
KP 30 Allika (lätte) loode serv
Lätteid ehk allikaid on ikka ümbritsenud mingi salapära. 
Ühest oma isakodu juures asunud lättest on Jaan Lattik kirjutanud jutu „Läte“:
"Lätte manu" viis väike tee. Nii kitsas, et kohati puuoksad üle tee kokku 
puutusid, mõnes teises kohas siiski jälle vähe laiem. Läte ise oli sookaldale 
peidetud harilik allik, kust alati vett välja ajas ja vesi oli endale aja jooksul 
kaunis sügava augu puurinud, selge sõmera põhjaga. Kui sisse vahtisid, oli oma 
nägu selgesti näha. Koeri kiusasime allika kaldale ja näitasime neile endile, 
mida moodi üks koer välja näeb. Suvel suure palavaga, kui kaev ja lomp kodus 
kuivale kiskusid jääma, siis toodi toobri ja teiste nõudega lättest saunavett. 
Nõud pandi rattile ja kaeti pealt riietega kinni, et vett maha ei loksuks. Talvel 
kange külmaga tehti samuti, sest ka külmaga kahanes kodune vesi ja oli vaja 
metsvett tuua. Ühes veega oli allikalt koju kantud ka palju muid asju, mis veel 
tähtsamad olid kui vesi.
Allika ümbrus oli imeilusaid jutte täis. Allika põhjast ja veel kaugemalt maa 
seest keesid jutud välja. Puud allika läheduses, sooäärne pind ja suur mets soo 
nõlvakul, kõik olid juhtumuste, nägemuste ja sündmustega läbi põimitud. 
Igamees võis allikast midagi jutustada.
Väikestel lastel oli päevselge, et näiteks südaööl lätte manu mindä ei olnud 
naljaasi, võis mõnel nõrgaverelisel elu maksta. Läte ise oli sündinud väga 
iseäralikul viisil. Ennevanasti teda seal ei olnud. Mets olnud, päratu suur mets 
ja suured puud. Metsa kõrval lage soo, mitte ühtainumast võsa peal. Soost 
aetud talvel alati tee läbi ja teed mööda veetud voore. Kord olnud isa pojaga 
vooris, nad tulnud kaugelt Tartumaalt, et koormaga Riiga sõita. Seal kohal, kus 
praegu läte seisab, pöördunud tee soo peale, paksu metsa ees otsekohe lage 
väli, muidugi lumega üleni kaetud. Käänukohal peatunud hobu ja ei ole 
sammugi edasi läinud. Mees ajanud poja reelt maha vaatama. Ei midagi kuski 
näha ega kuulda. Kõik vaikne ja kuu paistnud selgesti ülalt puude vahelt alla.
Viimati hakanud mõlemad asja teravalt järele vaatama ja poeg kisendanud äkki
suure häälega: "Isa, keegi hoiab käega hobust jalast knni." Tõepoolest olnud 
maa seest inimese käsi väljas, tugev mehekäsi, lume alt välja lükatud ja 
hoidnud hobuse tagumist jalga kinni. Niisugust imet ei olnud enne keegi veel 
näinud. Isa vaadanud poja otsa, poeg isa otsa, ei saanud aru, kas oli uni nende 
silmi petnud või oli see kõik ilmsi. Külmavärinad jooksnud neil mõlematel üle 
selja. Siis kadunud käsi aegamööda maa alla tagasi, sinna vajunud ka hobuse 
jalg kaunis sügavale. Ja kui hobune ometi viimaks jala lahti kiskunud, olnud 
maa sees jala asemel allik keset teed, kust sulisedes vett välja voolanud.
Mees jutustanud pärast lähemas külas imelikku lugu ja külarahvas osanudki 
asjale seletuse anda. Nimelt olnud kaks peremeest piiri pärast hirmsasti tülis. 
Ööseti käinud nad üksteise piirikivi nihutamas ja vilja külimas. Päeva ajal teinud
üks vilja piiri äärde maha, öösel tulnud teine ja külinud omakorda vilja peale. 
Muidugimõista teistsuguse seemne, kui piirimees oli külinud. Kui vili kasvas, 
olnud ta alati segane. Sellest õppinud ka teised segavilja tegema.
Et tüli kord lõpetada, läinud mehed sügavamale metsa ja lubanud seal  
neljasilma all oma riidu lahendada. Kui muidu ei peaks saama, siis lubanud nad 
kas või vanapagana ise vahemeheks kutsuda.
Nii sündiski. Metsas läinud tüli uuesti lahti. Mõlemad riiukuked vandunud ja 
kutsunud vanameest appi. Vanapagan pistnud rusika maa alt välja ja 
hirmutanud mehi. Pärast seda olevat ka teised metsas maa seest väljasirutatud
kätt näinud ja hirmsasti kohkunud. Nüüd olevat sinna kohta lahtine allik 
tekkinud, ei ole enam vaja karta, et keegi kogemata peale astub, kas loom või 
inimene. Kes aga südaööl peaks julgema allika põhja astuda, kui täiskuu ülalt 
puude vahelt alla paistab, see peab sellega rehkendama, et jalast kinni 
võetakse.
Päeval pistsime jala julgesti sisse ja naersime, et las võtab vanapagan jalast 
kinni. Vanduda ei tohtinud allikal, see oli siis otse väljakutse kurjale ise. Üks 
karjapoiss vandus hirmsasti ja suurustas, et ta kedagi ei karda. Tema laskis 
ühtelugu allika ääres kõhuli maha ja karjus vette kõva häälega: "Kurat, kurat, 

