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Ussist neiu 
Matthias Johann EisenMatthias Johann Eisen

Mees läinud metsa puid raiuma. Pannud leivakoti ja lähkri põõsa alla maha. 
Lõuna ajal tulnud mees sööma. Vaadanud: lähker tühi. Mees mõtelnud, 
et keegi sealt mööda läinud ja lähkri tühjaks joonud. Närinud kuiva leiba, 
hakanud uuesti tööle.

Teisel päeval pannud mees lähkri sinnasamasse kohta. Tei nud ise kau-
gemal tööd. Sööma tulles näinud mees jälle: lähker niisama tühi kui eile.

Mehe süda saanud täis. Mees mõtelnud: „Oot, oot, küll ma jooja kätte 
saan! Aga ega ma talle siis armu anna!”

Kolmandal päeval pannud mees lähkri endisesse kohta. Ise läinud põõsa 
taha vahti pidama. Oodanud tüki aega. Ei näha kedagi.

Mees mõtelnud juba, et täna ta piimalähker puutumata 
jääb. Korraga kuulnud rohu seest sihinat. Hakanud vaatama, 
mis seal sihiseb. Näinud: suur uss roomanud mööda rohtu, 
roomanud otsekohe lähkri poole. Suus ussil roheline puuleht. 
Selle puulehe pannud uss prunni peale. Kohe kerkinud prunn 
lähkri pealt ära.

Uss pistnud pea lähkriaugust sisse. Pea mahtunud just 
sisse. Natukese ajaga joonud uss lähkri tühjaks.

Uss võtnud pea välja, tahtnud ära minna. Mees karanud 
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seda nähes põõsast välja. Hakanud ussi taga ajama. Imeruttu põgene nud 
uss mehe eest.

Mees saanud siiski ussile järele, kui uss just puu juurte alla tahtnud 
pugeda. Mees virutanud kirvega ussi saba peale, nii et saba ots hulga 
maad eemale karanud.

Mees tõstnud kirvest. Tahtnud uut hoopi anda. Korraga uss paluma: 
„Kulla mees, ära tapa mind! Jäta mind elusse! Teen sulle head! Sa saad 
veel suureks meheks!”

Mees kohkunud ussi rääkimist kuuldes koledasti ära. Tahtnud põgeneda. 
Uss hüüdnud järele: „Ära karda enam midagi! Sa oled mind küll haavanud, 
aga sest pole viga! Nüüd kuule, mis ma räägin! Ma ei ole sündinud uss nagu 
teised ussid ega või inimest ega looma hammustada. Olin enne kuningatütar. 
Üks tark tahtis mind oma pojale naiseks. Ma ei läinud. Targa süda sai täis. 
Ta nõidus mind selle eest ussiks tõotusega, et kui keegi noormees mulle 
suud annab, siis saan jälle inimeseks tagasi. Seni kui see ei sünni, pean 
ussiks jääma! Kui ehk su sugulastel julgust on suud mulle anda, tulgu julge 
mees siia, tehku seda! Ei ma paha tee!”

Mees vastu: „Kas ma ise seda võin teha?”
Uss jälle: „Kui poissmees oled, siis võib see küll sündida!”
Ilma pikema mõtlemiseta võtnud mees südame rindu, and nud ussile suud.
Seda imet, mis nüüd sündis: ussi asemel kena neiu, nii ilus, kui mees 

veel enne polnud näinud.
Ussist saanud neiu mehele ütlema: „Tuhat tänu sulle, et mind ära pääst-

sid! Tahan sulle surmani tänulik olla. Nüüd lähme ruttu isa juurde. Isa leinab 
mind ammugi taga!”
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Kohe läinud mees neiuga isa juurde. Kuninga rõõm olnud otsata suur, 
kui kaua aega kadunud tütart jälle kodus näinud. Kuningas andnud tütre 
ärapäästjale naiseks. Pannud krooni mehe pähe ja jätnud, sest ise vana 
olnud, kuningriigi väimehele.

Alanud toredad pulmad. Pulmadest võtnud palju kuningaid osa. Noor 
kuningaproua hiilanud nagu päike piduliste hulgas ja noor kuningas olnud 
õnnest nagu joobnud.

Ainult üks väike viga olnud kuningaproual: ta jala suur varvas puudunud. 
Selle raiunud ta mees otsast ära, kui mees ussi saba otsast ära raiunud. 
Aga seda viga ei pannud noor kuningas ega ta proua tähelegi.

Õnnelikult ja rahulikult elanud nad kuni surmani.
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Kurb kuuseke 
Olivia SaarOlivia Saar

Laas oli lumes. Ainult vanade kuuskede tugevad tüved paistsid mustadena 
ning siin-seal pistis lumepahmakast nina välja rohe line oksaots.

Lumme olid kadunud ka noored kuused, mis lagendikul sirgu sid. Neid oli 
siin palju ja kõik parajas kasvueas. Ainult üks kuuseke keset noorte puude 
metsa oli nii väike, et vaevalt paistis lume alt silma.

See oli kurb kuuseke. Ta ei saanud kunagi tuulega juttu ajada, sest tuul 
tuhises temast üle. Ta ei võinud kunagi oma okstel linnu laulu kuulata, sest 
linnud laulsid kõrgematel puudel. Aga kõige kurvem oli see, et teda kunagi 
nääripuuks ei valitud.

See oli väikese kuuse suur mure. Kuuseke püüdis oma latva nii kõrgele 
sirutada, kui vähegi sai, aga ikkagi jäi ta märkamatuks. Kuuseke püüdis 
oma oksi nii kaharaks kasvatada, kui vähegi suu tis, aga sellest hoolimata ei 
hakanud ta kellelegi silma. Lumi oli kuusekese üleni katnud, nii et ta paistis 
vaid laia madala mütsakana.

Ühel päeval kuuseke kuulis, et suur mees ja väike poiss tulid metsa nääri-
puud otsima. Kuuseke värises erutusest. Ta sirutas ennast nii tugevasti, et 
latv tungis lume alt välja. Kuid kuuseke pidi ka seekord metsa jääma, sest 
teda peeti nääripuu jaoks liiga väikeseks.
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