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1.

Sügis õn käes.
Igav õn. Väljas sajab ja sajab. Juba mitu
nädalat sajab vihma.
„Igav õn,“ kurdab Trips.
„Ära tüütab see toas mängimine!“ viriseb
Traps.
Trull ohkab. Kä temal õn igav.
Ja ema õn haiglane sel sügisel. Ema nägu õn
nä kahvatuks jäänud. Ema õn nii väsinud. Ja
alati õn tal külm.
Tädi Anne õmbles emale uue sooja, hästi
pehme kodukleidi. Ja vanaema laenas emale oma
villase rätiku.
Vanaemal õn palju villaseid rätikuid, iga rätik
ise värvi. Emale ta laenas valge rätiku. Ema mäs
sib ennast nüüd alati sellesse rätikusse ja puhkab
mitu korda päevas. Enne ema ei puhanud peaaegu
kunagi.

Trull ohkab jälle ja mõtleb, mis teha.

Kui

läheks tädi Anne tuppa?
Trull lükkab oma mänguasjad koomale ja hak
kabki minema.
„Ema magab,“ hoiatab Trips.
„Ega ma ema juurde ei lähe. Ma lähen tädi
Anne juurde.“
„Me tuleme kä,“ ütleb Traps õhinal. „Tädi
Anne peab meile juttu rääkima.“
*
Koik kolm poissi koputavad tädi Anne toa
uksele.
„Kes seäl õn?“ küsib tädi Anne lõbus hääl
toast.
„Me-i-e-e . . .“ venitab Trull.
„Mei-e-e . . .“ venitavad Trips ja Traps.
„Kes meie?“ imestab tädi Anne oma toast.
„Kas sa häälest ei tunne?“ hõikab Trull ja teeb
ukse praokile.
Tripsu-Trapsu pistavad pead ukse vahelt sisse.
„Mis sa teed siin?“ küsib Trips tädi Annelt.
„Õmblen,“ ütleb tädi Anne. „Kas teil siis
midagi teha ei olnud?“
„Ei,“ ütleb Traps haleda häälega.
„Igav õn,“ nohiseb Trull.
„Sa räägi meile juttu, tädi Annel“ Traps lük
kab ukse pärani lahti ja jookseb tädi Anne juurde.

„Õmmeldes võid väga hästi juttu rääkida,*’
arvab Traps ja tuleb kä uksest sisse.
„Ma istun akna juurde,“ ütleb Trull. Ta pa
neb toa-ukse kinni, nihutab tooli akna juurde ja
kohendab ennast mugavalt istuma. „Hakka nüüd
peäle,“ ütleb ta tädi Annele. „Hea õn juttu kuu
lata, kui väljas sajab vihma.“
Tädi Anne naerab. Trips ja Traps hakkavad
kä naerma.
„Ärge naerge midagi,“ ütleb Trull. „Parem
vaadake endile istumis-kohad valmis, poisid, ja
sina hakka juttu rääkima, tädi Anne. Ma ootan.“
„Millest ma siis räägin?“ küsib tädi Anne.
„Räägi midagi naljakat,“ ütleb Trips.
„Räägi sellest ,kui meie väikesed olime,“ pa
lub Traps.
„Sellest jah; seda õn tore kuulata,“ ütleb Trull.
Ta pöörab pea viltu ja jääb tädi Annele õtse suhu
vahtima.
„Sellest, kui te väikesed olite? Sellest olen
ma ju sada korda juba rääkinud,“ ütleb tädi Anne.
„Sellest ei ole enam midagi rääkida.“
„Oh, mis sellest, et oled juba sada korda rääki
nud! Seda toredam kuulata!“ nuiavad Trips,
Traps ja Trull. „Räägi seda sukkade lugu, eks?
Ole nii kuldne.“
„Kuulake siis pealegi seda sukkade lugu,“
ütleb tädi Anne. „Kuidas see ’nd algaski?“

„Noh, et ema ja sina sõitsite Tartusse-------- “
aitab Trips.
„Ja vanaema oli meiega üksi ja meil oli
igav-------- “ aitab Traps.
„Jah, ja siis poisid said kuskilt käärid
kätte-------- “ nohiseb Trull õnnelikult.
„Te teate ju seda lugu suurepäraselt peast,“
naeratab tädi Anne. „Jutusta parem ise!“
„Ei, sina! Palun, jutusta sina, tädi Anne! Nii
hea õn kuulata!“
„Kuulake siis! . . Tripsu-Trapsu said kuskilt
käärid kätte — ja mis muud, kui lõikama. Esiti
lõigati vanu ajalehti puruks; siis lõigati paar raa
matut ribadeks-------- “
„Kalender ja kokaraamat,“ parandab Trips.
„Kalender jah, ja ema kokaraamat. Siis tuli
poistele hea mõte: hakati oma ilusaid triibulisi
sukki puruks lõikama. Ja kui sukkadest ainult
räbalad järel olid-------- “
„Siis tuli Trull ja-------- “
,,E-ei! Mitte sina!“ hüüab Trull. „Lase tädi
Anne räägib!“
„Siis tuli Trull,“ jutustab tädi Anne kavalat
nägu tehes. „Trull nägi, et Tripsul-Trapsul jalad
paljad ja näod nutused-------- “
„Ei olnud! Ei olnud!“ karjuvad Trips ja
Traps. „Sa pole enne rääkinud, et näod nutu
sed -------- “

,,Ei ole rääkinud?“ ütleb tädi Anne naerma
hakates. „Aga ma usun kindlasti, et neil mehi
kestel näod olid nutused-------- “
„Ära neid narri, tädi Anne,“ ütleb Trull pomi
nal, „muidu neil lähevad nüüd kä näod nutuseks.
Räägi parem edasi!“
„Noh, edasi oli nii, et Trull vaatas-vaatas seda
asja, ohkas-------- “
„Muidugi ohkas!“ kilkavad Tripsu-Trapsu kui
ühest suust. „Trull ju alati ohkab!“
„Trull ohkas,“ jätkas tädi Anne, „korjas sukaräbalad põrandalt, vahtis ja näppis neid, läks siis
kööki-------- “
„Vanaema oli puukuuris,“ hüüab Trips vahele.
„Ja kui ta kuurist tuli ja hakkas pliidil pajas
suppi kulbiga liigutama-------- “
„Siis olid supi sees sukatükid!“ karjub Traps.
„Ja see oli just värskekapsasupp,“ ohkas Trull.
„Ja vanaema viskas supi ära ja tegi ruttu isale
paar pannkooki. Aga meie ei saanud pannkooke;
meid pani isa nurka. Ja me olime siis kolmeaastased . . . Aga nüüd räägi naelte tagumisest,
tädi Anne!“
*
See õn Trips, Traps, Trulli lemmikjutt. Seda
kuulatakse ilma vahele rääkimata.
„Noh,“ algab tädi Anne. „See lugu oli nii
moodi. Siis te olite juba natuke vanemad ja taht-

site kangesti haamriga naelu taguda. Aina nuru
site isalt haamrit. Isa siis viimaks andiski teile
vana haamri ja karbitäie naelu. Jah, mõned kasehalud saite kä ja vana pakk-kasti. Halgude ja kasti
sisse tohtisite naelu taguda niipalju kui süda soovis.
Te siis tagusite ja tagusite, nii et maja mürises.
Aga varsti hakkas teil oma kasehalgude ja pakkkasti juures i-i-i-gav . . .“ Tädi Anne veab näo
poolnutuseks ja laseb alumise huule ripakile;
Trips, Traps ja Trull kobistavad naerda.
„Heakene küll,“ jutustab tädi Anne edasi,
„siis juhtus nii, et oli parajasti pesupäev. Emal
ja vanaemal ja minul oli palju askeldamist, ei saa
nud iga silmapilk teie järele vaadata-------- “
„Ja kui isa lõunale tuli-------- “
„Ole vait, Traps; las tädi Anne räägib!“ kä
ratab Trips pahaselt.
„Heakene küll, isa tuleb lõunale. Peseb käed,
läheb oma tuppa — ja mis ta näeb! Koik kohad
naelu täis toksitud! Diivani alumisest liistust va
hivad naelapead. Kirjutuslaua jalgadest, raamatu
kapi uksest, isa tooli seljatagusest, — igalt poolt
vahivad viltu ja kõveraks taotud naelad. Põran
dasse õn vaiba serva ümber ilus rida naelu taotud.
Hea veel, et vaip terve õn.“
Tädi Anne vaatas kordamööda Trips, Traps,
Trullile näkku, rääkis siis edasi.
„Isa hakkas kohe süüdlast otsima. Kes tagus

naelad? Muidugi Trips ja Traps! Isal oli nendega
siis pikk ja tõsine jutuajamine. Oh, seda haledat
nutmist, mis poisid sel päeval nutsid! .
,,Edasi! Palun, edasi!“ kiirustab Trull.
„Edasi läks siis nii, et õhtul ei hakanud ükski
lamp põlema. Tegime küll krõps ja krõps igas
toas, aga ei midagi, — pime kõik. Vaatame välja:
vastasmajas tuli põleb, tänavatel kä tuli põleb, —
ainult meil õn pime. Uuriti siis ja selgitati seda
asja. Noh, ja selgus pikapeale, et Trull heapoiss
oli lülitaja toosidesse naelad tagunud. Söödi siis
küünla valgel, magama mindi kä küünla valgel.
Isa parandas oma koolipoiste vihud väikese pet
rooleumilambi valgel. Hommikul kutsuti „lekrimees“ appi. See tegi tükk aega tööd, enne kui
meil jälle oli valgus majas. Ja isal tuli hulk raha
maksta selle töö eest.“
*
„Hmm . . .“ ümiseb Trull. ,,Aga nüüd räägi
sellest, kui me üsna-üsna väikesed olime. Kahe
aastased.“
,,Jah, räägi seda või-lugu!“ hakkavad Trips ja
Traps keksima. ,,See õn jube!“
„Kuulake siis lõpuks veel seda. Rohkem ma
täna enam ei räägi ... Te olite siis nii umbes paariaastased. Ema tuli kord hommikul turult, jättis
turukorvi kööki lauale ja läks poodi. Kui ta poest

tagasi tuli, siis istusid Trips ja Traps pliidi ees põ
randal, kummalgi peotäis suitsuräimi käes ja suu
pungil täis. Räimepead olid korralikult põrandale
ritta pandud . . . Trullikene aga kükitas köögi
laual nagu ahvike, pütist välja löödud värske ,,võipea“ ees, kõige suurem hõbelusikas käes, nägu
üleni võist läikiv, — sõi lusikaga võid ja ümises
ise laulda . . . Trull saab ju alati nende kõige hul
lemate tempudega hakkama! . . Ja nüüd, lapsed,
minge jälle oma tuppa mängima. Ma tahaksin
tund aega lugeda.“
,,Ooohh!“ teeb Trips pika näo.
,,Mh!“ ütleb Traps tusaselt.
Trull ohkab ja nihutab ennast pikkamisi tooli
pealt maha. Äkki hakkab ta nägu särama.
„Poisid!“ ütleb ta rõõmsalt, „lähme mängima
seda, kuidas me väikesed olime!“
Tripsu ja Trapsu näod lähevad naerule.
„Oi jah! Seda me pole veel ilmaski mängi
nud!“
Ja lipates minnakse oma tuppa. Täna poistel
enam igav ei ole.