vanasarvik, olõ miis ja võta mul nõnast kinni, ma tuu sullõ liinast paari 
vahtsõid paistlaid." Ise pistis ta nina otsa vee sisse. Ma upitasin poissi vähe 
tagant järele, ta kukkus peadpidi vette. Pärastpoole jäi ta nina raskesti 
haigeks ja kõik seletasid, et see on vanapagana kättemaks.
Üks teine kord juhtus jällegi lehmaga suur õnnetus. Lehm oli karjast kaduma 
läinud. Koerad said ta suure vaevaga kätte ja ajasid karja juurde. Kari sõi lätte
lähedal soos, muist korjasid palu all endale ülalpidamist. Suure hooga jooksis
lehm koerte ees ja kui ta allika äärde jõudis, kukkus ta jooksu pealt maha ja 
lõi enda surnuks. Võib-olla haaras keegi allika seest jalast kinni, sest pärast 
selgus, et jalaluu oli loomal ka katki.
Tüdrukud käisid pühapäeva hommikul lätte man suud pesemas. Poisid 
naersid neid ja ütlesid, nad olevat kurja seltsi, vanapagan andvat neile lätte 
põhjast seepi, see tegevat näo ilusaks.
Kui vihma raskesti sadas, puud ja põõsad üleni märjad olid, siis pidi läte oma 
veesoone kinni pigistama ja mitte vett andma. Inimestel olevat siis ise küllalt 
vett ja neile ei olevat allikat vaja. Arvati ka, et vanapagan ehk viha pärast vee 
jooksu kinni pigistab, et vihma ajal ei panda teda tähele, kuna ta selge ilmaga
ühtki lätet sulgeda ei tohi.
Ühe jutustuse, mis lätte juurest koju oli kantud, jätsin ma meelega 
lõpupoole. Võib olla on see kõige ilusam. See olevat päris tõesti sündinud 
lugu. Ammu aega tagasi elanud meie talus üks läti tüdruk. Vanemad 
inimesed olevat teda ise veel näinud. Truuta olnud tüdruku nimi, üks väga 
ilus inimene. Sellel olnud peigmees, ka Lätimaalt ja suure talu peremehe 
poeg. Neid ei olevat kodus lastud laulatusele minna ja sellepärast jooksnud 
tüdruk ära ja asunud meile elama. Mõne aja pärast tulnud peigmees teda 
vaatama. Et nad kahekesi tahtnud olla, siis läinud nad tasakesi teed mööda 
lätte manu, ilus käia ja lätte juures ka hea olla, paks mets ringi. Nii nad 
teinud ikka, kui peigmees jälle vahel külla tulnud. Sedaviisi saanud tüdruk 
tee allika juurde nii selgeks, et ta pea igal õhtul seal hakanud käima, kui tööst
koju tulnud.
Heakene küll. Kui ta kord õhtusel ajal seal jälle oli istunud, tulnud sinna 
kogemata metsahärra, ka noor mees, ja teinud läti tüdrukuga juttu. Tüdruk 
meeldinud metsaülemale väga ja nemad saanud seal ka pärastpoole kokku. 
Talurahvas ei ole seda tähele pannud, nii salamahti sündinud kokkusaamine. 
Aga igal asjal on kord lõpp, nii ka sel asjal.
Teine tüdruk oli teada saanud, kes lätte juures käib ja oli ka teistele edasi 
ütelnud. Saladus oli käes. Kui läti peigmees jälle tuli pruuti vaatama, oli teine 
tüdruk temale asja ära jutustanud. Lätlane viibinud ainult lühikest aega ja 
teinud siis minekut. See oli puhas kavalus. Ta jäänud talusse ja teine tüdruk 
peitnud ta heintesse ära. Kui pruut õhtul kord jälle metsa läinud, hiilinud 
peigmees talle järele ja leidnudki tütarlapse metsahärra sülest. Nad andnud 
üksteisele hirmsasti suud. Kus peigmehel läinud süda täis. Ta tormanud 
tihnikust välja ja kohe noorpaarile kallale. Need maast üles ja jooksma. 
Peigmees taga ajama. Joostes komistanud jalg ja peigmees kukkunud 
lättesse. Seal võtnud vanapagan otsekohe jalast kinni ja ei ole lasknud 
tagaajajat niipea lahti., sest vanapagana viis on see, et katsub alati olla 
kurjategijate poolt. Mõrsja pääsenud ühes metsavalitsejaga minema ja 
vaene petetud peiupoiss jäänud maha. Aga ta oli annud selle juures hirmsa 
vande. Ärgu pesegu ühegi lätte vesi truudusetu mõrsja huuli süüst puhtaks. 
Selle peale saanud vana kurat vihaseks, lasknud jala lahti.  Seepärast, et 
tema soovib alati head neile, kes truudust ei pea.
Peigmees, petetud iha viisi, läinud ära Lätimaale tagasi. Pruut oli ka varsti ära
läinud ja niipalju kui teada oli, võtnud metsaülem ta endale naiseks. Ilusast 
läti tüdrukust räägitud veel kaua ja poisid laulsid talle laulu: Oh vii mind üle 
Koiva, sa ilus lätlane. Su muste silmi sära, ei see mul meelest lä'ä.
Siiski on meelest läinud lauljatel niihästi silmade sära kui ka jutud lätte 
äärest. Nad on väsinud ja pea ei pea enam midagi meeles. Aga läte on 
praegu veel elus ja tema ei ole oma muistseid sõpru unustanud. Ta võiks ka 

