennemuistset. Kes inimestest wõib ta tääda, kas
mitte linnukesed mõnda aruldatt lugu, mis nemad metsas
ehk ojakese ääres on ära elanuo, tõine tõisele ei jutusta?
Wahel tfiristab ka emakene. Temal on wist mõnda asja
küsida ehk kosta. Kes wõib seda tääda!
• ) sõõm — suu täis jooli.
• * ) höötstlas — lindude ees ma^u.
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See oli tMtt suur südame rõõm Peetrile, nende
kahe juttu kuulata. Tema süda läks pehmeks niisuure
armastuse üle ükstõise wastu. Tema oleks ise ka häämeelega nende jutu wahele rääkinud.
Korraga jäi isakene wait. Tal tuli wist meelde, et
ommeti emakene weel ei wõinud söönud olla. J a mis
ta teeb? Ta ajab oma noka ammuli, nagu oleksiwad pojad
tema ees. Emakene saab aru, mis ta tahab, pistab oma
noka isakese noka wahele ja saab sellest söödetud.
Kui Peeter seda näeb, hõiskab ta rõõmu pärast. Et
ka wanad linnud tõinetõist söödawad, seda ei olnud ta
weel mitte näinud, ega kuulnud.
Rõõmu- ja armastusega raputab isa tiiwasid ja emal
ei ole wistist wähem hää meel. Selgest on näha, kudas
siin õnn, rahu ja rõõm nende kahe wahel walitseb.
Emakese isu on otsas, ta on söönud ja tõmbab oma
pääkest tagasi. Ta waatab lahke, sõbraliku silmadega
mehe otsa \a tänab kba sell kombel. Sellest saab isakene
aru. Ta märkab, et abikaasale mõned raasukesed noka ja
lõpuste sulgede külge on jäänud. J a mis sünnib? Ta
nokkib neid ära ja silitab oma naisukesi, nagu ema last,
tui tema wõerstle läheb. Selle juures on ta nõnda ettewaatlik ja õrn, et suure suuga naerma peaks, tui ta üleüldlikult mitte nii armas ja liigutaw näha ei oleks.
Sellepääle iswb isakene ühte nurka ja on üsna wait.
Wist arwab ta, et emakene tahab lõuna söögi pääle pää
täis magada ja ei taha teda eksitada.
Peeter läheb nüüd jälle ära, aga küsib enne emalt,
millal wäikesed loomakesed elusse tulewad. „Arwata neljatõiftkümne päewa järele," ütleb see.
„Aga kas siis ka mitte isa ühes haudnda ei aita?"
küsib Peeter edasi.
„Ei," kostis ema, ,,kanana- ja mitme töiste lindude
(kanade, pardide, anide) juures hauuwad emad ükfipäinis."
„Aaa siis peab emakesel palju kannatust olema nii
kana koha pääle iswma jädes," ütles Peeter.
„ I a isakene," lisas ema juurde, „saab temale weel
mõne ennemuistse jutu rääkima."
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IflS.

