
 
Looke sõnapidamisest 

Kord elas ühes väikeses linnakeses noor moslemi mees Baatin. Ta oli  heasüdamlik,  kena mees. 

Paraku oli tal raske elu. Tema sõbrad olid õhutanud teda kambaga koos varastama ning enam ta ei 

osanudki muud moodi eluks vajalikku hankida. Talle aga tegelikult ei meeldinud vargil käia. See 

tegi teda kurvaks ja ajas ka jooma. Teistele inimestele pidi ta aga alatasa valetama, kuna muidu 

oleks  ta  suurtesse  pahandustesse  sattunud.  Nii  ta  oli  õnnetu  omaenda  halbade  kommete  üle. 

Üksinda, oskamata midagi ette võtta. 

Ühel hommikul otsustas Baatin, et ta ei jaksa ega tahagi enam niimoodi edasi minna. Ta ei tahtnud 

varastada, et  siis kurbusest  juua ja valetada. Mees võttis julguse kokku ja läks targa Muhamedi 

juurde, kes oli väga tark. Baatin küsis : „Oo Jumala sõnumitooja, mul on palju halbasid kombeid. 

Millest  ma  peaksin  esimesena  loobuma?“  Prohvet  Muhamed vastas,  „Kõigepealt  lõpeta  valede 

rääkimine ja räägi alati tõtt.“ Mees andis oma sõna, et teeb nii. Seadnud sammud ukse poole kuulis 

ta Muhamedi hüüdmas:“ Mees, kes peab kinni oma sõnast, on mees keda võivad teised austada ja 

järgida !“

Õhtul aga läks Baatinil kõht jälle tühjaks ning ta hakkas vargile minema. Kuid siis meenus talle 

lubadus, mille ta Muhamedile oli  andnud. Ta istus murelikult  oma kolme jalaga taburetile ning 

mõtles: „Kui homme prohvet Muhamed küsib minu käest, et kus ma õhtul olin, mida ma peaksin 

vastama? Kas peaksin ütlema, et läksin välja varastama? Ei, ei ma ei saa nii ütelda. Aga ma ei saa ju 

ka  valetada,  andsin  oma  sõna.  Kui  ma  räägin  tõtt,  siis  kõik  hakkavad  mind  vihkama,  mind 

karistatakse varastamise eest. Muhamed uskus, et suudan valetamisest lahti saada, oma sõna pean 

ma hoidma. See on veel minu võimalus korralikuks hakata ja oma tugevust näidata. Ma tahan olla 

mees, keda teised austada saavad. Mees otsustas, et see õhtu ta siis ei varasta, ja loobus nii oma 

halvast varastamise kombest. 

Kui ta nüüd istus oma kodus, üksi, ainult taburetiga, siis märkas ta laual viina pudelit. Ta tundis, et 

peab oma mõtteid ja muresid uputama. Jalad sammusid juba hukatuse poole. Käsi haaras pudeli 

järgi, kui Baatin hakkas taas mõtlema: „ Mida ma peaksin prohvet Muhamedile ütlema, kui ta minu 

käest küsib mida ma õhtul tegin? Ma ei saa valetada, ja kui ma räägin tõtt, hakkavad teised mind 

vihkama, kuna Moslemid ei tohi ju alkoholi juua.“ ja nii jättis mees ka alkoholi joomata. Sedaviisi, 

alati kui Baatin mõtles millegi halva tegemisest, mäletas ta antud sõna rääkida alati tõtt. Ükshaaval 

loobus  ta  nõnda  kõikidest  oma  halbadest  kommetest  ja  hakkas  väga  heaks  inimeseks.  Kuna 

linnarahvas teadis, et Baatin on nüüd korralik ja peab kindlalt oma sõna, usaldati temale linna kassa 

valvamine. Kord, aastaid hiljem, tuli Muhamed ise Baatini juurde. Tal oli kaasas neiu, kellel olid 

kaunid tumedad lokid ja suured pruunid silmad ja lausus: „Ma imetlen inimest, kes peab oma sõna. 

Sina Baatin oled võidelnud raskustega, kuid oled elus uue lehe pööranud. Sa oled aastaid pidanud 

sõna, mis sa minule andsid ning selle toel saanud sõnapidajaks ka muude lubaduste juures. Anna 

mulle veel sõna, et hoiad ja armastad minu armast tütart ning mina annan kindla südamega sulle 

tema käe. Baatini näole ilmus naeratus. Ja kui nad ära pole surnud, elavad nad siiani oma ausat elu. 