nüüdsetele inimestele midagi jutustada, kui nad vaevaks võtaksid lätte juurde 
minna ja seal peatuda. Tee sinna on nüüd lagedaks tehtud, puud tee äärest 
maha löödud. Nad võivad metsa puhtaks ha raiuda, aga lätet nad vististi kinni 
ei jaksa ajada. Ta elab edasi. Ja kui keegi peaks katsuma oma jalaga veesoont 
kinni sõtkuda, siis tuleb maa seest käsi välja ja võtab jalast kinni. 

Paarkümmend aastat selle jutu kirjutamisest hiljem külastas Jaan Lattik 
viimast korda oma sünnikodu:
Lätte soo kohal peatusin. Soo ei ole palju muutunud. Ääres on puud siiski 
suuremaks sirgunud, kuid keset sood on jäänud kõik vanaviisi. Lätet ennast ma 
ei näinud. Pole sinna enam teedki juurde. Kõik puha rohtunud ja kinni 
kasvanud. Palaval suvel ammutasid endised põlved sealt loomadele ja 
inimestele vett, kui kaev ära kuivas. Lastele aga jagas läte jutte ja meelitas neid 
varahommikul karjaga sinna lähedusse, vast näitavad ennast maa-alused 
olevused, kes lätte all pidid elama. Päikesetõusu ajal olevat neid nähtud endile 
metsa all marju, seeni ja käbisid korjamas. Eks nad ole sealt nüüd kõik 
kadunud. Sest vaimudki tahavad, et neid meeles peetakse. („Meie vanad“)
Jaan Lattik pidi selleks korraks kodumaalt lahkuma. Kodumulda jõudis ta alles 
2008. aastal. Mingi loll sõda paiskas kõik asjad ja elud segi. 
See jutu-läte on tõenäoliselt metsakuivenduse tõttu siiski ära kuivanud, kuid 
asukoht on alles. Ja nagu kiuste on lätte ümbrusesse ka uus raiesmikke 
tekkinud… 

Kuid kõik veesooned ei ole siiski kinni sõtkutud! 
KP 30 asub lätte ääres, mis varustas pikki aastaid veega Silla talu inimesi ja 
loomi. Selle teadmisega on kena edasi minna.

