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SEE EI OLNUD KALLI-KALLI

    Päike sulatas sel kevadhommikul veepiisaks viimase 
lumeraasu. Kuldnokk vilistas lasteaia kõrval kase otsas ja 
lapsed tormasid pärast hommikuringi õue, esimest korda sel 
kevadel liivakasti mängima.
    Killu jooksis korraks tagasi oma rühma. Kodust kaasa 
võetud roosa ämber oli ununenud riidekappi. Tüdruk oli öel-
nud ka õpetaja Maiele, et läheb ämbrit tooma, ja õpetaja oli 
lubanud: mine-mine!
    Killu rühm asus teisel korrusel ja tüdruk ronis trepist üles. 
Lasteaiamajas töötasid sel päeval ehitusmehed, puurisid seal 
lae all. Üks neist hõikas midagi, teine naeris vastuseks.
Trepikäänakul tuli Killule vastu tunkedes, habetunud töö-
mees. Tüdruk jäi trepil seisma ja vaatas võõrast. Töömees tuli 
ülevalt hooga, nii et trepiastmed müdisesid, ja vilistas lõbusalt. 
Ta jäi samuti seisma ja tüdrukut vaatama.
    „Tahad, ma tõstan su lae alla?“ küsis korraga töömees. Ja 
enne kui Killu jõudis midagi mõelda või öelda, tõstis mees ta 
kahe käega õhku. „Küll sa oled ilus tüdruk!“
Killu ehmatas ega liigutanudki end – nagu lõksu sattunud 
hiirepoeg.
    Ta tahtis sülest maha saada, aga ehitusmees hoidis Killut 
kõvasti kinni. Hüpitas teda veel paar korda üles-alla ja alles 
siis, kui tüdruk rabelema hakkas, pani ta lapse sülest maha 
ning ruttas vilistades trepist alla.
    Natukese aja pärast märkas õpetaja Maie, et Killut ei ole 
kusagil näha. Kõik otsisid, otsiti kuurist ja kuuri tagant, ka 
mängumajast. Siis meenus õpetajale, et tüdruk oli ju läinud 
rühma ämbrit tooma. Sealt nad ta leidsidki – sõnatult oma 
riidekapi ees istumas.
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    „Kas juhtus midagi, Killu?“ küsis õpetaja kohe, aga Killu 
raputas tummalt pead. „Kas keegi on sulle liiga teinud?“ küsis 
õpetaja veel. Killu ei vastanud, tõmbas end rohkemgi kössi. 
Siis võttis ta kapist oma ämbri ja läks koos teistega liivakasti 
mängima. Midagi nagu polnudki juhtunud.

    Järgmisel päeval lasteaia muusikatunnis valmistusid õpetaja 
Maie ja lapsed kevadkontserdiks. Killu esitas kevadelaulu: 
„Kuldnokk laulis vidi-viit! Kaasa laulis mets ja niit …“
    Kõik lapsed plaksutasid ja õpetaja tahtis Killut lausa kallis-
tada. Tüdruk aga tõmbas pea õlgade vahele, nagu lind peidab 
pea oma sulgedesse.
    „Kas sa, kullake, ei taha, et sind kallistataks?“ küsis õpetaja 
hästi vaikselt. Killu noogutas pead.
„Kas keegi on sulle liiga teinud?“ küsis õpetaja veel.
Nüüd Killu ei vastanud, tõmbas end rohkemgi kössi.
    Kui ema Killule õhtupoolikul järele tuli, rääkis õpetaja Maie 
emale, mida ta muusikatunnis oli tähele pannud.
    Kodus pärisid ema ja isa Killu käest sedasama: „Kas keegi 
on sulle liiga teinud? Kes tegi sulle liiga?“
    Killu ei vastanud jälle midagi selle küsimise peale. Vane-
mad ei hakanud vastust Killu käest ka välja kangutama, aga 
nad muretsesid, sest nad ei saanud aru, miks Killu ei taha 
rääkida.
    Kui isa selili voodis raamatut luges, puges tüdruk talle külje 
alla ja pani pea tasakesi isale õlale.
    Ema pidi Killut enne magamaminekut süles ringiratast 
kandma – seitse tiiru ümber toa. Ja kolm korda tegi ema talle 
head ööd soovides pai. Kui Killu üksinda oma voodisse jäi, 
mõtles ta, et tahaks emale veel midagi ütelda, aga siis tuli uni.
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    Uus päev tõi lasteaias kaasa loodustunni. Mudilased tegid 
koos õpetajaga ringkäigu metsas ja nägid sinililli, paiselehti, 
esimesi konni. Kui nad lasteaeda tagasi jõudsid, viis õpetaja 
Maie lapsed selle kase lähedale, mille küljes oli kuldnoka 
pesakast.
    „Te teate, et siin elab meie kuldnokk. Varsti kooruvad seal 
pesakastis munadest pojukesed,“ rääkis õpetaja. „Kui õues 
mängime, siis selle kase all me lärmi ei tee, sest muidu hakkab 
kuldnokk oma poegade pärast muretsema.“
Kõik lapsed kuulasid tähelepanelikult.
    „Ühel kevadel ma nägin, kuidas kuldnokapoeg tuli pesast 
välja ja istus oksa peale,“ jätkas õpetaja. „Astusin lähemale, 
et teda vaadata, ja siis tuli kuldnokaema ja tegi kohe hoiatavat 
häält: „Kräät-kräät!““