Pojad

Nelitõistkümme päewa on möödas. Peeter on selle
wahe sees mitu korda armsa paaril wõersil täinud, ja
i(ja tord midagi, mõnd suhkru tükki ehk haljast lehekest
ühes toonud.
Nüüd astub ta jälle puuri liai ja arwab noort sugu
ees leidwat. Aga ta mõtleb elsiuuo olewat, sest linnukeue
istub weel niisama pesas uagu enne.
Aga pst! Kas ei häälitsenud keegi tasakeste pesas?
— Ruttu kargab Peeter tooli pääle, et hästi ouurisfe
waadata wõiks. Sääl seisawad midagi põrmanou pääl
maas. Need ou wäikesed sinikad haljad, musta täppidega
muna koored. Aga nad on tühjad. Nüüd on tal otsus
käes: loomakesed peawad juba wälja roomnud olema.
Peeter kutsub ruttu ema ligi, et temale seda uudist
kuulutada. „See oli minul juba tääda," ütles ema, sellepärast panin mina ühe kõwaks keedetud muna söögi lwusse, et
wanemad oma lastele hakatuses pehmet toitu anda wõiksiwad.
„OH, oleks mina poegi näha saaks!" ütles Peeter.
„Küll sa saad," wastas ema, „kui sul natukene frrnnatust on. Nüüd istub weel liunukene mõned päewad
poegade pääl, et neid külma eest kaitsta. Wahete wahel
läheb ta mõneks stlmapilgaks ära sööki tooma."
„Peetril oli pea see rõõm, neid nelja pojakest näha.
Nad oliwad maas, uagu liha tomj). Waewalt wõis neide
wahel wahet teha. Tema oli neid ilusamaks pidanud.
Kuis jõuuta ja abita oliwad uad maas! Üksi kahte asja
wõiwad nad teha: Waaütda ja oma wäikest, pakse, ümargusi pääkest natukene üles tõsta.
Nüüd tuleb emakene tagasi Imelik! kudas nad seda
kohe märkawad, ehk küll ise ei näe. Ahnelt, aga sääl
juures haledalt häält tehes tõstawad uad omad pimedad
pääd kõrgesse üles ja teewad omad nokad laiale lahti,
hirmus laiale emale wastu. See on pesa ääre pääle
istunud ja tstristab, nagu tahaks ta öölda: „Ootge aga,
armsad lapsed, teie saate kõik!"
Peab mõtlema, et ta meelega weel natuke wiibib,
mis läbi laste isu enam äratatud saab, sest „kui kõht tühi,
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siis on leiwal saia magu." I t t a pitkemale simtawad nad
omad taelad ja ikka tõstawad waljumalt nad häält. „Nüüd
on paras aejj," mõtleb tark ema ja algab söötmist. Imekspanemise wäärt osawusega ja õiete ruttu pistab ta igale
lapsele oma osa kollase notasse. Hää meelega neelawad pojad.
I g a ühe ande järele ajab ema hõõtsikast uue osa wälja.
Hõõtsikas on üleüldlikult imelik looduse töötuba. Ta
on linnule aidaks, köögiks ja keldriks. Tema sisse kogu>
takse kõigepäält söök, siis tehakse ta pehmeks ja hoitakse
tarwitused alale.
Aga see maitsis lastele hästi. Nad tahaks rohkem.
Uuelt tõstawad nad pääkest üles ja awawad oma nokakest.
Emakene arwab, seks korraks on küllalt. Lapsi ei pea
mitte nii kana söötma, tunni nad taelani täis on. Liigous
on kahjulik. Ta istub jälle pesa pääle ja ka wäikesed
loomakesed tõmbawad nüüd pääkesed tagast ja on wait.
Arwata kümne minuti järele algab uus söötmine.
Nüüd tuleb ka isakene juurde ja awitab. See rõõmustab
Peetert üli wäga. J a miks ka mitte? Missugune õpetlik
päält waatus! Missuguse truuduse ja hoolega püüawad
waueluad wäetikeste ihaldust täita. Pea autakse sellele
paluke, pea tõisele. Keedagi ei uuustada ära. Wahel
jääwad mõlemad seisma, uagu ta$at% nad lastele at$a
anda alla neelatamiseks. Sääl juures waatawad nad
nõnda truuilt ja mõistlikult oma armsate wäetikeste pääle.
Kudas nad katfnwad ja wahiwad, kas kõik hääs konas
ja puhtuses saab peetud. J a kui nad mõnd musta
märki leiawad, olgu poegade kulles ehk kõrwas, mis ruttu