KP 49 Lame küngas (Rehemägi)
See mägi on ilmselt nime saanud mäe jalamil varem asunud köstri rehe järgi. 
Siit avaneb suurepärane vaade Köstrijärvele ja Karula kõrgustiku kõrgeimale 
mäele - Rebase Tornimäele (137,8 m). 
Järve ääres asub punastest tellistest endine köstrikool ja leerimaja.
75,3 m kõrgusel üle merepinna asuv Köstrejärv on kõrgustiku põhjnõlval 
paikneva Karula Pikkjärve (94,9 ha) järel kõrgustiku loodeosa suuruselt teine 
järv. Selle pindala küünib üle 10 ha (10,4 ha), seejuures on pikkus 640 m, laius 
aga 470 m. Järv on madal, maksimaalne sügavus vaid 4,4 m. Nagu kõik Karula 
kõrgustiku kuplitevahelised väikejärved, on seegi järv raugastumas, täitunud 
muda ja taimestikuga. Järve pinnal õitseb hulgaliselt vesiroose. 
1819. a. Liivimaa talurahvaseaduses oli nõue asutada kihelkonnakoolid igas 
vähemalt 2000 meeshingega kihelkonnas. 
Karulas avati kihelkonnakool 1850 aastal (esimesena praegusel Valgamaal) ja 
tegutses 1897. aastani. Kooli asukohaks sai Köstrijärve kaldale 1785.a. ehitatud 
korralik kivimaja. Arvata võib, et majas töötas kool juba varem. Õpetust hakkas 
jagama 1846.aastast Karulasse asunud legendaarne köster ja koolimees Carl 
Stimm.
1892/93.a. valmis vana koolimaja kõrval Pihkva ehirtusmeistrite tööna uus 
punastest tellistest leerimaja- ja koolimaja.
Köstrijärvel töötas kool mitmesuguses staatuses ja vaheaegadega kuni Lüllemäe
uue koolimaja valmimiseni.
Jaan Lattik: „Vana köster Stimm oli andnud köstrikohta ümbritsevatele 
mägedele piibli nimed. Oli leeritüdrukuid hoiatanud, et ärgu nad mingu Ararati 
mäele jalutama, seal olevat poisse liikumas. Mingu nad parem Geneetsareti 
järve äärde – seal ilus teerada. See oli muidugi Köstrejärv. („Minu album“)
 Stimmi pandud kohanimedest on praeguseni kohalikku kõnepruuki jäänud 
103,1 m kõrgune Ararati mägi Köstrejärve läänetipu lähedal.
Karta võib, et Köstrijärv ise ja ümbruskonna talud (Köstrinurme, Köstrijärve) said 
omakorda nime köster Stimmi järgi
1966.a. anti tühjaks jäänud hooned üle tollase VSÜ "Kalevi" Kesknõukogu 
bilanssi. Vana koolihoone remonditi ja seal oli võimalik majutust korraldada.



Juurde ehitati sööklahoone ja palliplatsid.. 
1970. aastast hakati tegutsema Lüllemäe spordibaasi nime all. Spordibaas 
lõpetas tegevuse taasiseseisvunud Eesti Vabariigi algusaastail. Koolimaja 
tagastati omandireformi käigus Karula kogudusele ning ülejäänud hooned anti 
1994.a. Karula valla munitsipaalomandusse. 
Praeguseks on nii koolimajal kui teistel hoonetel ja rajatistel uued omanikud.