    Lapsed lausa võpatasid, see kõlas tõesti hoiatavalt.
„Võib-olla kuldnokk arvas, et ma tahan tema pojukest 
puudutada, ja kaitses oma last. Nagu teie emad ja isad 
kaitsevad teid,“ selgitas õpetaja Maie. „Nemad ju ka ei taha, 
et keegi võõras lihtsalt tuleb ja teid sülle võtab!“
    Killu tundis end korraga kergesti ja isegi natuke naeratas 
selle süllevõtmise jutu peale.
    Kui tüdruk õhtul kodus laua ääres kohupiimakreemi sõi, 
uuris ema ta käest: „Mis täna lasteaias huvitavat sündis?“
    „Meie kuldnokaemal on pesas pojad ja ta kaitseb neid …,“ 
kõneles Killu kohupiimaste huultega. Ta rääkis ka, millist kuld-
nokaema hoiatushäält õpetaja oli teinud. „Sina oleks pidanud 
ka sellist häält tegema, kui see töömees mind sülle võttis!“
    Ema teritas kõrvu ja uuris: „Milline töömees?“
    Killu jutustas, mis tol hommikul oli juhtunud: kuidas ta läks 
oma ämbrit ära tooma ja kuidas üks töömees võttis ta sülle 
ega lasknud lahti.
    „Õige, et rabelema hakkasid, aga oleksid pidanud kohe 
ka selgesti ütlema: ma ei taha,“ selgitas ema Killule. „Ei ole 
nii, et keegi võtab sind heast peast sülle, kui sa ise seda ei 
taha. Võõrastega peab olema ettevaatlik, kuigi see võõras ei 
soovinudki sulle kindlasti halba.“
    „Võib-olla tal endal ei ole lapsi,“ noogutas Killu ja võttis 
lusikaga hästi suure kohupiimaampsu.
    „Võib-olla tõesti. Väga tubli oled, Killu, et sa oma mure ära 
rääkisid,“ kallistas ema oma väikest tütart.
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INETU SÕNA

    See sõna potsatas keset päeva tuppa, otsekui mäda 
kapsapea oleks laest alla sadanud. Lapsed olid ehitanud oma 
väikestele mänguautodele uhke mitme hüppekohaga sõiduraja. 
Ats aga komistas ja kukkus rajale otsa, nii et kõik uperkuuti 
lendas.
    Siis Kevin ütleski kõva häälega: „Vana perse!“
    Ükski laps selles lasteaiarühmas vist ei teadnud, mida see 
sõna tähendab. Võib-olla mõni aimas, sest paar last hakkas 
naeru kihistama, kätt kaitseks suu ette tõstes, otsekui olnuks 
selle sõnaga midagi valesti. Vist oligi valesti, sest söögitädi 
Milla ja õpetaja Maie vaatasid üllatunult.
    „Selliseid sõnu pole meil kombeks tarvitada, Kevin,“ ütles 
õpetaja Maie.
    Kevin ei vastanud, ta suunurgad moodustasid üpris kõvera 
hernekauna.
    Lapsed hakkasid sõidurada uuesti üles ehitama ja lohutasid 
Atsi, kuni Ats ka uuesti mängima hakkas.