2.
Suur uudis.
Pühapäeviti sadas kä. Oli juba neljas või viies
vihmane pühapäev.
Aga pühapäeviti polnud siiski nii igav. Püha
päeviti tehti isaga koos tööd.
Täna laoti kuuris puid. Isa ladus puid riita;
Trips, Traps ja Trull ulatasid isale halud kätte.
Päris tore oli! Ja seda söögi-isu, mis tööd tehes
saadi!
Pärast lõunat polnud enam nii lõbus. Tädi
Anne ja vanaema sõitsid Tallinna, ema heitis puh
kama, isa luges ajalehte.
Trull läks lonkides isa tooli kõrvale. Ta toe
tas õla vastu tooli ja nohises.
,,Isa, mis lehes uudist?“ küsis ta viimaks oma
linnu-häälega. „Igav õn!“
Isa vaatas Trullile tõsiselt näkku.
,,Igav?“ ütles ta. ,,Miks igav?“

„Pole ju midagi teha,“ nihkus kä Trips isa
lähedale.
„Aina sajab,“ tuli Traps haleda näoga ja istus
isa tooli ette põrandale.
„Teil õn ju nii palju mänguasju,“ ütles isa ja
vaatas ühe poisi näost teise näkku.
„Need õn kõik juba nii tuttavad,“ vastas
Trull. „Tahaks midagi uut.“
„Ja ema õn väsinud, ei aita uusi mänge välja
mõtelda,“ ütles Trips.
„ja tädi Annel pole igakord aega,“ kurtis
Traps.
„Oh teid õnnetuid mehi!“ Isa raputas pead.
„Muud enam ei kuulegi kui igav ja igav . . . Kas
arvate, et minul pole igav teie hädaldamist kuulda?
Kas arvate, et tädi Annel ja vanaemal pole igav,
kui te päev päeva kõrval virisete? Kas arvate, et
emal pole igav, kui ta peab aina teie pikki nägusid
nägema? . . Või teil õn igav! Teil õn soe tuba,
hulk mänguasju, — mis peavad need tegema, kel
mitte midagi ei ole? Ma nägin eile väikest poissi,
— ta müüs vihma käes lehti, riided läbimärjad.
Ta polnud kuigi palju suurem Tripsust ja Trapsust . . .“
Trull ohkas.
„Oleks meie kä vaesed!“ ütles ta.
„Siis
müüksime kõik kolmekesi lehti.
Saaks toast
välja!“

„Ja oleks midagi uut,“ arvas Traps. „Ko
dus õn kõik alati nii vana . .
„Hm!“ tegi isa. „Parem tänage Jumalat, et
te pole vaesed. Ja olge õnnelikud, et teil õn oma
kodu. Ja et teil pole tarvis väljas vihma käes endale
leiba teenida. Minu isa oli vaene; ma polnud
teist kuigi palju vanem, kui pidin karja minema.
Pidin vara-vara hommikul tõusma. Pidin iga
suguse ilmaga väljas olema . . . Olen väga rõõ
mus, et teie võite rahulikult kodus mängida.“
„Isa, jutusta sellest, kuidas sa karjas käisid,“
palusid Trips, Traps ja Trull.
„Noh, mina oleksin karjapoisina üsna hea
meelega toas istunud, — ei mül poleks igav olnud!
Kui sügiseti sedasi päevade ja nädalate kaupa sa
das, — oi, küll oli pähä! Jalad läbimärjad, riided
märjad, mütsi nokast tilkus vett. Vana kasukatükk ümber, jooksin kohva-kohva loomade järele.
Loomad ei tahtnud vihmaga väljas olla, kippusid
koju. Aga koju ei tohtinud minna enne õhtut.
Küll ma ootasin õhtut! Kui siis viimaks sai rehe
tuppa ahjupaistele sooja, — teie mehikesed ei
oska arvata, missugune mõnu see oli!“
„Õn küll mõnus, kui saab märja käest sooja,“
ütlesid Tripsu-Trapsu.
„Aga vaat seda tahaks, et ei olekski märg,“
venitas Trull. „Ma ei salli seda vihma. Mis ta
sajab, — jäägu üle.“

„Jah, see pole meie teha,“ vastas isa tõsiselt.
,,I Imad pole inimeste teha. Peame leppima
sellega, mis taevas annab.“
,,Aga miks mõnikord taevas annab nii kole
palju vihma?“
„Seda teab taevataat üksi.“
Poisid vaikisid natuke aega. Siis ütles Trull
pikkamisi:
„Aga, isa, kui nüüd jääbki niiviisi sadama?
Sajab ja sajab igavesti ja me upume kõik ära
„Loodetavasti seda ei juhtu,“ vastas isa. „Sa
danud õn ju igal sügisel, aga keegi pole selle kätte
uppunud. Väga võimalik, et sajud enam kaua ei
kestagi. Eile sain onu Jaanilt kirja; ta kirjutab,
et Tartus enam ei sajagi. Juba nädal õtsa paistab
seäl päike.“
„Tore oleks olla Tartus!“ sosistas Trull ja vaa
tas aknast välja.
„Hm,“ tegi isa jälle. „Kas arvate tõesti, et
oleks tore olla Tartus?“
„Muidugi oleks, kui seäl ei saja,“ ütlesid
T ripsu-Trapsu.
„Te siis tahaksite Tartu sõita?“ küsis isa.
„Üksi?“ kohkus Trips.
,,E-ei . . . Aga ütleme — tädi Annega?“
„Ja emaga?“ ütles Traps ruttu.
„Ei. Ema jääks koju. Emale oleks päris
hea, kui ta saaks teist mõned nädalad rahu.“

„Kas onu doktor ütles seda?“ küsis Trui! mu
relikult.
„Ja. Kä onu doktor ütles seda.“
„Ja kui ema meist rahu saaks, kas ta siis saaks
jälle üsna terveks?“
„Kindlasti.“
„Siis sõidame,“ ütles Trull. „Või tegid sa
nalja, isa?“
„Ei teinud. Mui oli tõepoolest kavatsus teid
mõneks ajaks Tartu saata onu Jaani juurde.“
Tripsu-Trapsu hakkasid kepsu lööma.
„Oi, tore!“ karjusid nad. „Millal me sõi
dame? Nüüd kohe? Täna või homme?“
„Homme hommikul. Tädi Annel õn kõik
korraldatud.“
Trull tegi mureliku näo.
„Ega sa meid päriseks ära ei saada, isa? Kui
ruttu me tagasi tuleme?“
„Mine veel tea, — ehk teile hakkab Tartu nii
meeldima, et te ei tahagi tagasi tulla,“ naljatas isa.
„E-ei!“ venitasid poisid. „Ikka tahame! Kas
tuleva pühapäevaks tuleme tagasi?
Või üle
tuleva pühapäevaks. Jõuluks ikka tuleme?“
„Jõuluks kindlasti,“ ütles isa. „Kuidas me
ilma teieta jõulusid saaksime pühitseda!“
„Siis õn tore! Oi, kui tore! Mis me kaasa
võtame? Kas kõik oma asjad? Voodid kä? Ja
oma hobused? Ja kõik riided?“

Isa hakkas naerma.
„Näib nii, nagu tahaksitegi jäädavalt ära sõita.
Voodid jätke ikka süa. Ja hobused kä.“
„Aga kus me Tartus magame?“
„Küllap onunaine hoolitseb asemete eest.“
„Teab ta juba, et me tuleme?“
„Teab, teab. Ega siis kolme meest või ilma
ette teatamata võõrsile saata.“
„Oh sind! Sa siis kirjutasid onu Jaanile ja
teistele juba ammugi ja meile ei rääkinudki!“
„Ma pidin ju küsima, kas teid tahetaksegi
sinna saada.“
„Oooh!
Meid nüüd ei taheta . . .“
Seda
ütles Trull.
„Miks ei peaks tahetama, jah! Niisugused
tublid poisid. Aina näod pikad ja suud viltu, et
i-igav . . . i-i-i-gav
Tripsu-Trapsu lasksid pead häbelikult longu.
Trull ronis isa põlve õtsa ja ütles kavalat nägu
tehes:
„Ei noh, ega’s meil enam igav ei ole. Ja kui
me jälle koju tuleme, siis meil enam ei ole ilmaski
igav . . . Ega ole, isa?“
„Saab näha. Saab näha. Las ma nüüd lähen
õige vaatan, kuidas ema käsi käib.“
*

Trips, Traps ja Trull olid sel õhtul otsekui
uimased. Nad ei osanud õieti millestki kinni ha
kata. Koik tuli nii äkki.
Hulk aega istusid nad ema juures ja rääkisid
Tartust. Kas Tartu õn suur linn? Kas seäl õn
palju maju? Kas õn palju poode? Kas õn kä
kohvikuid? Kas rong sinna kaua sõidab? Kas
mitu tundi? Kui mitu tundi?
Kui poisid küllalt olid pärinud, siis nad läksid
oma tuppa mänguasjadega jumalaga jätma. Trips
ja Traps hakkasid oma asju kohe kappidesse la
duma. Igale asjale üteldi üksikult: „Head aega!
Nägemiseni! Meie läheme nüüd Tartu.“
Trull vedas oma asjad kõik keset tuba põran
dale ja pani ritta. Siis vaatas ta neid tükk aega,
käed seljal ja pea viltu.
„Ma pean nüüd oma asjadele kõne!“ ütles ta
viimaks. Ta võttis nurgast jalapingi, ronis püsti
pingi peale ja hakkas rääkima:
„Kallis hobune ja mänguasjad ja pildid ja kä
bid ja mängurong ja kõik, mis mül õn! Me oleme
süa kokku tulnud, et mina sõidan nüüd Tartu, ja
teie võite puhata. Ja ema puhkab kä. Ja kui ema
terve õn, siis ma tulen tagasi. Eline vaatan, mis
moodi see Tartu õn. Seäl saab väljas mängida.
Ja vihma ei saja.“
Trull mõtles natuke aega, et mis veel ütelda.