KP 50 Künka (Kõrgemägi) kirdeosa
Jaan Lattik: See oli just kui looduse ime, et kohe silme ees igal pool mäed. 
Karula kuplistik iga seltsi ja sorti mägedega võis tõepoolest üht võõrast inimest,
kes esmakordselt sinna valda juhtus sõitma, tuli too reisija Harglast, Sangastest 
või ka Urvastest või veelgi kaugemalt, võluda ja haarata oma künkalise käega 
sülle. Oma valla inimene loomukohaselt ei näinud midagi erilist Jumala ilusas 
loomingus. Arvas, et pidigi nii olema. Kui sõnnikukoorem järsu mäe kaldal 
ümber läks, siis kirus, et "misjaoss siia näid mäki nii pallu om visat".
("Mõrsjapärg")
Kõrgemäelt avaneva vaate ees ei pea ka Karula valla inimene silmi maha 
lööma. Üle Köstrijärve ja Köstrisoo nõo kõrguvad Hallimägi ja Rebase 
Tornimägi. Siit tehtud Toomas Trapido foto ehib Karula Rahvuspargi 
külalistemaja konverentsisaali seina.
Kõrgemäe läänenõlval paikneb Hiiobi talu. Sellel kohal asus endine kirikumõisa 
suur rehi. Selle suurust näitab seegi, et talu ehitamisel eluhooned rehe 
vundamendi ühte, abihooned aga teise otsa rajati, vahele jäi veel paras 
õuemaagi. See rehi oli omamoodi kultuurimajaks möödunud sajandi lõpul. 
Suviti kohandati avar rehealune laudade ja pakkudega istmetega pidude 
kohaks. Sajandi lõpul mängiti siin mitmeid näidendeid.
Kirikumõisa rehest on rahva mälestustesse jäänud ka üks sünge, kuid tõele 
vastav lugu. 1821.a. talvel tungis marutõbine emahunt Sangastest tulles 
Kaagjärve, Pikkjärve ja Karula aladele ning pures ja hammustas 12 tunni 
jooksul 32 inimest, enne kui ta suudeti maha lüüa.  Taudihaiged toodi 
kirikumõisa rehte, kus neid valve all kinni hoiti kuni nad krampides ja valudes 
surid.
See tohutu inimlik tragöödia on leidnud kajastamist Bermnard Kangro 1947.a. 
paguluses kirjutatud näidendis "Hunt" (võru keeles „Susi“)
Antsla lähistelt Oekülast pärit Bernard Kangro on Karulaga vägagi tihedalt 
seotud. Siin elasid tema sugulased, siit kaudu kulges koolitee Valka, siit leidis ta
endale abikaasa. Tema loomingus kohtab üsna sageli Karula motiive.
Karulast leidis endale abikaasa ka Ain Kaalep. Ain Kaalepi huvi Karula vastu 
pärineb tegelikult varasemast. Nimelt olnud Jaan Lattiku "Meie noored" 
esimene raamat mille ta iseseisvalt kaanest kaaneni läbi luges. Et raamatus 
räägivad lapsed huvitavat Karula murret, siis õppis Ain Kaalep ka ise selle keele
ära. Praegu on Valga- ja Võrumaa piiril asuvas Sora talus Ain Kaalepi suvekodu.
Sünnilt Karula mees on Õru metsavahi poeg Valev Uibopuu. Paguluses töötas 
Valev Uibopuu aastaid koos Bernard Kangroga Eesti Kirjanike Kooperatiivi 
kirjastuses Lundis

Lõpetuseks otsime üles Karula hariduse kivi

KP 101 Hariduse kivi läänekülg
Lüllemäe kooli õuel  seisab kivi kirjaga: "A. 1687 HARIDUSELU ALGUS 
KARULAS". Siis avati siinmail viie õpilasega nn. Forseliuse kool.
Sangaste kirikuõpetaja Chilian Rauschett kirjutas 20.mail 1687 oma 
aruandekirjas Eesti talupojakoolide loojale Bengt Gottfried Forseliusele Karula 
kohta: „Weil der Hr. Pastor zu Carolen spät zu den Gemeinde kam, hat wegen 
eine Schule daselbst nichts sonderlich geschehen können; jedoch haben sich 5 
Schüler eingefunden, dafon der eine auf Ostern in der Kirche aufm Catechismo 
zu lesen anfagen.“ (Et hr. pastor  Karulas hilja oma koguduse juurde tuli, ei ole 
seal kooli alal midagi erilist juhtuda saanud. Siiski on viis õpilast kokku 
kogunenud, nii et kirikus sai varsti pärast lihavõtteid katekismuse järgi lugemist
alustada) 