nad siis iga korratumat, asja kõrwale saadawad!
Sääl wahel räägiwad nad jälle kahekeste.
„Kuis õnuelik olen mina," tsiristab isakene, „meie
wäetikeste üle!" — „Mina kah, unna kah!" wastab emakelle. „Waata ometi neid tillukesi titakesi! Kas peaks küll
meie ueid jõudma suureks kaswatada?" — „Oh, nad on
ju kõik prisked ja terwed," arwab isakeuc, „ja meie ei taha
hoolt ega waewa karta neid kattes ja kaswatades." —
„Tahaks küll tääda," ütleb jälle emakene, „kos neist kõige
esite laulma saab." — „Wistist see sääl, kellel tutt pää
pääl oll," wastab isa. „Tema on lõige tnlisem. Waata.
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kudas ta töiste seljas ratsutab. Tõeste, feelwäikene odraokas saab kõige esite laulma."
Peeter et jõudnud küllalt waadata. T a oleks hää
meelega neid loomalest silitanud ja mutsutanud. Neid
waadates unustab ta ratsumuna ja mängupalli. — Wiimaks kutsub ema teda õhtu söögile
„Armas Jumal," mõtleb tema ära minnes, „misugustd armsaid wanemaid oled sina ka minule annud. M u l
on ta nii hää papa ja mama, nayu neil kanana linnukestel pesas. Mina wõin ju lga päew näha. kudas minu
armsad wanemad minu eest muretsewad. 5 a nemad iswwad ka wistist, kui ma koolis olen, koos, ja räägiwad
minust. Mama ise ütles kord minule, et tema, kui ma
weel kätkilaps oim, mõni armas kord minu kätki ääres
istunud ja minu pärast palwet teinud."

Õhupallcing^)
„Aga papa, sina ütled, et täna saada üts õhupall6ng
tõusma? Mina ei näe weel midaui."
„Kannata a^a, mu poea. M a ei luba sulle midagi,
mis ma mitte tälta ei wrnr

„Oota tahan hää meelega, kui ajja mul kindlalt tääda
on, et see saab sündima. Kas tääd ka, õhupallongide
tõus peawat wäga kena olema? Kas ta ise ka suur on?"
„Suur^ ilmatu suur, armas Otto. Suurem kui kõik
need, kes stta maani tõusnud on."
„Mis karwa ta on?"
„Ta kiirgab ja särab, nagu puhtast hõbedast."
«Kui ta hõbe karwa hiilgab, siis on ta wistist bõbe
paberiga üle tõlnmatud. Kas tääd, niisugusega, millega
meie jõnluks jõulupuud ehitante."
„OH, weel palju ilusamaga!"
„Kas ta ruttu saab tõusma, papa?"
„Noh muidugi. Aga seda wirkust ei saa meie suurt
märkama, sest et meie kaunis kaugele jääma peame. Meil
* ) OhuhaNõng on see riidest ShuhõiS, mis tuulelaewa kannab.
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saab nõnda näha olema, tui tõuseks ta üsna aega mööda
taewa poole."
„Kas ka keegi ühes läheb?"
„See ei ole weel kindlaste tääda, armas poeg. Niivalju on selge, et kui üks elus loom ligi läheb, siis sõioawad kohe mitu what temaga ühes."
„Hahaha! S a heidad nalja, kallis papa. S i i s peaks
kümne aumlaewa suurune laew all pall^ngi kulles rippuma."
„Selle pall^ngi kulles, mis meie täna saame nägema
tõuswat, ei ole ühtegi laewa. See on üsna töist wiist,
kui iga päewased tuulelaewad."
„ S i i n juures tahaks mina jällegi naerda, armas
papa. Kuhu peawad siis need inimesed iswma, kes ühes
fõidawad?"
„Kui üleüldlikult inimesi ühes lähewad, siis saawad
need pallöngi pääl istuma."
„Pallöngi pääl? Pall^ngi pääl?"
„ I a h , pall6ngi pääl, mu poeg."
„Aga säält wõiwad nad kõik maha kukkuda?"
,,See on wõimata. Esiteks on palling wäga suur
ja tõtseks nõnda tehtud, et ühesreisijad mitte maha langeda ei w õ i . "
„See peab siis isegi kunstnik olema, kes selle pall^ngi
on walmistanud."
„Täädagi. Niisugust pallongi ei jõua keeai järele
teha' sest et aga üks a i n u s niisugune kunstrnk elab."
„Knft kohast saab see pallöng tõusma?"
„Arwata säält kohast, kus päikene hommiku tõuseb."