Äkki tuli tal midagi meelde. Ta hõikas kõi
gest kõrist.
„Tere, paraad! . . Ter-vist!“
Siis viis ta jalapingi nurka tagasi ja istus maha
oma asjade vahele. Ta katsus siit ja katsus sealt.
Ta tõstis üht ja tõstis teist. Kangesti hea mängu
tuju oli äkki.
Igav polnud sugugi.
TripsuTrapsu kadusid toast ära, Trull ei kuulnudki nende
minekut. Ta mängis, kuni tädi Anne tuli ja teda
sööma kutsus.
,,Sa oled juba kodus,“ imestas Trull. „Ma
natuke mängisin.“
,,See natuke kestis aga õige kaua,“ ütles tädi
Anne. ,,Tule nüüd kohe sööma. Siis korjad oma
asjad kappi ja lähed magama.“
,,Aga me pole ju midagi pakkinud!“ ehmus
Trull.
„Mui õn kõik pakitud, mis vaja.“
„Kas hästi palju võileibu kä kaasavõtmiseks?“
„Võileivad teen hommikul.“
„Kas tõuseme hommikul hästi vara?“
„Pole vaja. Tousete kell seitse nagu alati.“
*
Aga Trips, Traps ja Trull ärkasid juba ammu
enne kella seitset. Seda jooksmist ja kilamist!
Mitu korda peitsid poisid oma näod vanaema põlle

sisse, lasksid oma päid silitada ja silmi kuivatada.
Kangesti huvitav oli, aga kangesti hale oli kä. Trull
hoidis oma hobuse kaelast kinni ja nuttis. Trips
ja Traps hakkasid oma hobuste kaelast kinni ja
nutsid kä.
,,Te vist ei tahagi sõita?“ küsis tädi Anne.
„Ma sõidan siis üksi.“
„Tahame küll! Tahame küll!“ Trips, Traps
ja Trull jooksid rüsinal tädi Anne ümber kokku.
Viimaks oli kõik korras. Ema kaelustas poisse
veel kord õige kõvasti. Vanaema silitas veel kord
poiste päid. Siis pandi mütsid pähe, palitud selga,
kalossid jalga ja hakati minema. Isa kandis kohv
rit, tädi Anne kandis teist kohvrit. Tripsu käes
oli võileibade pakk. Trapsu käes oli isa portfell.
Trull käis käed taskus kõige ees. Isa kartis, et
muidu ta kaob ära.
Sadas Õige peent uduvihma. Iga männi oks
telt tilkus vett. Kui jaama jõuti, siis olid riided
kõigil niisked. Vihm aga läks järjest tihedamaks.
Ja kui rong hakkas Nõmmelt Tallinna poole
minema, siis sadas juba päris sorinal.
„No saab näha, kas Tartus õn ilus ilm!“ ütles
Trips.
„Mina küll seda hästi ei usu,“ arvas Traps.
„Eks me seda Tartus näe,“ nohises Trull ja
nihkus isale lähemale.

„Reisida õn hea küll,“ ütles ta natukese aja
pärast. „Aga kodus õn kä hea olla.“ Ja Trull
võttis kõvasti isa käest kinni.
„Jaa, pojuke, kaht head korraga ei saa.
Oled kord otsustanud reisida, siis tuleb reisida.“

3.
Tartu sõit.
Tallinnas valas vihma nagu kapast. Pooljoostes
ruttasid isa ja tädi Anne Nõmme rongist Tartu
rongile. Trips, Traps ja Trull kiskusid seljad
küüru ja jooksid nii et vesi tuiskas.
,,Uhh!“ tegi Trull, kui 1 ärtu rongis oli mugav
koht leitud. ,,Istume nüüd. Isa, istu sa kä natu
keseks meie juurde.“
Aga isal polnud enam aega istuda. Ta lükkas
kohvrid pingi alla, käskis poistel mütsid peast ära
võtta, riputas nende palitud varna ja jättis juma
laga.
,,Palju-palju terviseid onu Jaanile ja onunaisele
ja lastele!“
,,'Tuhat miljon terviseid emale ja vanaemale!“
Isa hakkas minema.
,,Tule akna juurde, me lehvitame sulle!“ kar
ib

jusid Trips, Traps ja Truli. Teised reisijad vaata
sid, pead õieli, kes seäl kisab.
Isa tuli akna taha. Poisid lehvitasid kätega ja
mütsidega. Isa viipas käega ja hakkas linna poole
minema, portfell käes.
,,Paistab veel! Paistab! Läks nurga taha!
Oi, veel vilksatas! Enam ei paista . . .“
Trips, Traps ja Trull istusid.
„Peaks nüüd rong rutem minema hakkama!“
ütles Trips.
„Tädi Anne, kas varsti hakkame sööma
sis Traps.
Trull vahtis naerunäol lakke.

‘ kü

„Tore õn ikka küll, kui saab reisida!“ ütles ta
natukese aja pärast.
*
Viimaks hakkaski rong liikuma. Trips, Traps
ja Trull seisid akna juures, ajasid kaelad õieli ja
vahtisid välja.
Esiti polnud tükil ajal muud näha kui linna
maju. Siis hakkas rong mäest üles ronima. Ja
siis paistis Ülemiste järv.
„Ei olegi huvitav,“ ütles Trips.
„Nii hall vesi,“ ütles Traps.
Trull vaatas nii, et nina ots vajus laiaks vastu
aknaklaasi.

,,Tädi Anne,“ küsis ta, kui järve enam näha
ei olnud, ,,Kus see järve-vanake seäl järves elab?
Kas selle suure, katkise kivi taga?“
,,See katkine kivi õn Linda kivi,“ vastas tädi
Anne. ,,Ma tõesti ei tea, kus see järve-vanake
elab. Vist vee all.“
„Küll tal õn siis märg maja!“ ütles Trips ja
raputas ennast nagu märjaks saanud koer.
„Temale see võib-olla meeldib,“ vastas tädi
Anne.
„Mis pruunid tükid need õn seäl hunnikus?“
hüüdis Traps. „Näe, nagu leivad!“
„See õn turvas. Sellega köetakse ahju, teate
ju küll.“
,,Ma mõtlesin, et seda võib süüa,“ ütles Traps.
„See oli nii leiva moodi.“
,,Ja natuke šokolaadi moodi,“ ütles Trips.
„Tead, tädi Anne, me võiksime nüüd kül!
sööma hakata,“ ütles selle peale Trull.
Ega aidanudki muud kui tädi Anne tegi söögipaki lahti.
Väljas sadas jälle nii tugevasti, et aknast pol
nud näha midagi. Poisid sõid ja vaikisid. Siis
pani tädi Anne söögipaki jälle ära.
„Kas veel palju õn sõita?“ küsis Trull ja hai
gutas.
1 ädi Anne hakkas naerma.
„Veel mitu tundi. Meie reis ju algab alles.“

„Kas onu Jaan tuleb meile jaama vastu?“
„Ek Onu Jaanil pole aega. Onunaine tuleb.“
„Kas Ants ja Tiiu kä?“
„Ei tea. Kui õn ilus ilm, siis ehk tulevad.“
„Kas nad õn meist suuremad?“ küsis Trips.
„Sa ju tead, et õn.“
„Tean küll. Aga kui palju suuremad?“
„Küllap mõõdate Tartus. Ants õn kaheksa
aastane, palju suurem kui teie. Ja Tiiu õn kuue
aastane. Kä teist kõigist suurem.“
Trull haigutas jälle.
„Igav õn, tädi Anne,“ ütles ta pominal.
„Sul õn vist uni. Heida pikali. Tahad, ma
teen sulle aseme?“
„Millest?“
„Noh, sinu palitust ja minu kaelarätikust.“
„Oi, kui naljakas ase! No tee!“
Tädi Anne tegi aseme. Trull heitis pikali ja
magaski varsti nohinal.
*
Tripsu ja Trapsuga õn tädi Annel päris hüda.
Vaguni aken õn udune, välja ei saa vaadata, ei
näe mitte midagi. Kui pühidki käega udu akna
klaasilt ära, siis peksab vihma nii tugevasti vastu
akent, et ikkagi ei näe midagi!
Pole siis muud ajaviidet kui oodatakse uusi
jaamu ja vahitakse kaasreisijaid. Jaamavahed õn
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pikad. Ja kaasreisijaid õn vähe. Need vähesedki
pole kuigi huvitavad. Paar vanemat maa-naist
oma kottidega ja kompsudega. Üks noormees,
võib-olla üliõpilane. Kaks noort tütarlast, ja
üks õige vana härra.
Maa-naised ajavad kogu aeg juttu haigest leh
mast ja haigest lapsest. Haige lehm õn neil kodus,
maal. Haige laps õn linnas, haiglas.
Noormees loeb paksu punaste kaantega raa
matut. Tütarlapsed krõbistavad kompvekke, so
sistavad omavahel, naeravad kohinal.
Vanahärra tukub. Kui rong peatub, siis tõs
tab vanahärra nõksti pead. Vaatab ringi, hai
gutab, puhastab taskurätikuga prille. Kui rong
jälle minema hakkab, siis jääb vanahärra uuesti
tukkuma.
,,Mis sa arvad, tädi Anne, kes see vanahärra
õn?“ pärivad Tripsu-Trapsu. ,,Kuhu ta sõidab? . . .
Ei tea, mis sel haigel lapsel viga õn? . . . Ei tea,
miks need noored preilid nii palju naeravad? . . .
Ei tea, miks see noorhärra nii palju loeb? Kas ta
peab õppima? Kas talt homme küsitakse ja ta
peab vastama, mis ta täna õn õppinud?“
Tädi Anne vastab ja vastab, aga Tripsul ja
Trapsul õn nii palju küsimusi, et kõigi küsimuste
peale ei jõua kuidagi vastata.
„Küll see Tartu õn kaugel,“ kurdavad poisid
mitu korda. Siis hakkavad nad jälle küsima.

„Kas onu Jaanil õn aed?“
„Ei ole.“
„Aga kus me seäl siis mängime?“
„Küllap Tartus näete.“
„Kas Ants ja Tiiu meid ära tunnevad?“
„Ei tea ütelda.“
„Kas Tartus õn palju lapsi?“
„Õn.“
„Rohkem — kui Nõmmel?“
„Kindlasti. Tartu õn ju palju suurem kui
Nõmme.“
„Kas sul õn Tartus palju tuttavaid?“
„Ei ole palju.“
„Sa siis oled hästi palju meie seltsis, eks?“
„Vist küll.“
„Kas Tartus — öe — ooh! Igav õn.“
„Ja — oehh — uni — õn —“
Tripsu pea vajub longu ja Trapsu pea vajub
kuklasse. Silmad kipuvad vägisi kinni.
„Heitke natuke pikali,“ ütleb tädi Anne, „pu
hake.“
„Aga ma ei taha magada,“ pomiseb Trips.
„Ei taha magada,“ ümiseb kä Traps.
Kuid juba magavadki mõlemad.
„Saate ometi natuke hinge-rahu,“ noogutab
üks maa-naistest tädi Annele.
„Ära väsitasid poisid teid oma pärimisega,“
ütleb teine maa-naine.

Ollakse juba ammugi teispool Tapat, kui Trull
silmad avab. Ta vaatab ringi, sirutab ennast mõ
nuga, naeratab ja ütleb:
,,Küll õn kõva ase. Kas nüüd õn varsti
Tartu?“
,,Tund aega veel, siis ongi Tartu,“ ütleb tädi
Anne.
„Kas sööme nüüd?“
„Jah, kui sa tahad.“
„Kus õn Trips ja Traps? Oi, laisad! Nad al
les magavad! Kas äratan nad üles?“
„Ei maksa. Küll nad ärkavad isegi.
palju hiljem magama kui sina.“

Nad jäid

„Sa anna mulle nüüd midagi hästi head
süüa. Kas sul kooki õn kaasas?“
,,Oh ei.

Reisida õn niigi lõbus.

Eks ole?“

„Õn küll. Aga vaata, tädi Anne, päike pais
tab!“
Tõepoolest hakkab vaguni aknast äkki päike
sisse paistma. Trull kargab rõõmuga püsti ja kil
kab valjusti:
,,No nüüd ma usun, et Tartus õn ilus ilm!
Seda kirjutame nüüd kohe isale, eks?“
„Ootame siiski, kuni me Tartusse
Võib-olla Tartus ei paistagi päike.“

saame.

