
Hea lugeja

Sellest raamatust leiad kimbukese eesti rahvajutte. Mõned 

neid on kindlasti tuttavamad, mõned aga hoopis kuulmata-

lugemata.

Nendel ja paljudel teistelgi rahvajuttudel on olnud õnne sattuda 

Eesti Rahvaluule Arhiivi väga rikkalikku kogusse. Suur osa 

neist on jõudnud ka raamatukaante vahele, enamasti kellegi 

ümberkirjutatuna-jutustatuna. Aga on ka kogumikke, kus lood 

on jäetud just nii, nagu keegi kellelegi neid kunagi ammu on 

jutustanud või nagu kuulaja need on üles kirjutanud. Mulle 

sellised raamatud väga meeldivad. See on ilus kummardus 

nende poole, tänu kellele me üldse neid vanu jutte lugeda ja 

kuulata saame.

Selle raamatu muinasjutud olengi valinud varem ilmunud 

antoloogiatest, kus lood on esitletud algupärasel kujul. 

Jututöötubasid juhendades olen aga märganud, et mõned 

head lood jäävad neis kogumikes teenimatult tähelepanuta. 

Nii sündiski mõte teha üks raamatukene selliste rahvajuttudega. 

Olen neis juttudes püüdnud säilitada nii palju kui võimalik 

eeljutustajat, aga seadnud nad juba ka endale pisut 

meelepärasemaks. Midagi maha lihvides, midagi juurde 

lisades, midagi ümber öeldes. Kirjasõna vormimine pole 
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jutuinimesele kergete killast. Ikka tahaks öelda nii, nagu seda 

jutustades teed. Paraja sõna või väljendini jõudsime teinekord 

alles pärast pikki arutelusid toimetaja Karin Kasteheinaga. 

Aga me kõik ju teame, et alles jutustatuna saavad muinasjutud 

selleks, mis nad tegelikult on. Lood järgnevadki üksteisele 

nii, nagu ühel jutuõhtul see olla võiks. Iga jutt saab innustust 

eelmisest. Ning kunstnik Katrin Ehrlich on andnud neile 

juttudele just sellesse raamatusse sobiva rüü ja sidunud 

kujundajana kõik üheks tervikuks. 

Need lood on olnud minu jaoks kõik olulised aastal 2020. See 

kiinakäänaline siiruviiruline aasta pakkus nii hirmu kui ka armu. 

Mõlemal juhul on lugudest alati tuge. Ja vahva on see, et 

kui see aasta oleks olnud hästi vähekenegi teistmoodi, oleks 

juttude valik ka hoopis teine.

See on kogu pere raamat. Siit leiab lugusid väikestele ja 

suurtele, emadele ja isadele, vanavanematele, õpetajatele ja 

isegi... Või tegelikult on vist hoopis nii, et igas jutus endas on 

juba midagi lapsele-täiskasvanule, naisele-mehele, kerjusele-

kuningale ja isegi...

Head lugemist, ettelugemist ja jutustamist!
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Igaühel oma õnn

Kõik me otsime õnne. Mõnikord tuleb päris 
kaugele rännata ja pikk-pikk maa maha käia, 
et teda leida. Mõne inimese õnn võib aga lausa 
tema enda koduläve all pikutada. Kunagi ei 
tea, kus kellegi õnn end peidab.

Ennemuiste elanud ühes külas kaks 
peremeest: üks rikas, teine vaene. Rikkal 
peremehel oli rahavara ja kõike rikkust 
ülearugi, samas kui vaesel polnud tihti 
leivapalukestki suhu pista, ehk küll mees ööd 
kui päevad rasked tööd tegi ja vaeva nägi.

Ühel ööl tõusis vaene mees üles ja läks õue. 
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Õueväravast välja minnes nägi ta, kuidas rikka 
mehe põllu peal inimesed hulgana töötasid, 
ehkki oli südaööaeg. Seal künti, külvati ja 
äestati, nii et tolm taga.

Vaene mees ehmatas seda nähes ära, lõi 
ristikese ette, luges issameie ära ja läks asja 
ligemalt järele vaatama.

„Kes te olete, mis te siin teete?” küsis mees.
Töölised vastu: „Oleme sinu naabri õnn, 

teeme tema tööd ära, et ta ise ei märkagi.”
Nüüd mõistis vaene mees, kust see tuli, et 

rikkal mehel oli kõik nii korras, kuna ta ise aga 
ei jõudnud kuidagi toime saada.

Vaene mees küsis: „Aga kas te mulle ka 
abisse võite tulla?”

Töölised vastu: „Pole meil sinuga asja, meie 
pole sinu õnn.”

Vaene mees jälle: „Noh aga kus siis minu 
õnn on?”

Töölised: „Sinu õnn on pajupuhmas.”
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Hommikuhämarikul ruttas vaene mees 
metsa, otsis kõige suurema ja tihedama 
pajupõõsa välja ning hakkas õnne otsima. Mees 
otsis ja otsis, otsis terve päeva kuni õhtuni, 
kuid õnn ei tahtnud kusagiltki nähtavale tulla.

Kurva meelega sammus ta õhtul koju – 
õnne polnud ta leidnud. Teisel hommikul oli 
mees jällegi aegsasti platsis, otsis ja ootas terve 
päeva, kuid jällegi – asjata.

Kolmandal hommikul rühkis mees 
taas metsa poole. Istus, mõtles, aeg tükkis 
igavaks minema. Hakkas meheke ajaviiteks 
pajukoort kiskuma. Sellest hea ju viiskusid 
punuda. Õhtuks oli seljatäis koort käes, viskas 
koorekimbu üle õla ja sammus kodu poole. 
Nii käis mees mitu nädalat metsateed ja tõi 
igal õhtul tubli seljatäie pajukoort kaasa, kuid 
õnnest ei olnud kusagiltki ei rihku ega rähku 
kuulda.

Viimaks tüdines mees asjata käimisest ja 
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õnne otsimisest ära ning hakkas pajukoortest 
viiskusid punuma. Kui ta viimaks tööga valmis 
sai, oli jalavarje juba nii suur hunnik, et tal ei 
jäänud muud nõu üle, kui minna neid linna 
turule müüma.

Jõudis vaene mees vaevalt oma 
viisukoormaga turule, kui kuninga sõjavägi 
linna tuli. Soldatitel olid kõigil viisud pikast 
teekäigust koguni ära lagunenud ja kuningas 
oli neile raha andnud, et nad endale uued 
jalanõud ostaksid. Viisud osteti ruttu kuni 
viimseni kõik ära ja maksti nende eest veel 
kallist hinda kah. Mehel ei olnud nii palju 
viiskusid andagi, kui nõuti. Hakkaski meheke 
viiskusid tegema ja need olid nii hästi tehtud, 
et kuningas kutsus ta oma lossi kuninglikuks 
viisumeistriks.

Vaene mees saigi väga rikkaks, rikkamaks 
veel kui tema rikas naaber. Ja näed, mõni võib 
oma õnne leida isegi harilikust pajupuhmast.
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