„ I a ülhll külge saab ta mtnema. Mina olen kuulnud,
et tuule laewad itta fcmia poole sõuawad, kuhu tuul
puhub."
„Ncuk juures, keda sa siia maale oled näinud, on
lugu nõnda. Aga see, keda sina täna nägema saad, ei
tee tuulega tegemist. Ta läheb senna, kuhu ta tahab, kui
ka kõige kangem torm wastu puhub. Pane tähele, täna
saab ta tvistist lääne poole liikuma."
„Aga, papa, kas aeg ei ole ju käes, millal ta üles
tõuseb?"
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„Ooda weel pool tundi, stis algab ta mm reisi.
Selle wahe sees läheme meie senna mäe tingu otsa ojakese äärde, iswme wana kuuse alla ja waatame säätt seda
näitemängu päält."
Isa ja poeg läksiwad käsi käes jalgteed mööda üles
künkale ja istufiwad kuuse alla maha.
Päikene oli looja läinud. Punakas kuma lääne
poolse taewa serwas tunnistas tema looja minemise an
wärawat. Ta koputab juba oma kiire-sõrmekestega töise
maa ilma jau magajate kambrekeste akante külge, et neid
uue päewa tööle äratada. Püha, waiwe warju kate laugeb
ümberringi külade ja linnade, metsade ja põldude, mägede,
ja orgude pääle. Kui rahulikult ja waitselt hj.ngab loodus
ümberringi! Looduses ou laupäewa õhtu. Uksi metsa-ja
aasa ojakesed woolawad kaugel mulinal, ja jõekene siin
ligi ei wõi keelda, et tema laened tunleda lohisemisega
kalju kaldadeft tagasi saawad saadetud, kus nad jõe käänu
pääl nende külge põrkawad. Jõed ja ojad ei tohi mitte
armsa rahu osalised olla. Nemad ei tohi mitte hingata
ja pnhata. Nemad on jn terwe elusa looduse were sooned.
Eha täht hiilgab jnba ammu tumeda taewa serwas.
Üks taewatähekeue nähakse töise järele särama hakkawad,
just nagu isa käsi jõulu küünlakesi puu kulles põlema paneks.
Kui me otsekohe armsa tähtede eleda filiuadesse
waatame, siis on, nagu ootaksiwad nad kedagtt, waheft
oma kuningat ja juhatajat.
Kannatage weel wähe aega, warsti saab ta tulema.
,,Papa, papa! Sääl hakkab taewas walendama. Mis

siis see on?"

„See on täheks, et palling mõne minuti järele näha
on. Aga., nüüd, armas Otto, pean mina sinult midagi
küsima: Ütle mulle, missugune laps küll enam jõutu
õhtul rõõmu tunueb, see kes enne ise iõnlupnud ehitada
aitas ja küünlakesi põlema süütas ehk fee, kes ilma selle
aimamiseta korraga sirajat ja särajat puud oma ees näeb?"
„Wistist rõõmustab wiimselt nimetatud laps enam,
sest et see rõõm temale kogcnlata tuli."
.,Noh, nõnda tahml mina sinule, mu poeg, niisama
sugust kogemata rõõmu selle õhupall6ngiga walmistada.
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Sina ei pea mitte näha saama, wdas tema aeaa mööda
pimednsest tõuseb, waid kudas ta omas täies läikes taewa
tulles liigub. Seda pitkamisi tõusmist wõid sina homme
waadata, sest homme tõuseb ta jälle."
„Aga kudas sina seda saad teha, et mina ei näe?
Kas ehk ma silmad kinni pigistama pean?"
,,See oleks wäga kahtlane, annas Otto. Uudise
himust aetud saaksid sina ehk kord silmad lahti tegema ja
siis oleks sinu terwe rõõm rikutud."
„Kudas siis töist wiisi?"
„Waata siia, ma olen selle tarwis ühe rätiku ühes
toonnd. Sellega lase enesel silmad kinni sidnda, üksi
mõne minuti pääle, siis päästan mina neid jälle lahti."
,,Iah muidugi, papa, seu aga pääle! Aga tõmba ka
rätt ilusti üle nina, et mina sugugi waadata ei wõi!"