,,Oi paistab! Miks ei paista! Kui enne Tar
tut paistab, siis Tartus paistab kindlasti!“

Trulli jutu peale ajab viimaks Trips kä silmad
lahti.
„Kas õn juba Tartu?“ küsib ta uniselt.
„Eli. Aga päike tuli juba välja. Ja varsti õn
Tartu. Ära enam maga. Me hakkame sööma.
Ega pärast pole enam aega süüa.“
Trips ajab ennast istukile. Ja siis ärkab kä
Traps.
„Päike paistab,“ teatab Trips ruttu Trapsule.
„Ja me hakkame sööma. Varsti õn Tartu.“
„Kui äkki teised ei tulegi meile vastu!“ hai
gutab Traps. „Mis me siis teeme, tädi Anne? Kas
sõidame tagasi?“
„Ei sõida me sellepärast tagasi,“ rahustab tädi
Anne.
Ja Trips, Traps, Trull hakkavad sööma.
*
Siis läheb kõik ruttu. Rong peatub veel kord.
Siis sõidetakse mürinal üle suure silla. Siis pan
nakse palitud selga ja mütsid pähe. Trips, Traps,
Trull ei malda enam istudagi, kipuvad vägisi ukse
lähemale.
Ja siis peatub rong Tartus. Tädi Anne võtab
teise kätte teise kohvri. Võõras vanahärra aitab
Tripsu vagunist välja. Keegi tõstab Trapsu välja.
Trull kobib ise välja.

Ees ja taga õn kole palju inimesi. Nii palju,
et Trips, Traps, Trull mitte midagi ei näe, — ai
nult kaht kohvrit tädi Anne käes ja palju võõ
raid jalgu. Ja siis hüüab keegi rõõmsalt:
„Tere! Seäl te oletegi! Tere, Anne! Tere,
lapsed! Ega te mind enam ei mäleta? Kui suu
reks te olete kasvanud! Sellest õn vist kaks aas
tat, kui ma teid viimati nägin. Ants ja Tiiu,
võtke te lapsed oma hooleks. Tehke tutvust.
Anne, anna teine kohver minu kätte; ei, ei, anna
see suurem! Nii; hakkame aga nüüd minema.“
„Küll aga onunaine õn kärme jutuga,“ mõtleb
Trull ja vaatab siis Antsu-Tiiut.
Ants ja Tiiu vaatavad korda-mööda Tripsu,
Trapsu ja Trulli.
„Kas sina oled Trull?“ küsib Tiiu Trullilt.
„Ma arvan seda su pildi järele. Selle viimase pildi
järele, mis onu Kaarel meile suvel saatis.“
„Kes see onu Kaarel õn?“
Tiiu naerab.
„Eks sinu isa!“
„Ah soo . . .“ pomiseb Trull ja vaatab ringi.
„Siis niisugune ongi see Tartu! Paistab jah
päike! Aga meil sadas alati vihma.“
„Ega suvel ei sadanud,“ ütleb Trips.
,,Ei-noh, suvel mitte; aga nüüd sadas alati.“
„Meil sadas kä palju, aga nüüd enam ei saja!
Isa ütleb, et varsti tuleb ehk lumi maha. Siis lä-

heme liugu laskma. Kas sulle meeldib liugu lasta,
Trull? Mulle küll meeldib väga.“
,,Mulle meeldib kä,“ ütleb Trull. ,,Teil õn siin
hoopis teist moodi voorimehed kui Tallinnas. Ja
majad õn kä natuke teist moodi. Aga puid õn
meil kodus palju rohkem. Mis mägi see õn?“
,,See õn Toomimägi,“ vastab Ants ise. „Tore
mägi, — eks?“
„Õn kä,“ ütlevad Tripsu-Trapsu. „Meil õn
Nõmmel mitu mäge. Oks õn meie kodu ligidal.
Seäl me käime talvel kelgutamas isaga.“

4.

Trall vaatab ringi.
Esimesed päevad Tartus kulusid sellega, et
vaadati, kuidas Ants ja Tiiu kä elasid.
Omaette maja onu Jaanil ei olnud; oli ainult
üürikorter madalas vanas puumajas. Selle maja
omanikuks ei olnud aga mitte mõni vanahärra või
vanaproua nagu harilikult üürimajadel. See maja
oli selle poolest hoopis isemoodi maja, sest maja
omanikuks oli Tartu ülikool. Tripsu ja Trapsu
meelest oli kangesti naljakas, et ülikool oli maja
omanik. Aga Ants ütles, et pole selles naljakat
midagi.
,,Seda te ju teate, et isa õn ülikooli professor,“
seletas Ants Tripsule ja Trapsule. „Ülikool mak
sab isale palka selle eest, et isa õpetab üliõpilasi!
Ja ülikool üürib isale korteri kä omas majas. Mis
naljakas see siis õn?“

Trull ei viitsinud Antsu seletusi kuulata. Te
male oli ükskõik, kelle oma see maja oli. Ta tah
tis parem teada, missugune see maja oli.
Antsu tuba oli Trull näinud, Tiiu tuba kä.
Trull läks onu Jaani tuba uurima. Küll seäl oli
aga suur kirjutuslaud! Paaa-lju suurem kui isa
kirjutuslaud kodus. Tore oli onu Jaani kirjutus
laua alla peitu minna. Laua-alune oli nagu väike
tuba. Ja tore oli natuke sorida laua all paberikorvis. Seäl oli igasuguseid uhkeid ümbrikke, sini
seid ja pruune ja kollaseid ja valgeid.
Onu Jaani tool oli Trulli meelest nagu kuningatroon, — nii suur ja tore. Seina-ääred olid
raamatu-riiuleid täis niisama kui isa toas. Raa
matuid ei hakanud Trull uurima. Ta arvas, et
neid jõuab vaadata teine kord.
Parem ta läks esikusse ja vaatas seäl ringi.
Esik oli poolpime. „Siin õn hea peitust mängida,“
arvas Trull. Esiku nurgas oli kolm kohvrit üks
teise otsas, kõik hästi suured kohvrid. Trull kat
sus pugeda kohvrite ja seina vahele. Tore peidu
koht!
Siis vaatas Trull palituid, katsus korraks Antsu
kalosse jalga, pani onu Jaani vana kübara pähe,
tõusis kikivarbaile, vaatas ennast peeglist. Kübar
oli liiga suur — niisama kui isa kübargi. Trull
pani kübara ära, heitis põrandale maha, vaatas
kapi alla. Seäl polnud midagi.

Esikul oli kolm ust. Üks uks läks tänavale,
teine läks onu Jaani tuppa, kolmas läks söögituppa. Trull oli söögituba juba ennist uurinud,
aga mis sellest? Võis ju veel kord vaadata; ehk
leiab sealt midagi uut. Ja Trull leidiski midagi
uut. Söögitoa ühes nurgas oli väike klaasseintega
kapp üleni tasse täis. Seäl oli üsna tillukesi hele
siniseid tasse, üks kullast tass, kaks punaste äär
tega tassi, üks õige suur kahe kõrvaga tass. Ja
veel igasuguseid tasse. Aga kapil polnud võtit.
Kahju I Hea oleks olnud tassidega mängida.
Teine kord otsin selle võtme üles,“ mõtles
Trull ja läks kööki. Köök oli väga suur ja ku
mera laega; aga muidu ikka köök nagu köök.
Köögist läks uks kotta ja seält hoovi.
Trull vaatas hoovis ringi. Igasuguseid uksi oli
seäl, suuri ja väikesi. Aga kõik uksed olid kinni.
Trui! lonkis mööda seinaäärt natuke maad edasi,
komistas äkki ja pidi peaaegu käpuli kukkuma.
Suur tahutud kivi oli ta ees. Ja kivi tagant läks
trepp alla keldrisse.
Keldri uks oli pärani lahti. Trull nohises kor
raks, küürutas, katsus alla vaadata, ei näinud mi
dagi. Pikkamisi, samm-sammult läks Trull tre
pist alla. Küll oli see aga suur kelder! Teist
õtsa ei paistnudki. Trull kõmpis aina edasi, vaa
tas kõike ja katsus mõnd asja käega. Oli tünne ja
kaste, riiuleid ja laudu. Liiva sees maas olid por

gandid, lae all rippusid kapsapead, ühest kastist:
tuli õuna-lõhna. Ja üks pikk riiul oli moosipurke
täis.
Äkki käis kõva kõmakas ja keldris läks pea
aegu päris pimedaks. Keegi oli keldri ukse väljaspoolt kinni virutanud. Nüüd oli Trull lõksus!
Esimese ehmatusega ei mõistnud ta muud kui is
tus maha ja pistis näpu suhu. Nii ta istus tükk
aega ja vahtis pimedasse keldri-nurka.
Pikapeale märkas Trull, et keldris just päris
pime polnudki. Ühes seinas oli väike aken, sealt
tuli natuke valgust.
Trull tõusis püsti ja läks akna juurde. Kui
madal aken see oli! Ja trellid olid aknal ees!
,,Ega siit välja ei saa,“ pomises Trull. Ta kükitas
maha ja katsus aknast välja vaadata. Akna taga
jalutas halli-kirju kana.
,,Tibu, tibu, tibu!“ kutsus Trull. Aga kana
ei tulnud lähemale, jalutas veel kaugemalegi ja
läks siis hoopis ära.
Trull ohkas.

Tal oli äkki koht tühi.

„Tädi Annel“ katsus ta hüüda. „Tädi Annel“
Ei tulnud kedagi.
Trull tõusis püsti, otsis käsi-kaudu kobades
porgandi-virna üles, võttis kolm porgandit ja istus
jälle akna juurde maha. Porgandid olid liivased;
Trull hammustas paar korda, enam ei tahtnud.

Siis hakkas ta porgandiga vastu akent koputama
ja hüüdis jälle:
„Tädi Annel

Tädi Annel“

Ei tulnud ikka kedagi.
hakkas.

Igav oli.

Ja külm

*
Kui lõunat hakati sööma, siis polnud Trulli
kuskil. Otsiti ja hüüti, — ei midagi.
„Võib-olla jäi poiss magama,“ arvas onu
jaan. Lapsed vaatasid igasse voodisse, otsisid
diivanilt, diivani tagant nurgast, onu Jaani kir
jutuslaua alt, — ei olnud Trulli kuskil.
Siis mindi hoovi vaatama. Viimaks läks onu
naine kõrval-korterisse küsima.
Keegi polnud
Trulli näinud.
,,Ui heldeke,“ tuli äkki naabri-teenijal Mallei
meelde, ,,ehk ta läks aga meie keldrisse! Mui jäi
hommikul keldriuks lahti. Pärast viskasin rutuga
ukse prantsatades kinni; ega ma teadnud sisse
vaadata.“
Onunaine ja tädi Anne läksid Maitega koos
keldrisse.
„Sina kallis aeg küll!“ kiljatas Malle. „Ongi
laps keldris! No mis sa oskad ütelda! Näe, ma
gama jäänud väetike! Oh heldust küll!“
Malle vadistas veel tükk aega. Tädi Anne

võttis ruttu Trulli sülle ja viis tuppa. Trull kissi
tas silmi, haigutas ja ütles:
„Ma nägin unes, et isa tuli ja tõi sooja
suppi . .
„Kae mehikest!“ sõnas onu Jaan. ,,Või sooja
suppi! Seda sa pead saama. Aga mis sa sinna
keldrisse siis läksid?“
„Vaatama,“ ütles Trull, „aga uks läks kinni.“
„Hm-hm! . . . Kas nutsid kä?“
„Eedi,“ ütles Trull, „aga igav oli. Ja külm.“
Trull pisteti otsekohe sooja voodisse, anti talle
sooja sööki ja õige kuuma teed vabarna-keedisega. Onunaine ja tädi Anne kartsid, et poiss
jääb haigeks. Aga Trullil polnud ju nüüd aega
haige olla, — Tartus oli nii palju veel vaadata.
Teisel hommikul polnud Trullil viga midagi.
Ta tõusis ammu enne teisi, aitas köögis tuld pliidi
alla teha ja kohvi keeta. Kui Ants hakkas kooli
minema, siis saatsid Trips, Traps ja Trull teda
ühes Tiiuga tänava nurgani. Siis nad mängisid
natuke aega hoovis liivakastis.
„Meil Nõmmel õn palju toredam liiv,“ kiitsid
Trips, Traps ja Trull. „Ja palju rohkem õn
meil liiva, — kõik kohad täis.“
„Meil õn selle eest jälle Toomimägi ja ülikool
ja Emajõgi,“ kiitis Tiiu.
„Mis teil veel õn?“ pärisid Trips, Traps ja
Trull.