See näitab kindlalt, et Karulasse oli kool asutatud.
Esimese kooli täpne asukoht ja ka õpetajad on teadmata. Kirja sisu järgi võib 
arvata, et see toimus kas päris kiriku juures või siis köstri juures Köstrijärve 
ääres.
1697.a. tuli Karulasse kirikuõpetajaks eesti keele arengus suurt osa 
mänginud pastor Johann Hornung, kes oli üks tulisemaid Forseliuse keele- ja 
pedagoogika pooldajaid Eesti rahvakoolides, nii et meil on põhjust oletada, 
et just tema juhtimisel Karula kool õige hoo Forseliuse vaimus sisse sai. 
Kirjaoskus hakkas jõudsalt arenema peale Liivimaa kindralkuberneri 
koolikorralduse (patendi) ilmumist 18. aprillil 1765.a. Selle kohaselt kohustati
iga mõisat avama mõisa- või  külakoole. 
Kaagjärvel avati  samal aastal 3-klassiline külakool. 
Karulas avati peale töötava köstrikooli veel 8 mõisakooli. 
Karula kihelkonna Karula valla mõisa-, hiljem vallakoolide asukohad on 
jäänud aastasadade vältel väga stabiilseks – üks Alakonnu-Kolski-Rebase-
Madsa piirkonnas, teine Kauro-Nigle-Paltsere-Tüüra talude ringis, olenevalt 
sellest, millise talu rehetare oli kõige sobivam parajasti lastele peeru-valgel, 
hiljem juba küünla või petrooleumlambi valgel kirjatundmise vagude 
ajamiseks. Nendesse traditsioonilistesse kohtadesse jäid koolid kuni 
käesoleva sajandi 60-ndate aastateni
1819. a. Liivimaa talurahvaseaduses oli nõue asutada koolid igas vähemalt 
2000 mees-hingega kihelkonnas. Karulas avati kihelkonnakool 1850.a. 
esimesena Valgamaal ja tegutses 1897. a.-ni. Kooli asukohaks sai Köstrijärve 
kaldale 1785.a. ehitatud korralik kivimaja. Õpetust jagas 1846.a. Karulasse 
asunud köster ja  legendaarne koolimees Carl Stimm.
Õpilaste vähesuse tõttu jäi kool varsti seisma. Aeg-ajalt kihelkonnakool siiski 
taasavati.
1918.a. avati Tõnis Grünbergi riisikol Pikkjärvel Karula erakeskkool. Ka selle 
kooli iga jäi lühikeseks. Kool suleti majandusraskuste tõttu 1922.a. Viimasel 
õppeaastal oli juhatajaks Emilie Lattik-Kotilõim.
Siit edasi jätkub Karula koolielu alg- ja põhitasemel.
1960.a. küpses mõte uue, vallatsentrumis asuva keskse kooli rajamiseks. 
Selle mõtte eestvedajaks oli Lüllemäe algkooli juhataja Peeter Puudersell. 
1961. aastal  alustati internaadi hoone rajamist, koolihoonet enda ehitus 
algas 1962. aastal.  Kõigile ehitusraskustele vaatamata toimus avaaktus 1. 
septembril 1964.
Tänane Lüllemäe kool jätkab hariduse andmist varem Karulas tegutsenud 
paljude väikekoolide (Kaagjärve, Jakobi, Pikkjärve (Vissi), Tüüra, Peetri, 
Madsa ja teiste) järglasena.

Sõna on haridusminister Jaan Lattikul: 1925.a. lõpul kutsuti mind 
haridusministriks. Seda ametit ma pidasin kolmes Jaan Teemandi kabinetis. 
Olin nõnda ütelda kolmat aega vallavanem. Ministrina ei olnud ma kunagi 
parteimees. Ainult igal ajal ja igas kohas veendunud kristliku maailmavaate 
kandja ja selle eest seisja. Kristlane olla ei tähenda parteimees olla. 

   Kord sõitsime riigivanem Teemandiga kahekesi tema tallu lahtises autos.
Tee seal Nõmme ja Hiiu vahel igavesti käest ära ja ropp. Kaks üsna väikest
poissi  tampisid veeloikudes.  Üks oli  nii  ulakas,  et võttis  maast kamalutäie
pori  ja  virutas  autosse.  Riigivanem  sai  täislaengu  näkku  ja  habemesse,
minule  tuli  mõni  tirts  rinna  kohale.  "Need  on  Lattiku  poisid,  kellest  sa
kirjutad ja õpetad neile koerustükke. Näed nüüd ise, minister, vaata, kuidas
noorus  kasvab.  Viskab  teekäijale  pori  näkku,"  ütles  riigivanem.  Ma
rahustasin:  "Viskas  seisusekohaselt.  Riigivanem  sai  rohkem.  Ärme  sellest
palju  räägime."  Meie  siis  ei  lausunud  ühelegi  hingele  poolt  sõnagi.
(“Teekond läbi öö” I)

Koostas Toivo Kotov, kevad 2017
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