    Kõik, kes on lasteaias käinud, teavad, et seal lõuna ajal 
magama jääda pole lihtne. Keeruline on uinuda, kui kardi-
nate vahelt piiluvad päikesekiired ja teised lapsed omavahel 
salajutte sosistavad. Tasakesi-tasakesi, et õpetaja Maie ja 
söögitädi Milla ei kuuleks.
    „Kuule, Kevin, mida see sõna tähendab, mis sa enne 
ütlesid?“ sosistas keegi – aga sosistas nii, et kõik kuulsid.
Kevin kargas seepeale oma voodis püsti, tõmbas endal 
taguotsa paljaks, tegi hirmsat lõusta ja hüppas voodis üles-alla.
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    Mõni laps tõmbas teki üle pea, mõni piilus teki-
serva alt, mis edasi juhtub ...
    Juhtus see, et õpetaja vaatas parasjagu 
magamisruumi ukse vahelt sisse. Kevin tõmbas 
püksid ruttu üles tagasi ja viskas end vaikselt 
pikali. Kõik lapsed tegid, nagu magaksid.
    Õpetaja Maie ei öelnud midagi. Astus Kevini 
voodi juurde, laotas poisile teki peale. Magamis-
toa ukse jättis aga praokile, pani ühe punase 
klotsi ukse vahele. Selle punase klotsi abiga 
jõudis magamistuppa viimaks ka lõunarahu.

    Sel õhtupoolikul, kui isa Kevinile lasteaeda järele tuli, ütles 
õpetaja Maie, et tahab temaga mõne sõna rääkida. Nad läksid 
söögituppa, kus kedagi teist ei olnud, ja õpetaja kõneles, mis 
hommikul ja ka lõunatunni ajal oli juhtunud.
     „See sõna ...,“ pomises Kevini isa. „Mul läks kodus kasepakke 
raiudes kirvevars raksuga katki, siis ütlesingi, ja Kevin vist kuulis ja 
hakkas seda kordama ...“
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    Õpetaja noogutas mõistvalt.
    „... Andke meile andeks!“ patsutas isa Kevinit õlale.
Korraga hakkas kõigil kergem, nii Kevinil, isal kui ka õpetaja 
Maiel.

    „Meil ei ole kombeks nii öelda!“ kõneles õpetaja Maie 
lasteaia järgmise päeva hommikuringiski veel sellest 
sõnast. „Vaat kus sõna, hüppas korraga kuskilt välja otsekui 
mädanenud kapsapea …“
    Lapsed mugisesid naerda, aga jäid siis hiirvaikseks.
„See sõna tähendab taguotsa,“ jätkas õpetaja. „Ütlemegi siis: 
taguots või pepu. Ja taguotsa niisama näidata pole ka viisakas.“
    Kevin punastas, piinlikkuse pärast ...
    „Ei ole küll kuskil looduses ja inimese juures inetuid asju,“ 
jätkas õpetaja. „Ka pepu on ilus, aga seda niisama naljapärast 
teistele näidata on ebaviisakas.“
    „Minu vanaema kasvatas maal talus sigu ja hanesid,“ 
sekkus söögitädi Milla. „Ükskord proovis hani pugeda 
seaaedikusse ja jäi aia vahele kinni. Siis mu vanaema 
karjus: hani persetpidi aia vahel! Minu ema pahandas pärast 
vanaemaga, et kuidas sa lapse kuuldes räägid. Ja vanaema 
ei öelnudki enam sellist sõna, vähemalt mina ei kuulnud.“
    Päikesekiir kiikas aknast sisse ja joonistas vaibale järjest 
muhedamaid valgusmustreid.
    „Miks hani sea aeda tahtis minna?“ uuris Ats.
    „Ta tahtis sea künast süüa,“ selgitas söögitädi Milla.



Inetu sõna 
jäägu
 parem 

ütlemata.