,,Oh, kõiksuguseid asju. Vanemuine ja Kivisild
ja Barklai plats ja . .
„Aga ütle, mis asi õn see kõige toredam teil
siin Tartus?“ nurus Trull. „Seda läheme siis kõige
enne vaatama.“
„Meil õn kõik kõige toredam,“ vastas Tiiu.
„Mulle hirmsasti meeldib Tartus elada.“
,,Sa pole ju kuskil mujal elanud,“ ütles Trips.
„Võib-olla meeldiks sulle Nõmmel veel rohkem.“
„Oh eiii . . .“ venitas Tiiu. „Tartu õn ikka
suurlinn. Aga Nõmme . . .“
„Nooo,“ venitas Traps, „või suuuuurlinn! . . .
Sa peaksid alles Tallinnat nägema, — siis teaksid,
mis õn suuuurlinn! . . . Ära sa tule Nõmmet lai
mama ühti . . .“
„Egas riidu ei maksa minna,“ manitses Trull.
„Vaatame enne kõik Tartu tõredused ära, siis
räägime edasi.“
„Vaatame jah!“ ütles Tiiu kähku. „Pärast
lõunat läheme jalutama. Küll te siis alles näete
kui tore linn õn Tartu!“

5.
Lumi tuleb maha.
Järgmised kaks-kolm päeva muud ei tehtud
kui käidi Tartuga tutvumas. Hommikuti mindi
onunaisega ja tädi Annega turule, pärast lõunat
jalutati.
Tripsule ja Trapsule meeldis kõige rohkem
Emajõgi. Nad ei tahtnud mujale minnagi kui jõe
äärde. Tore oli kaldal seista ja jõge vaadata, —
nii palju vett! Kõige toredam oli sillal seista ja
alla vette vahtida, — vesi aina jooksis, jooksis,
jooksis. Küll oli poistel pärimist: kuhu see vesi
jookseb? miks vesi jookseb? kas vesi alati jook
seb? öösel kä?
Tripsu-Trapsu ei annud enne rahu, kui onu
Jaan viis nad kord õhtul pimedas jõe äärde. Nüüd
oli jogi Tripsu ja Trapsu meelest nii ilus, et nad
ei tahtnud enam ära minnagi. Kui palju tulesid!
Kuidas tuled vee kohal virvendasid! Ja kui läi
kiv, kui must oli vesi!

„Kahju, et meil Nõmmel pole Emajõge!“ oh
kasid Tripsu-Trapsu nagu ühest suust.
*
Trull käis igal pool kaasas, vaatas kõike, kiitis
Emajõge ja Kalevipoega ja Toomimäge. Aga kui
küsiti, mis talle kõige rohkem meeldib, siis ütles
ta iga kord:
,,Ei tea veel. . . Tarvis veel vaadata . . . Mulle
meeldivad praegu voorimehed kõige rohkem.
Ja bussid kä ja autod. Ja see kringel seäl saiapoe
ukse peäl, — seäl, kust me vesikringleid tõime.“
Antsu-Tiiut hakkasid varsti iga jalutuskäigu
järele Trullilt küsima:
„Väike-Trull, kas nüüd tead juba, mis sulle
Tartus kõige rohkem meeldib?“
,,Ei tea . .
venitas Trull alati, istus kuhugi
nurka ja jäi mõttesse.
Kui esimene Tartu-nädal hakkas lõppema, siis
ütles Trull ühel õhtul, ilma et keegi talt oleks kü
sinudki :
„Nüüd ma vist tean, mis mulle Tartus kõige
rohkem meeldib.“
„Nooo!“ kargas Ants toolilt püsti.
siis, mis imeasi see õn!“

„No ütle

„Ega see pole üks imeasi,“ ütles Trull. „Neid
õn mitu tükki. Aga üks õn helesinine, see õn
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kõige toredam. Nad õn tead niisugused väikesed
tornikesed ja saba õn taga ja saba otsas õn nui. . .
ja kui sabast väntsutada, siis tuleb eest vett . .
,,Pumbakaev!“ hakkas Ants valjusti naerma.
„Isa,“ jooksis ta teise tuppa, „tead, isa, mis
Trullile Tartus kõige rohkem meeldib? Meie
pumbakaevud!
„Või nii,“ ütles onu Jaan ja tuli kä laste
juurde. „Miks sulle siis just need meeldivad,
väike mees?“
„Niisama — meeldivad ilma miksita,“ vastas
Trull. „Nad õn nii toredad. See helesinine õn
kõige toredam. Selle saba õn kõige ilusam.“
„Ma märkasin juba ammugi, et Trull vahib
kõiki pumbakaeve,“ ütles Tiiu. „Ma mõtlesin, et
ta niisama uudishimu pärast vaatab.“
„Trull õn ju alati nii isevärki poiss,“ sõnasid
Tripsu-Trapsu targa näoga.
*
Paar päeva hiljem läks ilm äkki külmaks. Pu
hus nii tugev vinge tuul, et mingit lõbu polnud
jalutada. Istuti enamasti söögitoas ümber suure
laua, mängiti lotot või kitsemängu, jutustati
jõulueelseid lugusid. Jõuludeni polnud ju enam
kuigi palju aega; ainult mõni nädal.
Trips, Traps ja Trull arutasid hoolega, mis
emale jõuluks kinkida.

„See peab midagi hästi haruldast olema,“ kin
nitas Trips.
„Midagi niisugust, mida tal veel ei ole,“ ar
vas Traps.
„Ja kindlasti midagi niisugust, mida ainult
Tartust saab,“ tahtis Trull.
„Boeningi mesikooke,“ soovitas Tiiu.
„Oh ei! need sööb ta ära, ja siis õn nad otsas.“
„Üks kristallvaas,“ soovitas Ants.
„Ega neid pole Tartus üksi. Ja need maksa
vad kole palju.“
„Uks ülikooliga postkaart.“
„See pole kellegi jõulukink.“
„Üks ilus lill.“
„Egas Tartus üksi lilli ole.“
„Siis üks pumbakaev!“ hakkas Ants naerma.
Trulli silmad läksid pärani.
„Päris elus pumbakaev?“
Nüüd naeris Tiiu kä.
„Seda te ei jaksa ju ära viia.“
„Aga tore kink oleks küll,“ ümises Trull.
„Teeme siis pumbakaevu pildi,“ ütles Trips.
„Ja Emajõe pildi kä,“ ütles Traps.
„Üks Tartu püt isale, üks emale, üks vana
emale!“
„Ei, igaühelt üks püt isale, üks emale, üks
vanaemale!“
See mõte meeldis kõigile. Ants ja Tiiu ütle-
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sid, et aitavad pilte teha. Tööd alustati otsekohe.
Tädi Anne andis paberit. Ants laenas oma vesi
värvid. Tiiu otsis kolm pliiatsi-otsa. Töötati
kuni aeg oli õhtust süüa.
„Homme teete edasi,“ ütles onunaine.
Edaspidi maaliti peaaegu iga õhtul Tartu pilte.
Trull tegi igaühele pumbakaevu, — isale, emale
ja vanaemale. Salaja tegi ta tädi Annele kä ühe
pumbakaevu. Siis hakkas ta onu Jaanile ja onu
naisele jõulukingituseks Nõmme pilte tegema.
„Oi, teeme meie kä!“ kisasid Trips ja Traps.
„Teeme aga hästi salaja, et keegi ei teagi.“
Antsu-Tiiut hakkasid nüüd õhinal kä isaleemale jÕulupilte tegema. Koik valmis pildid võt
tis tädi Anne oma hoole alla. Aga tädi Annele
endale tehtud pildid pandi Antsu raamatukappi.
*
Viimaks ometi tuli lumi maha! Lõuna ajal
hakkas sadama ja õhtuks oli juba paks kord lund
maas.
„Kulla pai ema, luba kelgutama!“ palusid
Ants ja Tiiu.
Trips, Traps ja Trull aitasid paluda.
Ega olnudki palju paluda tarvis. Essimene
lumi, — kes siis lapsi keelama hakkab . . .
Täiskasvanud ise tahtsid kä välja lume kätte
minna.

Ruttu-ruttu toodi kuurist kelgud. Rutturuttu otsisid lapsed kapist oma karvamütsid ja
käpik-kindad. Ruttu-ruttu pandi saapad ja ka
lossid jalga.
Ja siis välja pehme valge lume sisse.
lõbu! Oi seda nalja!

Oi seda

Poisid hakkasid kohe lumepalle tegema ja
üksteist taga ajama. Tiiu võis liugu lasta kas või
kahe kelguga. Ja liugu lasta oli siin tore. Õtse
maja eest algas mäe-nõlvak, — muudkui vuhista
alla!
Varsti oli teine kelk Trulli käes ja teineteise
võidu kihutasid Trulli-Tiiut mäest alla. Trull pä
ris kiljus heameelest. Tiiu aitas kilada. Ants ja
Tripsu-Trapsu jätsid lumesõja kus seda ja teist,
tulid kä kelgutama. Seda kisa nüüd!
Paar korda läks kelk ümber; siis alles oli naeru
ja kilkamist. Mäe-nõlvaku all rist-tänava nurgal
oli voorimeeste seisupaik. Voorimehed olid juba
saanidega väljas, ootasid lõbusõitjaid. Meie kel
gutajate kilkamist kuuldes raputasid voorimeeste
hobused päid, nii et kuljused kõlisesid.
„Oi talv õn tore!“ kisendas Trull suurest hea
meelest. „Kole tore!“ Ja Trull heitis rõõmu pä
rast siruli lumme.
Kui Trull ennast jälle jalule ajas, siis oli ta
peast jalgadeni valge.