„Hää küll. Peab kohe tehtama, sest aeg on käes.
Aga waata weel kord enese ümber! Mägede pääl ja orgudes on pimedus. Ise kõige ligemaid asju ei wõi ükstöisest seletada, waid nad on tõik ühes koos. J a —
muid!"

Isa wõttis rätiku ja pani Otto silmade ette.
„Papa, nina pahemalt poolt wõin mina weel walget
näha. Tõmba rätikut natukeue alla poole, sellepärast
wõin mina ikka hingata. Soo, nüüd on kõik ilusti."

Otto seisis õiete kaua aega nagu kinni kaswanud ja
oli üsua wait. Siis ütles tä: „Oh papa, minu südames
on wäga imelik: Pea nagu peaksin ma naerma, pea jälle
nagll palwet pidama. Seda teeb wistist öö waikus ja
wee kohut."
„Weel üks minnt, mu poeg, ja side saab langema."
I s a tõstis nüüd silmad tummalt taewa poole. Tema
füdmnes aga luges armas taewane Isa neid sõnu:
„Armas Jumal, anna mnlle andeks, et nia oma lapse
silma walgust mõne minuti pääle olen kinni katnud. See
sünrnb sinu auuks. Sa katat ka ise sagedaste pilwedega
mitmeks päewaks päikese paistet, et meie pärast seda tenia
sõbralikku palet seda rõõmsamalt terwitame."
(Looduse lood laötclc.)
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„Nuüd, mu armas poeg," ütles sellepääle isa oma
Otto wastu, „aeg on tulnud. Imelik õhnpall^ug on
juba kaunis kõrges ja kõigub eledalt hommikupoolse tq.ewa
pinnal. Missugune ilu! 3lüüd side silmade eest! — Uks!
- Kaks! ja — Kolm!"
„Ah! — T ä i s k u u ! " —
Gnnam ei öölnud Otto sõnagi.
Jah, sääl liigub ta, see ilmatu suur öö täht, omas
ütlemata ilus' ja kuninglikus kõrguses! Ta ei läigi fell
silma pilgul mitte wtwas hõbe karwa walguses, ei, weel
palju kenamas! Ta pale paistab purpuri wärwi, nagu
oleks ta ennast õhtu päikese puua sees pesenud. Ka näikse
ta kogu nüüd weel kord nii sunr olewat, kiri pärast kõrges
taewä all. Missugune suur nteeleliigntaw waatus!
Waata! — Usn! — Kumarda! —
Otto oli täis kuud juba sagedaste näinud, aqa me te
ei ole olnud ta teda weel millalgi waatanud. Niüld alles
nägi ta teda, fee on, tema nägi teda ise tundmisega. Tema
meelest oli ka tõeste, nagu näeks ta teda esimest korda.
Selle esimese hüüdmise järele: „Täisknn!" isws ta mõned
sekundid nagu kuristatud. Tcuia silmad waatsiwad
wahepidmnata öösise taewakuju pääle. Tema arwas teda
ikka enesele ligemale tulewat ja oma püha tule silma tema
poole pöörwad, ta arwas tema õhkuwa tnlesunst neid sõnu
knulwat: „Tere, armas laps!" Jah, ta arwas, et ise
Jumala paistma pale ka selle sarnane saab olema.
Wiimate ütles ta omast tummast imetelemiseft ärtades: „OH isa, sul on õigus! Missugune nneilns palling!"

„Kas pole tõsi, armas poeg, tõtft sellesarnast pallöngi
ei ole küll knsgilt leida?"
„Ei knsgilt! Nüüd saan inina kõigest arn, mis sina
enne ütlid. Ta on see kõige suurem palling, mis inimeste
nähes tõusta wõib. Kui ma ei eksi, sirs rääkis meie
koolmeister meile, et meie maakerast 50 niisugnst kun-knnli
saaks. Kui wäga suur on ounneti maal Kui mina nüüd
selle pall6nyi ja tnnle laewa pallongi sumust wõrdlen,
siis saaks wlimne esimese kõrwas just uagu nööbnõela
\M Munamäe kõrwas olema."
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„ I a kudas on lugu karwaga?"
„Noh, eune ütlin mina, ta on ehk wahest hõbepaberiqa
kaetud, aga nüüd pean ütlema: Ta hiilgab nagu oleks fee
terwe palling ühest ainsast suurest hõbetükist tatud. J a
sellest ei ole küll, et tema üksi hõbe karwa hiilgab, waid
tõik asjad, mille pääle tema kiired paistawad, saawad
ülehõbetatud. Waata, papa! kas ei ole mitte need põesad
meie ümber nagu hõbe haawad? Pea sätendab siin. pea
sääl. J a need laened sääl all, kas ei hiilga nao kui
hõbemeri? Waata aga senna, papa, kndas wäikesed hõbepeeglikesed laente ladwal tantsiwad. Pea wajuwad nad
alla, pea tõusewad nad üles; pea lahkuwad nad ühest ära.
J a kas ei ole, nagu ujuks suur, läikiw kuu pale nende
keskel?"
„Inst nõnda samuti näitab minul ta olewat. J a
waata, kas ka armas kuu oma hõbe tekki üle nende majade
sääl ja wäikse kiriku ei ole katnud? Oh sa püha taewa
walgus! Kui auuas on su pale selgus! S a mässid maa
oma rahukattesse. Ta magab ja näeb und. Sinu silm
jääb walwsaks. Nagll snured tänu ohwri altrid seisawad mäed sinu läikes. Kas ime on, kni inimesi leitakse, kes,
tui sa omas anustuses ülestõused, põlwede pääle langewad
ja sind kumardawad, sest et naad sinu loojat ei tunne?"
„3lh, papa, liuna teeks häämeelega palwet. Kni ma
iksi oleksin, siis tahaksin ntina nõnda saluuti wagalt palwet
ha, llagn sina kirikus."
„Palu kudas ja kus sina tahad, mu poeg. Palu
aga! Jumalal on iseäranis meele järele, kni tema tööd
imest südant palwete äratawad."
„Aga, papa, kni ilmatn rnttu küll see pallüng peats
lendama, fest et tal, nagu meile koolmeister ütles, arwata
28 päewa ära kulub, ümber meie maa kera käia!"
„Iah mllidugi, sest neude 28 päewa fees peab ta
Palju tuhandid penikoormaid ära käima. Km aega mööda
tõnseb selle wastn irnmestest tehtut) palling!"
„Kas sa ei rääkinnd ka euue reisijatest, kes ühes
lähewad? Kes on siis nea) taewa paljugi reisijad? Ätis
nägu nad on? Kas nad niisamasugused inimesed on kui
mele?"