LAPSE SÜND POLE NALJAASI

    Reede oli see päev, mil lapsed võisid lasteaeda kaasa võtta 
oma mänguasju. Tüdrukud tõid pika tukaga ponisid. Poisid 
tõid jalgpalluripildiga mängukaarte. Keegi vedas kaasa terve 
suure legolaeva.
    Ühel reedel tõi Siiri kaasa kaks barbinukku, poissnuku 
nimega Ken ja tüdruknuku, kel nimeks ikka Barbi. See Bar-
bi polnud aga päris tavaline barbi. Nuku lopsakas blond 
juuksepahmakas ja sihvakad jalad olid küll täiesti tavalised, 
aga mitte ta ilus punnkõht.
    „Barbil tuleb beebi!“ teadis Paula. „Kõht on suur!“
    Siiri noogutas uhkelt, võttis Barbil kleidi seljast ja nähtavale 
tuligi punnis roosa kõht. Siiri tõmbas, klõpsti, küüneotsaga ja 
kõht tuli pealt lahti nagu potikaas. Ja siis sündis väike ime – 
kõhust ilmus välja imepisike roosa beebi, kes näis magavat.
Siiri pani ta hoolikalt tillukesse lapsekärusse ja kattis tillutekiga 
kinni. „Nüüd lähme jalutama,“ teatas ta ja ulatas Kermole 
lillasse kampsunisse riietatud Keni. „Sina, Kermo, oled nüüd 
issi ja lükkad käru!“
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     „Kuhu sa nii lähed! Barbil on ju kõhus auk,“ hüüdis Paula.
Siiri noogutas nõusolevalt, võttis oma kleiditaskust välja veel 
ühe plastmasstüki – see oli Barbi sile kõht – ja pani, klõpsti, 
punnis kõhu asemele. „Näed, kõht läks väikeseks tagasi!“
Nukuperekond läkski üheskoos käru lükates jalutama.

    Blond Barbi-emme, lillas kampsunis issi Ken ja nende roosa 
beebi olid lasteaias sel päeval lemmiktegelased. Beebi muud-
kui ilmus Barbi kõhust välja ja läks sinna jälle tagasi. Kõik taht-
sid oma käega selle beebi kõhust väljavõtmise imenõksu järele 
proovida.
    „Tegelikult juhtub päris elus ka vahel nii, et arst lõikab emme 
kõhu lõhki, et beebi saaks ilmale tulla,“ selgitas õpetaja Maie. 
„Selle operatsiooni nimi on keisrilõige ja seda tuleb teha, kui 
laps ei saa tavalisel viisil ema seest välja tulla … Enamasti 
sünnivad lapsed ikkagi loomulikku teed pidi.“
    „Näita, kustkohast!“ palus Paula.
    Õpetaja Maie asetas endale käed allapoole, jalge vahele: 
„Ema sünnitusteedest, siit …“
    Lapsed vaatasid-kuulasid õpetajat, kõrvad kikkis, keegi itsitas 
ka natuke.
    „Nii, nüüd lähevad Ken ja Barbi magama,“ jagas Siiri 
mängunurgas korraldusi, kui lapsed uuesti mängima hakkasid.                 
    „Paula, pane sina beebi väikesesse voodisse. Ken ja Barbi 
võtavad riidest lahti ja lähevad magama. Enne nad musitavad 
ja kallistavad!“
    Nukud, Barbi ja Ken, musitasid ja kallistasid ning siis panid 
lapsed nad kõrvuti teki alla magama.
    Kui Siirile pärast lõunat varakult järele tuldi, teatas tüdruk, 
et ta jätab oma barbipere lasteaeda, et teised lapsed saaksid 
edasi mängida.
„Sa oled lahke tüdruk, Siiri,“ ütles õpetaja Maie.
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    Kell lähenes juba lasteaia sulgemisajale. Vaid üks laps, 
Kermo, oli jäänud vanemaid ootama. Seda juhtus sagedasti, 
et Kermole kõige hiljem järele tuldi, sest tema vanematel olid 
pikad tööpäevad. 
    Õpetaja Maie heitis pilgu läbi akna õue parkimisplatsile. Oli 
lihtsalt kahju, et poiss üksinda pidi ootama. Siis vaatas õpetaja 
Kermot ega uskunud oma silmi. Kermo togis poissnukuga vastu 
voodis lamavat Barbit.
    „Mida sa nüüd teed?“ küsis õpetaja.

    „Nii tehakse lapsi!“ vastas Kermo, kuid jättis siiski järele.
    „Too palun need nukud siia,“ ütles õpetaja Maie.
    Kermo tõigi ja koos viisid nad nukupere riidehoidu Siiri riiulile.
    Siis istusid nad akna alla ja vaatasid õue, kuhu pidi ilmu-
ma Kermo isa auto, sinine pirukakäruks kutsutud furgoon. Et 
paremini näha, kustutasid nad laetule ära.



