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Kihelkonnaraja lõpetuseks ja uute radade alustuseks võiks ära käia ühe lätte või allika juures. 
Lätteid ehk allikaid on ikka ümbritsenud mingi salapära.  
Veidi peale järjekordset emakeele päeva leidsin Facebookist tuntud allikate uurija Kristel Vilbaste 

kirjatöö „Allikates on algus“. Väljavõtteid sellest kirjutisest: 

Allikaid pidi on kogu inimkond otsekui tuiksooni pidi ühenduses. 
Pärast emakeele päeva tasub uurida, milliseid sõnu eesti keeles allikate kohta kasutatakse. On üks 
lihtne reegel, mis kumab läbi enamiku pärimuslugude, mis on talletatud kirjandusmuuseumi 
kogudesse. Lätted on meil lõunas ja allikad põhjas. 
Tegelikult on asi siiski veidi keerulisem. Lätete ala on allpool Suure Emajõe joont ja ida pool Väikese 
Emajõe joont – need on siis vanad tartu, võro ja seto keele alad. Neis paikades kõnetati allikaid 
lugupidavalt lätteks. Kõik teistmoodi kõnetamised viitavad juba uuema aja lugudele ega ole nii 
sügavate juurtega. 
Põhja pool Suurt Emajõge algavad meil tõelised allikad: Punane allikas, Sopa allikas, Laiuse Siniallikas, 
Prandi allikas . . . Tõsi, ühes Virumaa nurgas kõnetatakse allikat ka katkuna – see on maapõuevara 
ehk katke, kust vett vulinal välja voolab. Selline on näiteks Simuna katk ehk katkuallikas. 
Ja kohati vastu merepiiri lisandub nimetusena ka hallikas, aga see võib olla Tallinna linna läheduse ja 
vana kirjakeele mõju. 
Omamoodi põnev on, et üle suure vee, meie põhjanaabrite juures nimetatakse allikaid taas läteteks, 
lisatud on lõunaeesti murretest kadunud h-täht – lähde. 
Kohati on allikad saanud kaevu nimetuse, aga enamasti on siis nende sünnil või hiljem ka kaevetöid 
tehtud. 
On veel üks oluline tõik, mida toonitas allikate ümarlaual folklrolist Marju Kõivupuu: allikad on 
religiooniülesed paigad. Seda nähtust võib kohata kogu maailmas, ei ole vahet, kas oled moslem, 
kristlane, õigeusklik või paganausku. Näiteks Prantsusmaale Lourdes’i  allikatele voolab kogu 
maailmast kokku inimesi, kelle ainus soov on imeline tervenemine. Ei sega eri usku inimesi neitsi 
Maarja pühapildid ega katoliku sümbolid. Usk ülemasse jõudu on aidanud sajandeid ja aitab edasi. 
Eestis on ka kohti, kus koos käivad allikal oma rituaale tegemas katoliiklased ja maausulised. 
Allikates pole ainult algus, neis on kogu meie elujõud ja lootus. 
 
Ühest oma sünnikodu Mäkiste 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 maha 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. 
(„Mets“, 1928) 
 

1944.a. sügisel 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“ 2003) 
 

Samal sügisel pidi Jaan Lattik selleks korraks kodumaalt lahkuma. Tema “halb” minevik – kirjanik, 
ajakirjanik, vaimulik, poliitik, suure talu omanik – see kõik ei kannatanud välja Stalini päikest. Tagasi 
kodumulda  jõudis ta alles 2008. aastal.  
 
See Mäkiste läte on tõenäoliselt metsakuivenduse tõttu siiski ära kuivanud. Kuid asukoht on alles. Ja 

nagu kiuste on viimasel ajal  päris lätte kõrvale ja ümbruskonda ka uusi raiesmikke tekkinud…  

Lätete või allikate jutu lõpetuseks käime siiski ühe lätte juures ära. Sedakorda Silla talu lättel. Enne 

uue kaevu rajamist hoonete juurde andis see väike veesilm aastaid vett talu inimestele ja loomadele. 

Hoolega kuulates võib temalgi olla nüüdsetele inimestele midagi jutustada… Ja järsku pakub temagi 

vesi mingit imettegevat või kosutavat või karastavat väge? 

Teadmises, et kõik veesooned ei ole siiski kinni sõtkutud on kena minna järgmistele radadele. 
    
 

Koostas Toivo Kotov, november 2013 – august 2015 
 