jj
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„Armas Otto, tuleta meelde! Mina ei ütelnud mitte,
et reisijaid tema pääl on, waid mina ütlin meelega:
„Kui reisijaid üleüldlitult ühes lähewad." Sest seda on
tähe tundjad juba ammugi oma snurte pitka silmade abiga
ära katsunud, et niisugust inimesi, nagu meie, ja niisugust
elajaid, nagu maa pääl ou( ja niisugust taimesid, mis
mele maad ehitawad, kuu pääl ei ole."
„Aga mikspärast nutte?"
„Et — tarkade juurdlemiste järele — kuu pääl wett,
wld, ega niisugust õhku ei ole, nagu meie maakera pääl."
„See on wäga kentsak, papa!"
„Meie ei wõi sellest seisusest küll hästi aru faaba,
aaa õpetatud mehed ütlewad, et tõisite sugugi ei wõida
olla."
„Siis nlll pean seda imelikku pall«ngit weel kord
hästi waatama."
„Iah, waata õiete hästi. Selle ilusa tähe pääl ei kuulda ühtegi häält. Sääl ei lõõrita üksgi lõukene, sääl
ei kuku kante, sääl ei laula laulu räästas. Ei köhis e
sääl tuule õhku läbi metsa, ei puhu wul purjesid, ei murra
torn: puu latwu. Sääl ei õhku üksyi söekene, ei põle
puud, ei leegitse wälgud. Sääl ei hnlga kaste piisad
(tilyad) kõrrede kiilles^ ei woola ojakesed õitsewa aasade
läbl, ei mühise jõgi läbi kalju wärawite. Sääl ei heida
tammed kosutawat warju, ei ilutse õunapuud kuld wiljaga,
ei lõhna roosilill, ei kügu heina kõrs. Ei sääl lenda kirju
mardikas, ei hüppa linnukene läbi põesaste, ei jookse jänes
ristheina põllult, ei mõura lõwi, ei huwita hinuus haikala
oma hambaid. Sääl ei ela ega sure üksgi inimene,
nagu siin."
„Mina vanen seda imeks, papa, mis sa kõik minule
kuust jutustav. Nõuda tühi on sääl ja nõnda sumuhaua
waiws? — Jah, saab küll wistist nõnda olema. Ta
liigub nii waiklikult edasi, nagu oleks kõik surnud. Kas
sääl siis tõeste ühtegi elukat ei ole?"
„Wõib küll olla, et taewa Isa ka senna mõne elawa
loomale elu aset on walmistanud. Aga see on kindel,
olgu nemad mõistusega ehk mõistuseta loomad, töist wiisi
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kehaga ja tarwitustega peawad nad olema, km maapäälsed."
„Papa, kas kuu paalis üsna tasane on, ehk on ta
paal ta mägesi ja orge, nagu meie maa pääl?"
„Oiete rohkeste. Mõned orud on päälegi palju
sügawamad ja mõned mäed palju kõrgemad, m i kõige
kõrgemad maapäälse mägede ladwad."
„Aga siis peaks ka neid mägefi näha wõima, kui
nad nii suured on?"
„Neid wõib ka wistist näha. Waata kord õiete terawaste kuu sisse! Kas sa ei näe mõnda iseäranis eledaid
ja siis jälle tumetaid kohte?"
„ O i jah! Wäga hästi wõin näha."
„Noh katsu, need eledad pnnktid on mäed ja wmedad orud. Kui meil teleskop, s. o. üks pitkstlm mitme
fnguste klaasidega oleks, siis wõiksime meie ta, nagu tahegi
tundjad, kuu päälise madalikkusid ja kõrgustitkusid näha. —
Aga sa oled üsna wait jäänud, Otto? M i s fee peab
tähendama?"
„Mina katsusin praeau, kas siis sugugi wõimalik ei
oleks palja silmaga mono niisngnst kõrget mäge näha.
Aga niina wõin oma silmi nii palju waewata, kui tahan,
ikka näen sedasama kuju, seda suurt wäga palet, mida mina
enne — kas tääd, kui ma weel pükseta jooksin — arwasin
armsa taewa taadi pale olewat."
„ M u aimlas poeg, ära seda mõtet üsna ära heida.
Pea kuud lõige wähemalt Jumala silmaks, kes ka pimedal ööl armastusega meie pääle waatab, kes ka pimedal öö ajal näeb, mis hääd ehk turja inimesed teewad!"
„Kui siua seda ka kõige rööwlitele ja kurjategijatele
öelda saaks, armas papa! Ehk jätaks nad siis oma kurja
tööd maha."
„Aga nüüd, armas Otto, weel üht asja, enne kui
meie koju läheme. Tee seda, mis mina tegema saan!"