„Lumememm!“ hõiskasid Tripsu - Trapsu.
„Trull õn lumememm!“
„Lumememm!“ keksis Tiiu ja lõi kaht kätt
kokku. „Trull õn lumememm!“
„Teate mis!“ hüüdis Ants. „Teeme õige ühe
päris lumememme! Täna õn hea pehme lumi!“
„Teeme! Teeme!“ olid kõik nõus. „Kas tä
navale?“
„Tänavale isa akna alla!“ kepsles Tiiu.
„Ei, tänavale ei tohi,“ ütles Ants. „Teeme
hoovi!“
„Jah! Jah! Just keset hoovi!“
Robinal jooksid lapsed hoovi. Kelgud pandi
seina najale. Hakati suurt-suurt lumepalli veere
tama. Sellest pidi saama lumememme pea.
Siis tehti ühisel jõul lumememme keha val
mis. Ja siis upitati pea keha õtsa.
„Aga silmad? Silmad?“ tuli Tripsul meelde.
„Ja nina? Ja suu?“ hüüdis Traps.
„Ja piip suhu!“ naeris Tiiu.
Millest silmad teha? Söetükkidest? aga kust
võtta sütt? Nööpidest? kust neidki võtta?
„Oot-oot, ma tean!“ Tiiu lippas kuuri ja tõi
kaks turba-tükikest. Need pisteti lumememmele
silmadeks.
„Toredad silmad!“ kiitsid kõik.
Nina tegi Ants lumest ja uuristas nina alla suu.
„Aga piip? Piip!“

Tiiu läks jälle joostes puukuuri, tõi pruuni
männi-korba tüki.
„Sellest saab piip!“
Ants torkas piibu lumememmele suhu. Lap
sed laksutasid käsi.
„Küll õn tore lumememm!“
Tripsu-Trapsu vaatasid teineteist ja hakkasid
naerma; nad vaatasid siis teisi — ja naersid veel
kõvemini.
„Me oleme ju kõik lumememmed!“ hüüdis
Trips.
„Hoidke alt!“ kisendas Traps. Ja ilus üm
margune lumepall lendas Tiiule pihta potsti! Tiiu
võttis maast hea pihutäie lund, tegi palli ja viskas
popsti Tripsule õtse keset kõhtu.
Jalamaid olid kõigil käed lund täis — ja nüüd
alles algas niisugune lumepallide lennutamine, et
ära tee enam silmigi lahti. Oli see aga lõbus õhtu!
Kui alati nii lõbus oleks, — küll siis oleks hea
elada!

6.
Igasuguseid seiklusi.
Lund sadas nüüd kolm päeva, ja igapäev mü
rasid lapsed väljas lume sees niipalju kui tahtsid.
Siis lõppes sadu ja ilm läks väga külmaks.
Emajõele kasvas jääkooruke peale. Seda käidi
muidugi vaatamas. Tripsu-Trapsu imestasid, nii
et unustasid suudki lahti. Niisugust asja nad pol
nud enne näinud. Trull muudkui nohises, käed
taskutes. Antsu-Tiiut olid uhked nagu oleks
kogu jogi nende oma.
Tädi Anne oli lastega kaasas. Koju minnes
taheti vaadata kaupluste aknaid. Need olid ju
nüüd juba jõulu-ehtes, — aina särasid ja säten
dasid.
Suure vadistamisega käidi ühe akna juurest
teise juurde. Iga akna taga arutati, mis igaühele
kõige rohkem meeldis ja mida keegi endale jõu
luks soovis.

Pikapeale hakkasid varbad ja sõrmed külme
tama. Lapsed kippusid koju. Tädi Anne käskis
õige kähku kõndida, et sooja saaks. Pikas reas
ruttasid lapsed kodu poole; tädi Anne oli Teas
kõige viimane.
„Nagu hanekarjus oma karja järel,“ ütles
Tiiu ja hakkas tädi Anne käest kinni. „Käime
koos, siis sul õn seltsem.“
Gustav-Adolfi kuju juures lisati veel kiirust
juurde, lapsed peaaegu jooksid. Poisid katsusid
paar korda lumepalle teha, aga kange külmaga oli
lumi rabe ja tuhkjas, pallid pudenesid laiali. Lipati parem edasi, et saaks sooja tuppa.
„Varsti olemegi kodus!“ hüüdis Ants, endal
huuled külmast kanged.
„Kiirmarss!
Ümber
nurga! Koik korraga! Üks — kaks —“
„Ja kolm!“ ütles keegi naerdes. „Pidite mu
peaaegu pikali jooksma!“
„Ema!“ imestas Ants. „Kust sa nii äkki süa
said?“
„Eks ikka nurga tagant!“ naeris onunaine.
„Jooksen korraks õmbleja juurde. Anne, kas tu
led kaasa? Lapsed saavad üksigi koju mindud!“
„Muidugi saame! Minge aga pealegi!“ hüüd
sid lapsed läbisegi. „Tulge aga ruttu tagasi! Nä
gemiseni!“
Ja müdinal ruttasid lapsed edasi.
*

„Pühhi“ ütles Ants kodu ukse ette jõudes.
„Olemegi siin! . . .
Läheme köögi kaudu, —
saab ilma helistamata sisse. Pööre vasakule! Ükskaks, üks-kaks . . . Aga kus Trull siis õn?“
Vaadati üksteisele näkku, vaadati ringi, —
jah, Trull oli kadunud.
„Nüüd ta õn jälle mõne tükiga hakkama saa
nud,“ ütles Trips.
„Seikleb jälle,“ naeris Traps ja tegi siis äkki
haleda näo. „Aga kui ta kaobki hoopis ära . . .“
„Ei tulegi enam tagasi . . .“ lausus Trips nu
tuselt.
„Mis siis ema ütleb,“ venitas Traps.
„Ja mis isa ütleb,“ virises Trips.
Siis hakkasid pisarad mõlemal veerema.
„Mis te’s kohe nutate?“ noomis Ants. „Kullu
ta ikka kaob? Küllap ta otsitakse üles, kui kaobki.
Räägime nüüd kõigepealt isale asja ära.
Madinal joosti kööki.
pealisriided seljast ära.

Üks-kaks-kolm olid

Onu Jaan oli kodus. Ants hakkas kohe sele
tama, kuidas lugu oli. Et oli ikka Trull kogu aeg
kaasas — ja äkki Trulli enam ei olnud . . .
„Hm!“ tegi onu Jaan. „Hm! . . .“ Ta jäi
mõttesse. „Ootame,“ ütles ta siis. „Ehk poiss
tuleb, — jäi ehk teist maha. Või läks ema ja
Anne-tädiga kaasa . . .“

„Ei läinud . .
kõhklesid lapsed. „Aga ei tea
kä . . . Võib-olla läks . . . Mitte ei näinud, millal
ta ära kadus
„Hm,“ tegi onu Jaan jälle.
Siis kuuldi köögist kobinat.
„Kes seäl siis õn?“ imestas Ants.
„Ehk ongi Trull!“ hüüdis Tiiu ja läks jook
suga kööki. „Isa! isa! Ongi Trull!“ hõikas ta
köögist. „Tule vaata!“
Onu Jaan oligi juba köögis, lapsed kannul.
„Kuhu sa siis kadusid?“ hakkasid lapsed läbi
segi pärima. „Kuhu sa jäid? Kust sa tuled?“
Trull nohises.
„See sinine pump,“ hakkas ta pominal rää
kima, „sel õn nüüd Õlest palitu seljas. Ja ma
hakkasin sabast kinni. Ja kindad jäid selle nuia
külge. Ei tulnudki ära.“
„Märjad kindad. Külmusid kinni raua külge,“
ütles onu Jaan. „Hea, et sa palja käega sellest
nuiast kinni ei hakanud, — oleksid pihu-nahast
ilma jäänud. Noh, tule nüüd tuppa sooja, pumbamees.“
Lastel oli veel pärimist palju. Kogu õhtu
hüüti Trulli pumbameheks.
*
Hommikul käisid lapsed Trulli kindaid sinise
pumba juurest otsimas, aga kindaid ei olnud

enam. Mine tea, kes Dad ära oli viinud. Läinud
olid ilusad vanaemalt sünnipäevaks saadud
kindad!
,,Pole midagi parata,“ ütles tädi Anne. „Tu
leb uued kindad osta.“
„Mina ise näitan, kust poest, eks?“ ütles
Trull.
„Kas sina siis tunned Tartu kindapoode?“
„Tunnen küll,“ vastas Trull. „Ma tean tore
dat poodi. Sa võid seält endale kä midagi osta,
kui tabad. Sukki või käekoti või mis sa aga ta
bad. Seäl õn kõike kül!.“
„Hüva.

Läki siis sinna beasse poodi.“

„Aga ainult meie kahekesi, eks?
Trapsu ja Tiiu jäävad koju.“

Tripsu-

Tripsu-Trapsu ei tahtnudki kaasa tulla, tahtsid
hoovis mängida. Aga Tiiu kippus nii väga kaasa,
et Trull ütles:
„Noh, olgu pealegi. Tule.
midagi osta, kui tahad.“

Võid endale kä

Ega Tiiu osta ei tahtnudki midagi. Talle pöö
raselt meeldis poodides käimine, — kä siis, kui ta
endale midagi ei saanud osta. Hea, kui sai teistega
kaasagi minna.
Tiiu laenas Trullile oma vanad nõelu tud
sõrmkindad, siis hakati minema. Trull vantsis
seekord ees, tädi Anne ja Tiiu tulid järele. Trui!
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oskas päris õieti leida Tartu kõige tähtsama tä
nava ja sealt kõige uhkema kaupluse,
„Vaat, süa läheme,“ ütles ta ja astus uksest
sisse. „Las ma ise küsin, eks?“
„Küsi, küsi,“ ütles tädi Anne.
„Tere,“ ütles Trull. „Palun, kas teil õn rohe
lisi labakindaid?“
„Jaa, palun, õn kä rohelisi,“ vastas müüjanna.
„Kas suuri või väikesi?“
„Nii suuri, mis minule parajad õn,“ ütles
Trull. „Aga ma muud värvi ei taha kui rohelisi.“
Müüjanna läks kindaid tooma. Oli igavärvilisi, oli kä rohelisi.
„Eks ole toredad?“ kiitis Trull. „Ma ju ütle
sin, et see õn hea pood!“
„Aga miks sa tahad just rohelisi?“ küsis Tiiu.
„Minule küll rohelised ei meeldiks.“
„Aga minule koledasti meeldivad. Ma tahan
need kõige rohelisemad; vaata, tädi Anne, need
siin. Võtame need, eks?“
Võetigi need kõige rohelisemad ja Trull top
pis nad kohe kätte.
„Oiii!“ õhkas ta siis. „Koleilusad kindad!
Neid ma ei jäta pumba külge,“ hakkas ta müü
jannale seletama. „Mui olid enne kä üsna ilusad
kindad. Vanaema kudus ja kinkis mulle sünni
päevaks. Need jäid sinise pumba külge. Ma sikutasin küll, aga ei saanud ära. Siis tõmbasin käed

seest välja. Täna hommikul käisime otsimas,
aga siis neid enam ei olnud . . . Luba raha minu
kätte, tädi Anne. Ma ise maksan kassas.“
Trull maksis, sai 20 senti tagasi, pistis selle
tädi Anne rahakotti ja ütles:
,,Nüüd tuleb teha liiku kä; eks, tädi Anne?
Me polegi veel Tartus kohvikus käinud. Äkki
siin õn kolehead kohvikud ja me ei teagi!“
*
Kohvikusse minekust ei saanud siiski asja.
,,See ikka ei lähe,“ ütles tädi Anne. „Kinnaste
ostmine oli niigi juba ilmaaegne kulu; su endised
kindad olid ju päris uued. Jalutame niisama na
tuke aega ja läheme siis koju tagasi.“
,,Hea siis küll,“ oli Trull kä sellega nõus.
Kõnniti natuke südalinnas ja mindigi koju ta
gasi. Siin ootas jälle üllatus: Trips ja Traps olid
kadunud.
,,Meie poisid enam muud ei oskagi kui ka
duda,“ ütles tädi Anne nõutult.
,,Ei mõista
Tripsu-Trapsu praegu kuskilt otsida. Ootame,
ehk tulevad isegi tagasi.“
Ja poisid tulidki ise tagasi. Tulid suure jutu
ja seletamisega.
,,Me käisime ülikoolis,“ teatas kõigepealt
Trips.
,,Aga seäl oli lõbus olla!“ ütles Traps.