Lapsed sünnivad suurest 

armastusest.

15

    „Et lapsed sünniksid, on tõesti vaja, et oleksid olemas nii isa 
kui ka ema,“ kõneles õpetaja Maie hämaruses – justkui muu-
seas. „Ja kas tead, Kermo, lapsed saavad alguse õrnusest!“
    „Ma ise nägin televiisorist, kuidas see käib,“ väitis Kermo.
    „Kas tõesti?“ imestas õpetaja. 
    „Jah, isa ei lubanud mul seda filmi vaadata, aga ta ise jäi 
televiisori ette magama, siis ma vaatasin.“
    „Kui isa on ikka keelanud, siis ei tasu vaadata. Televiisorist 
vaata ikka seda, mis lastele on mõeldud.“
    Õpetaja Maie kiikas mõtlikult õue. „Beebi sünd, Kermo, ei käi 
klõpsti nagu Barbi-nukul. Ema näeb kõvasti vaeva, vahel mitu 
päeva.“
    „Ma tean, ema rääkis,“ vastas Kermo. „Aga kuidas siis laps 
kõhu sisse saab?“
    „Kaks suurt inimest, kes armastavad teineteist ja tahavad 
lapsi saada, kallistavad, aga kindlasti mitte kuskil televiisoris,“ 
selgitas õpetaja. „Üks isa rakuke ja üks ema rakuke saavad siis 
kokku ja sellest hakkabki ema kõhus beebi kasvama. See on 
imeline … ja kahe inimese väga omavaheline asi.“
    Õue veeres sinine pirukakäru ja jäi laternaposti all seisma.
    „Tule, ma aitan sulle kombe selga,“ ütles õpetaja Maie.
Kermo rõõmustas: „Isa tuligi!“
    „Pidi Siiri nüüd selle nuku täna kaasa tooma … selle Barbi-nuku …,“ 
mõtles õpetaja Maie üksi jäädes. „Või oli see siiski õpetlik?“