Isa astus mõned sammud kõrwa ühe prii platsi pääle,
is
pehme rohu ja sammeltega oli kaetud. Selle pehme
.
aseme pääle heitis ta setile maha ja pööris omad silmad
otsekohe taewa poole.
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„Kas mina ennast just niisama pean maha panema,
papa?"
„Iust niisama."
„Aga mis tarwis, armas papa?"
„Seda saan ma snlle kohe ütlema: Nii täna kui
meie s e i s t e s taewa poole waatame, on ikka weel üks
jagu meie silma nägemist maa poole pöördud. Meie ei
näe nõnda taewaft lal üksi. Kui meie ennast ajja selile
paneme, siis ei ole muud nieic silmade ees ehk lile, kui
ftlltr lai taewas, see otsata jrnualiku wägewuse ja tarkuse
warjukaetus."
Otto heitis isa kõrwale maha ja nüüd waatsiwad
nad mõlemad waikselt äramõõtlnata täfjkte meresse.
Neil oli, nagu näeks' nad iga minutiga sügawamale
senna sisse. Uks täht töise järele tõusis pilkawa pimeduse
seest nähtäwale. Üks maailm töise järele kiirgas sellest
saladusest wälza. Ikka eledanmlt ja tatisemalt õhtusimad
need milljoonid rändajaist tuledest. J a nende wahel
weeres omas ilns ja auus see ilmatu suur palling,
kuu-kuul.
Ilusamat ja kõrgetnat waatust ei wõigi olla, kui
tähtedega kaetuo taewas, kelle keskel täiskuu paistab.
Katsu seda kord mõuel soojal suwc ööl, armas uoor lueja, heida euuast selile ja waata wahepiniedamata sätenawä taewa wõlwi poole üles. S u l saab olema, nagn

»eaks tnme sinine kate wiimaste tähtede taga katkema ja
ilm peaks siis Jumala aujärge uägema, ja teda ennast,
! !õigewägewamat sääl pääl istüwat, mitmetuhandest iuglist
ümber piirawd, kes põlwili lauldes hüiidwad: „Püha,
püha: Püha on Issand Seebaot!"
Isa ja poeg oliwad igawest ime merd waadates nõnda
mõttisfe waiunnd, et kõik muud ära unnstasiwad. Nende
meeled nägiwad und, nende huuled liikusiwad, nende
südamed tegiwad palwet. Wiimate ütles isa: „Otto, kas
alles ülewel oled?"
„Olen küll, armas isa, aga ühtlasi arwan ka uud
nägewat."
„Kuule, mis ma sulle ütlen. M a tnlen jälle õhupallnngi juurde tagasi. S u l on meeles, et mõne kuu eest
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üts suur palang tõusta lasti. Kas fui on ta meeles,
kudas fcda enne tseitungides tääda anti? 5las on lneeles,
kndas paar päiwi enne seda ntnnst ei räägitud, kui uksi
sellest? J a kui aeg käes oli, kudas siis tuhäuded immesed
kokku jooksiwad seda asja päält waatama? Kudas inimesed üks töist lükkaüwad ja koha pärast pnitlefiwad?
Kndas poisikesed pnnoe õtsa ronisiwad, täiskaswanud
Mida müüride õtsa ja õpipoisid päälegi katuside pääle?
Ouuuelus nõelad, hööwcl, haaiuer, sulg ja kirwes saiwad
kõrwale paudud, olgu töö kas kui pakkiliue. Niisugust
asja ei uähtud iga päew. Waatamise hiud oli 5 kopikat.
See raha pidi muretsetud saama, kui ka sell päewal selle
eest söömata oleks jääuud.
Täuä tõusis ka üks palling. J a uüüd, mu Otto,
mis on — sa oled jn täna ise aru saaund — paberist ehk
linane pall«ng selle hõbe hiilgusega öö knninaa. täisknn
wasta? Kas see esimene ei ole'päris lapse mäng selle
kõrwas?
J a nüüd waata kord enese ümber, kas näed kedagi,
kes ehk ka seisma jääks ja teda silmapilguks waataks?
Kas on meile ka üks ainusgi inimene wasta tulund,
kellest peab arwama, et ta kuud näha soowiks? Meie
maal elawad mitn tuhat immest. Ma tahaks tääda, kas
kümme nende seast on oina akua lahti teiuud, et truu sõpra
taewa kulles terwitada? Nõuda ou inimesed. Looduse
suur ime asi, mille waatamise eest krossigi maksa ei ole,
waid üksi siunad lahti peab tegema, ehk kui keegi lühikese
nägemisega on, prillid pääle panema, jäetakse tähele panemata. Niisngnstest näitustest minnakse mööda, ei knnlda
ega nähta, ei' olda külm ega soe sääl juures."
„Ian, armas papa, mina tunnen, et sina terwet tõtt
räägid. Nõnda küll wistist on. Mina ise olen wist mimestcft üks, kellel (Untad on, aga kes ei näe, ja kõrwad,
ning ei kunle. Täna olen mina juba kakstõistkümme
aastat wana ja olen juba saaedaste kuuluud: „Tänä ou
meil täis kuu!" Mina olen teda jnba mõni kordgi näinud.
Aya k n d a s näinud? Niihästi kui sugugi. Esiteks täuä,
ku: sina teda minule näitasid, olen mina teda õiete näiuud,
s. o. mina olen tema suurust, hiilgust, tema ime ilusust
\a kõrgust imetelenud."
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„Ära mõtelgu Otto, et kuud üksinda nõnda wähe
tähele pannakse. Oh seda sünnib weel tuhanda tõise looduse
ime asjaya. Sääl ostetakse kahe ja kolme rubla eest üks
anirohi üllide kimp kalli kübaratele ehitamiseks, aga fõtkutakse tee ääres kaswawat lillikest tähelepanemata jalgadeaa. Sääl sõidetakse werstade kaupa linna ja maksetakse
rubla iihe reisija mängija kontsertiks, aga jumaliku tontserti andja ööpiku laulu lugusid kuulama minna, kes haljas, lehkawas metsa kontserti-saalis laulab, ei tule paljudele meeldegi. Wõidakse tundide kaupa paroni proua
ehk härra kalli kiwide hiilgust, mis ueil kas sõrmuse sees
ehk töiste ehtede kulles särawas waadata, aga nende milljooni kalli kiwidede pääle, mida ööingel sameti sarnase
rohu ja lillide külczi on riputanud, ei waadata üks kordgi.
Ühel ilusal päewal wotstakse kui hull teatresse. Uks kimpleb
töisega pileti ja istmete pärast. Piletid, mis 20 kopika
eest muidu saada oliwad, maksawad üks rubla ehk weel
rohkem. Miks on täna nii suur tungimwe? Miks? —
Tänase mängu tüki sees tuleb ette, et üks elektripäikcne
üles tõuseb. Seda peab nägema. Näitus on möödas.
5todu nünnes ei räägita muust kui kuniuglikust päikese
tõnsust. Nüüd minuakse sängi. Magatakse. Wähe tundide järele hakkab koitma. See on taewalik lehekuu
hommiku! Sääl tõuseb tõiue päike — „Iumala päike"
auustuses üles ja palju munest — magawad."
„Papa, mina tahaks midagi öelda. Aga mina ei
tää, kas ma öelda tohin."