Ja siis jutustasid mõlemad kordamööda.
,,Me läksime sealt suurest uksest sisse, ja
siis tuli üks hästi suur tuba; seäl oli koledasti suur
kell.“
,,Ja palju-palju härrasid.“
, Ja mõned preilid. Ja seinal oli kõiksuguseid
pabereid.“
„Ja mõned härrad lugesid seinalt neid pabe
reid. Ja üks preili seisis kogu aeg kella all ja,
ootas, aga kedagi ei tulnud.
„Ja me tahtsime trepist üles minna. Aga siisoli seäl üks väga tähtis vana härra. See ei luba
nud üles minna. Ütles, et kuhu te lähete.“
„Ja me ütlesime, et onu Jaani juurde. Ja ta
küsis, et kes see onu Jaan siis õn. Ja me ütle
sime, et promfessor. Ja Õpetab ülikoolis. Aga
et meie isa õpetab koolis, isal õn mõned poisid
niisama suured kui need tudengid siin Tartus.“
„Ja see tähtis härra küsis, mis onu Jaani nimi
õn ja me ütlesime, et härra Vaino. Ja et isa õn
kä härra Vaino ja et isa õn onu Jaani vend. Ja
et me tahaksime näha, kuidas onu Jaan õpetab
neid üliõpilasi. Et isa koolis me oleme käinud.“
„Aga tema küsis, et kas siis, kui isa poistele
tundi annab? Aga me ütlesime, et ei; et siis, kui
poisse enam koolis polnud. Aga Trull käis üks
kord siis kä, kui poisid olid alles koolis.“
„Ja tema ütles, et me peame veel kasvama.

Et kui suured oleme, siis võime tulla vaatama,
kuidas onu Jaan õpetab noorhärrasid. Et enne
peame veel isa juurde kooli minema õppima.“
, Ja me küsisime, et kas ukse prao vahelt kä
ei saa vaadata, kuidas onu Jaan neid noorhärrasid
õpetab. Aga tema ütles, et ei saa.“
, Ja me ütlesime, et me ootame siis nii kaua,
kui onu Jaan hakkab minema, siis läheme koos.
Aga siis tuli äkki mürinal kole palju noorhärrasid.
Ja ta ütles, et kas te üksi oskate koju minna. Ja
me ütlesime, et ah onu Jaani juurde koju? Et
oskame küll. Ja ta ütles, et minge siis parem
koju; võib-olla teised kodus ootavad. Ja me tu
lime ära. Aga see oli väga lahke vanahärra. Ja
kole tähtis.“
,,See õn vist see kõige tähtsam härra seäl üli
koolis; kas?“
Ants oli vahepeal koolist koju tulnud ja kuu
las kä Tripsu-Trapsu jutustust.
„Muidugi,“ ütles nüüd Ants: „See oli ju härra
Portjee. Kõige tähtsam mees jah seäl ülikoolis.
Ainult rektor õn veel tähtsam. Te võite uhked
olla, et olete nüüd nii tähtsa mehega tuttavad.

7.

Jõulud lähenevad.
Tädi Anne sai Nõmmelt kolm kirja igas näda
las. Igakord, kui ta kirja sai, küsisid Trips, Traps
ja Trull, kas ema õn nüüd terve ja mis isa teeb ja
kuidas vanaema elab ja kas kodus sajab ikka veel
vihma. Kui tädi Anne hakkas vastust kirjutama,
siis seisid Trips, Traps ja Trull ta ümber ja rääki
sid üksteise võidu, mis ta pidi kirjutama isale ja
emale ja vanaemale.
Kui jÕulusse jäi kõigest kaks nädalat, siis üt
les tädi Anne, et ema hakkab nüüd paranema ja
et jõuluks ootab Trips, Traps, Trulli suur üllatus.
,,Oi kui tore! Aga kas me päris tõesti sõi
dame jõuluks koju?“
,,Päris tõesti muidugi.
Sõidame vist paar
päeva enne pühi.“
,,Ah tube koristama ja saia küpsetama?“ kü
sis Trull.
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,,Noh, seda kä . .
, Ja piparkooke tegema kä!“ sõnas Trips.
„Ja vorste tegema!“ hüüdis Traps. „Eks
ju?“
„Võib-olla,“ vastas tädi Anne. „Ei tea veel
kindlasti; võib-olla sõidame siiski õtse jõulu
õhtuks.“
„See oleks kõige toredam,“ ütles Trull tasa.
„Just seks ajaks, kui küünlad põlema pannakse.“
*
Mida lähemale tulid pühad, seda sagedamini
rääkisid Trips, Traps ja Trull koju sõitmisest.
Antsul ja Tiiul oli kangesti kahju, et Trips, Traps
ja Trull just pühadeks pidid ära sõitma.
Aga kui Trips Tiiult küsis: „Kas sina ta
haksid jõuluks kodunt ära olla?“ siis ütles Tiiu:
„Oh ei! Siis nagu polekski jõulud.“ Ja Ants üt
les: „Mis jõulud siis emal ja isal oleksid, kui meid
poleks kodus!“
„No näed!“ ütles seepeale Traps. „Mis jõulud
siis meiegi emal ja isal oleksid, kui meid poleks?
Ja nii ilusat jõulupuud pole kä kuskil kui meil
kodus.“
„Ooh!“ venitas Tiiu. „Hoopis nii ilusat jõulu
puud pole kuskil kui meil kodus!“
Traps hakkas päris pahaselt vastu vaidlema,
aga Ants ütles:

„Ära parem näegi vaeva vaidlemisega. Koik
lapsed arvavad, et just nende kodus õn jõulu
puu kõige ilusam. Ja isa ütleb, et nii see peabki
olema.“
,,Su isa õn hästi tark mees,“ lõpetas Trull selle
jutu, „peaaegu niisama tark mees kui meie isa.“
Ants alustas uut juttu.
„Ega te seda ei tea, kuidas meie isa karjas
käies leidis siilipesa?“ küsis ta.
„Räägi aga räägi, kust meie seda teame!“ pa
lusid Trips, Traps ja Trull.
„Mina tean küll,“ ütles Tiiu naerdes. „Aga
mis sellest; räägi, räägi!“
„Noh,“ hakkas Ants jutustama, „see asi oli
nii. Isa oli veel üsna väike poiss, nii kuue- või
seitsme-aastane. Ta oli esimest aastat karjas. Ja
ükskord oli tore soe ilm ja loomad sõid ilusasti ja
ta luusis niisama lepikus. Ja äkki leidis siilipesa.
Üsna tillukesed siilipojad sees, — nii väikesed
nagu kanamunad. Okkaid neil ei olnudki veel
või olid küll, aga nii pehmed-pehmed, et ei saanud
arugi, et õn okkad. Isa siis vaatas-vaatas neid
siilipoegi; ega ta ei taibanudki kohe, et õn siili
pojad. Kangesti kenad olid nad ta meelest. Noh,
ja siis ta noppis nad kõik oma mütsi sisse ja viis
põllu-peenrale ja pani rohu sisse maha ja vahtis
neid hulk aega. Ja viimaks pani nad suure kivi
kõrvale maha, et pärast tuleb vaatab neid jälle, et

need õn nüüd tema loomad. Et kivi juurest õn
hea neid pärast leida. Sest kari tahtis koju ajada,
seepärast tal ei olnud nüüd enam aega siilipoegadega mängida.“
,,Ega ta neile haiget ei teinud,“ ütles Tiiu va
hele, ,,ta ainult vaatas neid ja silitas natuke.“
,,Ei noh, haiget muidugi ei teinud,“ ütles
Ants. ,,Las ma räägin nüüd edasi. Ta siis ajas
lehmad koju ja kõik. Sõi kodus ja kõik. Ja siis
läks lehmadega jälle karja; ikka sinna, kus ta ennistki oli olnud. Ja kohe lipates oma siilipoegi
vaatama. Vahib ja vahib, käib ümber kivi, otsib
ja otsib. Ei midagi! . . . Pole siilipoegadest jäl
gegi järel
„Kes nad ära võttis?“ küsis Trull silmi pärani
ajades.
Ants hakkas naerma.
„Ega к e e g i ei võtnud! Kas sa ei saa siis
aru? Nad läksid ise minema! . . . Isa ei taibanud
ju kä, et nad ära lähevad. Muudkui pani kivi
juurde ja arvas, et pärast õn sealt hea võtta
„Ah nii . . .“ venitas Trull. ,,No jaa . . .“
*

„Aga ma tean kä ühe loo meie isast, kui ta
väike oli ja karjas käis,“ hakkas nüüd Trips jutus
tama. „Isa oli üsna pisike poiss ja kari oli suure
metsa ligidal söömas ja onu Jaani ei olnud seäl ja

isa ikka käis, käis seäl karjaga — ja äkki vaatab,
et kõik nii võõras ja ühelpool suur-suur mets ja
teiselpool suur-suur heinamaa ja loomad nagu
võõrad ja kõik kohad võõrad. Ja ta hakkas nutma,
et nüüd olen ära eksinud. Ja siis tuli metsa va
helt üks taat ja ütles, et mis sa nutad, poiss? Ja
isa ütles, et eksisin ära. Ja taat ütles, et kus sa
siis eksinud oled, — et näe, seäl ju su loomad ja
näe, seäl õn teie küün ja näe, sealt tuleb su vend
Jaan. Kas näed? ... Ja siis isa nägi, et olid jah
oma loomad ja oma küün paistis ja onu Jaan tuli
kä ja küsis, et mis sa nutad. Ja isa ütles, et ma
arvasin, et eksisin ära
„Mõnikord õn küll äkki nii nagu oleksid eksi
nud,“ ütles Tiiu. „Päris tuttav koht õn järsku nii
imelik ja võõras. Ma läksin kord üle tänava poodi
ja eksisin ära, ei leidnud oma kodu. Ma olin siis
veel väike. Ja paks udu oli.“
„Meil eksis Trull ükskord oma aeda sõstra
põõsaste vahele ära,“ ütles Traps. „Seekord siis
isa jutustaski meile, kuidas ta karjas olles ära
eksis.“
*
Nüüd tulid jõulud juba hirmsa kiirusega lähe
male. Onunaisele tuli pesunaine, kardinad võeti
akende eest ära ja anti pessu. Laudadelt võeti ilu
sad tikanditega linikud ja anti kä pessu. Ja muud
musta pesu oli kä suur kuhi.

Lapsed käisid pesuköögis vaatamas, kuidas
pesunaine pesi. Pesuköök oli paksu auru täis.
Kui ukse avasid, siis tuli suur aurupilv vastu. Kui
pesunaine tuli lõunat sööma, siis olid tal käed
pesemisest punased ja krimpsus.
Kui pesu oli pestud ja pööningule kuivama
viidud, siis algas suurpuhastus. Pesunaine tuli
jällegi onunaisele appi tolmu kloppima, küürima,
nühkima ja pühkima! Koik toad aeti segi. Lõ
bus oli lastel peitust mängida segi-aetud tubades.
,,Mulle koledasti meeldib suurpuhastus,“ kiitis
Trips ühest toast teise joostes.
,,Tiiu,“ küsis Traps, „kas teil tehakse kä isa
töötuba kõigepealt korda?“
„No muidugi,“ vastas Tiiu, „isa tuba peab
alati korras olema. Puhastada tohib ainult nii
kaua kui isa õn kodunt ära.“
„Meil niisama,“ ütles Traps. „Aga kui mina
suur olen ja isaks hakkan, siis ma lasen just sel
ajal oma tuba koristada, kui ma ise kodus olen.
Mulle meeldib, kui kõik õn segi.“
„Meeldib,“ ütles Trull õige pikkamisi. „Aga
kui sa suur oled ja oma toas pead tööd tegema,
— siis äkki ehk ei meeldi.“
„Aga vaat ikka meeldib,“ vaidles Traps.
„Küllap näed siis, kui ma suur olen!“
„Peame meeles,“ naeris Tiiu. „Kas veame
kihla?“

„Mis nüüd — kihla-------- “ Traps lõi vist na
tuke kahtlema. „Pidage niisama meeles; milleks
kohe kihla vedada!“
*
Kui toad jälle korras olid, siis oli lastel juba
päris jõulutunne. Koik säras puhtusest. Kardi
nad olid lumivalged. Onunaise laual õitsesid val
ged hüatsindid. Kui armas lõhn õn neil lilledel!
Köögist aga tuli piparkoogi lõhna. Onunaine
küpsetas piparkooke. Lapsed tohtisid abiks olla,
kui tahtsid. Miks nad ei pidanud tahtma! Lõbus
oli ju meisterdada taignast igasuguseid vigureid.
Tripsu-Trapsu veeretasid kuulikesi. Trullile meel
dis valmistada piparkoogi-hobuseid ja -poisse.
Tiiu tegi tähekesi, kalu, südameid. Ants pani
tuld pliidi alla ja vaatas, et piparkoogid ahjus kõr
bema ei läheks.
Kä turul käisid lapsed onunaise ja tädi An
nega. Küll oli turul palju rahvast enne pühi!
Müüjaid ja ostjaid — kõiki oli palju. Onunaine
ostis seapea, et pühadeks sülti keeta. Ostis suure
pühadeprae. Ostis õunu ja mett ja maalt toodud
ilusaid siledaid pähkleid. Ostis mune ja võid ja
veel igasugust muud kaupa. Igal lapsel oli korvike
kaasas, iga laps aitas ostetud kaupa koju viia.
„Kas läheme kuuse-turule kä?“ küsisid Tripsu
Trapsu.

,,Ei,“ naeratas onunaine, „sinna me ei lähe.“
Trull ohkas.
„Kodus kä ei minda kuuse-turule,“ ütles ta
nukralt. „Aga seäl oleks nä ilus kõndida, — nagu
metsas.“

Jälle kodus!
Õhtuti lauldi nüüd alati jõululaule. Ja kui
onunaine ütles: „Laulame Püha öö, õnnis
tud ö Ö“, siis läks Trips, Traps, Trullil igakord
meel nii haledaks, et nad ei saanudki laulda. See
oli ema lemmiklaul. Ema laulis seda alati nii
rõõmsa ja pühaliku näoga. Ja kui ema seda laulu
oli Trips, Traps, Trulliga koos laulnud, siis jutus
tas ta selle järele alati oma lapsepõlvest. Trips,
Traps ja Trull armastasid kõigist jõululauludest
seda laulu kõige rohkem.
„Tahaksin koju,“ ütles Trips tasa, kui onu
naine paar päeva enne pühi jälle hakkas Püha
ööd laulma.
„Mina kä,“ ütles Traps poolnutuselt.
,,Oh, mina kä,“ pomises Trull. ,,Ma tahan
juba a m m u koju.“
„Kannatage veel natukene,“ rahustas tädi

Anne. ,,Homse päeva oleme veel siin. Siis sõi
dame.“
„Just jõululaupäeval!“ kilasid Trips, Traps ja
Trull üksteise võidu.
„Nagu jõulu-lapsukesed,“ nöökas Ants.
„Kolm suurt jõulu-lapsukest!“ naeris Tiiu.
„Aga homme peate veel õige lõbusad olema. Meil
jääb nii vaikseks, kui teid enam ei ole.“
*
Kui pikk ja igav oli sõit Tartust Tallinna!
Sõitjaid oli palju; kõigil suured pakid ja kompsud
kaasas.
Seekord sõitsid Trips, Traps ja Trull teises
klassis. Seäl oli natuke rohkem ruumi. Esiti oli
poistel õige mõnus pehmel pingil istuda ja kaas
reisijaid vahtida. Aga varsti läksid nad suurest
koju-igatsusest nii kärsituks, et tädi Annel oli pä
ris hüda nendega. Magama nad seekord kä ei
jäänud. Ei saanudki jääda, — ruumi oli liiga vähe
pikali heitmiseks.
„Kui ometi kord Tallinn tuleks!“ igatsesid
poisid kogu tee. Ja ikka jälle arutati, mis isa teeb,
kas ema jaama vastu tuleb, kas vanaema kä vastu
tuleb ja kas rong jõuabki õigeks ajaks pärale.
„Äkki jääb rong kole palju hiljaks ja jõulu
vana ei tulegi. . .“ muretses Trull.

„Ei jää rong hiljaks,“ rahustas tädi Anne. , Ja
jõuluvana tuleb kindlasti.“
*
Viimaks ometi sai rong Tallinna. Isa oli Tal
linna jaamas vastas. Kõvasti-kõvasti võtsid Trips,
Traps ja Trull isa kaelast kinni ega tahtnudki
enam lahti lasta.
„Enam me ei lähe ilmaski reisima!“ ütlesid
Tripsu-Trapsu nagu ühest suust.
„Kas ema õn terve?“ küsis Trull.
„Terve, terve,“ vastas isa.
„Ootab teid
kodus.“
„ja vanaema?“
„Vanaema lubas Nõmme jaama vastu tulla.“
„Oi kui tore!“ Pooljoostes lippasid Trips,
Traps ja Trull Nõmme rongile. Oli aga nüüd kü
simist ja pärimist! Isa ei jõudnud nii palju vas
tata kui poisid küsisid. Ja kogu tee hoiti kõvasti
isast kinni! Tripsu-Trapsu hoidsid isa kätest
kinni, Trull isa palitu-siilust.
Nõmme jaamas oligi vanaema vastas. Läbi
lumise metsa hakati kodu poole minema. Nii
vaikne oli ja nii pidulik. Männid mustasid pime
das. Ülal taevas säras palju-palju tähti.
„Nõmmel õn ikkagi kõige ilusam!“ ütles Trull.
.Ja kõige armsam!“ ütlesid Tripsu-Trapsu.

Mida lähemale tuli kodu, seda rutemini siba
sid poisid kõndida. Kodutänava nurgal pistsid
nad hoopis jooksu.
Tuhat-nelja tormati väravast sisse. Tulise ru
tuga kisti maja-uks lahti. Ja joosti õtse ema käte
vahele.
„Ema! Ema! Ema!“ häälitsesid Trips, Traps
ja Trull ikka jälle. Nad silitasid ema käsi, silita
sid ema kleiti, silitasid ema juukseid. Nad kaelustasid emakest ikka uuesti ja uuesti.
Ema nuttis heameelest.
„Minu poisid! Minu suured poisid!“ rõõmutses ema. „Õiete mül jälle kodus!“
Poolnaerdes, poolnuttes kooris ema poistel
pealisriided ümbert ära.
„Nüüd pesete käed puhtaks,“ ütles ta lõpuks.
„Ja siis tuleb kohe jõuluvana.“
„Kas me uusi riideid ei panegi selga?“
„Ei jõua enam. Kell õn juba varsti kaheksa.
Jõuluvana ootab.“
Tädi Anne viis Trips, Traps, Trulli oma tuppa,
laskis neil käed puhtaks pesta ja pead siledaks
kammida. Siis tuligi isa, võttis poisid käe kõrvale
ja viis nad elutoa ukse taha.
Uks avanes. Ema seisis lävel.
„Jõulud õn tulnud!“ ütles ta pühalikult.
Trips, Traps ja Trull astusid üle läve. Kui
suur jõulupuu! . . Kui palju küünlaid! . ..
Kui

heledasti küünlad särasid! ... Ja kui mõnusat
kuuse-lõhna oli tuba täis!
Nii hea oli — ja natuke hirmu — ja natuke
imelik. Jah, jõulud olid tõesti tulnud!
„Püha öö, õnnistud öö!“ hakkasid
ema ja tädi Anne laulma. Isa laulis jämedama
häälega kaasa. Trips, Traps, Trullil oli nii hea
meel, et nad nüüd rõõmu pärast ei saanud
laulda. Oi, küll oli hea olla kodus! Kül! oli hea
olla jõulu-õhtul kodus!
*
„Vaatame siis nüüd, mis jõuluvana õn meie
tartlastele toonud!“ ütles isa. Ta võttis TripsuTrapsu ühele poole, Trulli teisele poole ja viis nad
jõulupuu juurde. Suur laud jõulupuu kõrval oli
kingitusi täis. Seäl oli kingitusi emale, isale,
vanaemale, tädi Annele ja terve hulk asju Trip
sule, Trapsule ja Trullile.
Tripsu-Trapsu hakkasid kohe kähku avama
oma pakikesi. Trull vaatas natuke ringi. Kingituste-laua kõrval oli veel midagi. Ilus valge vits
test korv roosa kattega. Ja korvis suur, roosaka
näoga nukk.
„Kui suur nukuke,“ ütles Trull heleda linnuhäälega ja vaatas emale silma. „Kellele see
nukk õn?“
Ema näol oli imearmas naeratus.

„See nukuke õn minu pojakestele. Kõigile
kolmele kokku.“
Tripsu-Trapsu tulid kä lähemale.
„Oi ema!“ karjatas Trips. „See õn elus nukk!
Näe, tegi silmad lahti!“
„Jah,“ ütles nüüd isa, „see ongi elus nukk.
See õn väike õeke Tripsule, Trapsule ja Trullile.
Kolm suurt venda õn tillukesel õel. Kolm suurt
venda, kes õekest kaitsevad ja hoiavad.“
Trull hakkas ema kaelast kinni.
„Meie oma õeke!“ hõiskas ta. „Oi kui tore!
Ma nii kangesti soovisin õekest.“
„Mina kä,“ ütles Trips. „Aga natuke suure
mat. Kellega saaks mängida.“
„Küllap ta kasvab!“ ütles vanaema. „Tuleva
jõuluks õn ta juba palju suurem.“
„Mis ta nimi õn?“ küsis Traps ja puudutas
näpuotsaga õekese kätt.
„Kui tillukene käsi
tal õn!“
„Nime tal veel ei ole,“ ütles ema. „Vennad
peavad aitama talle nime leida.“
„Hakkame siis kohe homme mõtlema, mis
talle nimeks panna, eks?“ ütlesid Trips, Traps ja
Trull koos. „Paneme õekesele hästi ilusa nime.“
1. XI. 1934 — 25. XU. 1935.
Nõmmel.
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