Ütle aga, armas poeg, ma ei ole finn snnst weel
paha kuulnud."
„Ma tahtsin öelda: Mul ou armsast taewa taadist
õiete südamest tahju, et, nagu sina ütleb, wäga wähe immesi tema ime asju tähele panewad. Tema on ommeti
looduses kõik nii kauniste teinud. Tema on nii wäga
bää ja tahtis kõiki inimesi oma imetegude läbi rõõmustada.
Aga nad lähewad mööda, nagu tänamata laps jõulupuust, kui ta wähe magusaid asju arwab kuuse kulles
olewat."
„Küll sagedaste saab ta eunast iuimeste tuimuse üle
kurwastama, et nemad kui pimedad, tema wägewuse

73

templis feifawad ja külmalt tema tarkuse töödest mööda
lähewad. Aga ära mõista mind wöerite, mu poeg.
Mina ei taha mitte öelda, et inimeste tööd tähelepanemata peawad jääma. Ka inimestest tehtud asjad
Peawad imeks pandud saama ja nad on ka seda sagedaste
wäärt. Aga neid ei pea mitte üle esimeste tõstetama.
Mitte ei pea üht asja tehtama ja toist jäetama. — Aaa
nüüd on aeg, armas Otto, et meie koju tõttame, sest juba
on õhk külmaks läinud."
„Weel üks aiuus kord luba mind küsida. Aga sa ei
pea selle üle mitte naerma."
„Noh, küsi siis!"
„Kui täiskuu rääkida wõiks, mis saaks ta küll meile
ütlema?"
„Hm! See on tõeste üks kentsak küsimus. Raske
kosta. Mina mõtlen ise eneses, ta saaks arwata järgmisel
wiisil rääkima: Tere! Jumal appi! teile manadele ja
noortele, ülematele ja alamatele, rikastele ja waestele sääl
all! Kudas elate ka? Ei ole teid ligi neli nädalid näinud.
Arwata kaks ja pool ntilljooni puuduwad. Kuhu nad on
jäänud? Oh, ma tään isegr. Ma olen neid näinud enesest
mööda minewat kõrbesse, kõrgesse üles, ühest tähest töise
juurde. Nad on wälja rändänuo kaugele ära, ühe ilusama, parema ilmasse. Nad oliwad rõõmsad, kui uad
ülespoole kiikusiwad. Ma usun, nad laulsiwad Halleluja!
Ka nägin mina, kudas maa pääl mitu milljooni silma
märjalt, kaebades neile järele waatsiwad ja mitu hüüdsiwad: Tule tagasi! Tule tagasi! Aga nad ei tulnud mitte
tagasi! Ei üksgl! Mitte keegi! Sest, mida kõrgemale üles,
seda lahedam õhk, seda puhtam walgus, seoa lahtisem
waatus, seda õnsam elu! Miks peaks nao täielikumat
elu alatumaga wahetama?
Aga mina näen ka palju uusi maa kodaniklusid. Kõige
selle suure rahwade rändamise juures ei ole kusgil elanikkude kahanemist. Milljoonid on läinud. Milljoonid on
tulnud. Uhe wästnd wanekese haua ümber laulwad kakskümmend priskes erku poisikest. Täna hööweldab puusepp
kirstit, homme kätki. Hommiku wara peab hinge karjane
matmise ja pärast lõunat ristmise kõnet.
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See igawese elu koha ja maa..wahel seisaw tee on
lai, ässa Mllalssi ei ole ta tühi. Ood ja päewa rändawad hinged edasi ja tagasi, terwitawao ja soowiwad
ükstõisele õnne kas rändamise halatnseks ehk lõpetnseks.
Oh knis iisna tõisite on all mind, kui pääl pool
mind. Siin all igawene tulemine ja minemine, igawene
waheldaminc, mitmed hädad pääl nnnd igawene õnnis põli.
Sagedaste läheb minn meel ärdaks, km nm teie wäikese
maa keeruliste toimetuste pääle waatan. .. Kni hää ineeleya hnnaks siis nnna ühele ehk tõisele: Ara tee seda
mitte, sina kahjatseb pärast! Kni hää meelega ütleksin
mina mõnele: Waata ülesse, finn pääl on weel ise ilm!
Kni hää meelega ütleksin mina waese waewatud ja murest
koormatud südamele troostiks: Siiu ülewel ou parem!
Miuu silmade ees ei ole midagi warjul, mis all
sünnib. Ma olen Jumalast öö wahimeheks saetud. Mu
silm tungib metsa pimedusse ja terwitad wäest sauna
meest niisama kui kuuiugliku lossiperemeest. Nii kaua kui
inimesi on, olen mina nende öösine saatja. Ma olen
wana, wäga wana! Ma nägin jnba Aadamit, kni ta puhta
südame tunnistusega Paradiisi aias pehme samla pääl
puhkas. Aga ula nägin teda ka, üti ta esimest ööd kõwa
kahukiwi asema pääl, püretatnd südamega, pisarad silmas,
uillus.
Ma olen Noa laewa wäikeste aknate läbi waatanud
ja Joosepil wangis wõerstl käinnd, Taanielit^lõu koerte
angns trööstinnd ja Ketsemani aias Wõitleja Õnnistegija
surina higi näinnd. J a tõeste, ma saan seda tundi nägema, millal wiimane inimene sureb.
Nõnda arwata, mõtlen inina, saaks täisknn kõnelema."
Seda olen nnna ka arwannd, et ta õiete tõsiselt inimeste wastu saaks rääkima. Tõemeelt wõib jltba tal
palest näha. Küll ta wõib juba palju näinud olla selle
aja sees, mida tema taewa kulles seisab, ja kui tema
kõnelda tahaks, wõiks tema palju imelikkusi lugusid
rääkida."
„Ma mõtlen ka seda, armas Otto. Ta saaks asju
rääkima, mille üle terwe Um, nagu öeldakse, suu ja
silmad lahti teeks, sest — tema näeb, mis s a l a j a s
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sünnib. — Aga nüüd, armas poeg, astume minema.
Meie õhupallüng seisab juba kõrgel taewa all ja ema
todus saab meid ootama."
„Warsti, papa, aga enne waatan lua temale weel
kord palesse ja soowin talle hääd ööd."
Otto wastas weel mõned sekllndid iilesse, tõstis siis
oma kübarat ja hiiüdis: „Oääd ööd, armas kuu! Homme
näeme töine tõift jälle!"
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Lõpu kirjale laste wanematele.
Auustatud laste wanemada Lubage mul lõpetusels paar
sõna eesseisaw „Laste kirja kogu" kohta pajatada. M i n u nõu
oli alguses igas andes ühetaolisi lugusi pakkuda, nagu sce
ka esimeses andes on sündinud. S i i n on mõned looduse lood
räägitud, mis laste silmi, kõrwu ja südant peawad awama,
et nad lahtise waimuga ja wäga südamega Jumala ime töid
tähele paneksiwad. Järgmiste annetes oleksiwad ühes andes
jutud, töises sündinud lood, kolmandas ehk ennemuistsed jutud,
ic. itta i g a s andes ise sugused, aga üks tõise wahel ühet a o l i s e d lugemise tükid pakutud. Seda esi algust nõu olen
mina kõrwale jätnud ja selle asemele nõuuks wõtnud i g a s
ü k s i k u s andes m i t m e t seltsi lugusi rääkida. Selle järele
saawad, kui Jumal elu ja terwist kingib, i g a s eestulewas
andes mõned õpetlikud jutud, mõned enne muistsed jutud,
mõne tähtsa mehe elu l u g u , mõni tükike ilusama ehk tähtsama Eesti ehk wõeramaa maa-kohtadest, linnadest ehk ehitustest, mõned looduse ja loomu lood, mõned laulud, salmid,
mõistatused, mängud, :c. korda mööda oma aset leidma. M a
arwan, seda korda saab iga üks paremaks liitma, kui esimest.
Raamatukesed saawad selle läbi küll natukene paksemad, kui
esimene anne, aga „mida rohkem, seda parem." Hind saab
wõimalikult wäikene ol<:ma.
Mõnd ise äranis soowi ja tulusat nõu wõtab suure tänuga wastu
Tartus, Oktobril 1877.
Laste kirja kogu toimetaja
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