ELU ESIMENE UJUMISTRIKOO

    Suur rohekas kiil peesitas paadisilla hele-
daks pleekinud laudadel. Korraga tõusis ta 
vurinal jõe kohale lendu nagu väike helikopter. 
Miski-keski häiris tondihobu päikesevanni. 
See oli Killu, kes tormas käterätiga vehkides 
sillale. Ujumisaeg!
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    Isa alles tuli jõe poole. Killu üksi vette minna ei tohtinud, sest ei 
osanud veel hästi ujuda. Tüdruk heitis paadisillale kõhuli ja vaatas 
üle ääre jõkke.
    Ilmad püsisid sel suvel järjest päikselised ning Killu ja isa said 
käia mitu korda päevas kupsus ehk suplemas.
    Kui Killu isa viimaks paadisillale jõudis, kooris Killu end kähku 
porgandpaljaks ja sulpsas jõkke. Kalda ääres pärlendas midagi.
„Issi, merikarp!“
    Isa aga soputas ja raputas oma punast saunalina, ise pomi-
sedes: „Olen vist jälle ujumispüksid maha unustanud!“
    „Ma ei vaata,“ teatas Killu ja pööras isa poole selja.
    „Ära vaata jah, siis ma ei häbene,“ ütles isa, ladus oma riided 
seljast sillaotsale ja libistas endki vette. Seal puristas ja pladistas 
ta kõhuli lõbusalt nagu krokodill. Nüüd sai ta ka lähemalt Killu lei-
du imetleda. „Killu, see pole merikarp, see on kiiljas jõekarp!“
    Killu käis ikka ujumas ilma riieteta. Kui isa ujukad koju unustas, 
pööras Killu talle selja, nii sai isa paljalt jõkke lipsata. Kui isa juba 
vees oli, polnud tal enam oma paljasolekut vaja häbeneda, sest 
temast paistsid vaid peanupp ja õlad.
    Paadisild asus üksildases jõekäärus ja tavaliselt polnud seal 
ühtegi teist inimest. Vees ujusid särjepojad, vee peal sinikael-pardid 
ja vee kohal patrullisid kiilid.
    Ilusad soojad ilmad sel suvel muudkui püsisid. Ühel päeval 
saabusid Killu perele külalised, kes kõik tahtsid ka koos isa ja 
Killuga kupsu minna.
    „Killu, täna lähed pükstega ujuma!“ ütles ema ja lisas tütre 
küsiva pilgu peale: „Sinust on kuidagi märkamatult saanud suur 
tüdruk! Kujuta ette, lähed sügisel juba kooli!“
    Killu oli ka mõnel eelmisel korral, kui jõe äärde võõraid sattus, 
ujuma minnes pesupüksid jalga jätnud. Oli jätnud ise, ilma kellegi 
ütlemiseta. Nii tundus olevat õige.
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    „Peame Killule ujumistrikoo ostma,“ teatas ema ühel hommikul, 
kui pere laua ümber pannkooke sõi.
    „Miks trikood vaja on?“ küsis Killu kohe. Tema toonist võisid 
vanemad aru saada, et ega tüdruk trikoo vastu olnudki. Killu oli 
kodukoha poes neid trikoosid näinud küll. Seal leidus neid kahte 
sorti: pardikestega ja merineitsitega.
    „Minul on ka ju trikoo seljas, kui ma ujuma lähen. Inimesel on 
mõned kohad, mida on kombeks võõraste eest varjata,“ lisas 
ema.
    „Näiteks naba!“ tähendas isa.
    „Naba!“ naeris Killu.
    „Isa teeb nalja. Naba ei pea küll varjama, aga see pole ka 
asi, mida tingimata teistele näitama peaks,“ jäi ema tõsiseks. 
„Nabanööriga olime ühendatud, kui enne sündimist mu kõhus 
elasid.“
    „Aga ma ju ei sündinud nabast!“ teatas Killu.
    „Kindlasti mitte!“ ütles isa.
    „Jah, sa ei sündinud nabast,“ nõustus ema ja lisas kuidagi 
hella ja sooja tooniga, pannes käe endale põlle alla: „Sa sündisid 
siit, altpoolt! Vaat seda õrna kohta ongi kombeks varjata.“
    „Minul sünnivad ka sellest õrnast kohast kunagi lapsed,“ märkis 
Killu, käega moosiseid huuli pühkides.
    „Jah, kindlasti, Killu!“ Ema nägi seda öeldes välja kaunis nagu 
madonna jõulupildi pealt. „Palun võta salvrätik!“
    Killu vajus oma mõtetesse ja ema-isa jäid omakorda mõtlema, 
et millest laps nüüd küll mõtleb.
    „Sellepärast on poistel ja tüdrukutel eraldi vetsud,“ võttis Killu 
oma mõttekillud kokku. „Õpetaja rääkis meile!“
    Juba ta tõusiski kiiruga laua tagant ja jooksis õue.
    „Kui mina väike olin, hoiatas minu ema ikka, kui teiste tüdru-
kutega ujuma läksime, et me paljalt ei käiks,“ jätkas ema, kui nad 
olid isaga kahekesi laua taha istuma jäänud. „Meil oli seal ka üks 
imelik külamees, kes ujujaid vahtimas käis.“
    „Mis te siis tegite, kui seda meest vahtimas nägite?“ uuris isa.



Nii poisid kui ka tüdrukud kannavad 

ujumisel ujumisriideid.

    „Jooksime järve äärest kodu poole, nii et hing rinnus kinni,“ jutus-
tas ema.
    „Oskasite ettevaatlikud olla!“ naeratas isa.

    Mõned päevad hiljem istus Killu taas paadisillal, uhiuus par-
dikestega trikoo seljas, ja sulistas vees varbaid. Näis, et särjepojad 
tundsid ta varvaste vastu huvi.
    „Särjepojukesed tahavad mu varbaid näksida,“ hõikas Killu 
isale, kes vees krokodillipuristusi tegi ja jalgadega pladistas nagu 
üks suur vaal.
    „See on siis nagu mõnes spaas, kus erilised kalad pidid 
inimeste varbavahesid puhastama,“ jutustas isa vastuseks.
    Korraga ilmus välja roheline kiil ja istus põristades Killu õlale, 
trikooservale. Tüdruk ei julgenud ennast liigutadagi.
    „Kiilile meeldib su uus trikoo,“ naeris isa. „See on tondihobu, 
talle meeldib su õla peal istuda. Ta usaldab sind!“
    Killu pööras ettevaatlikult pead ja nägi silmanurgast helikopteri 
moodi tegelast. Tundus, et kiilile meeldis tõesti ta trikoo. 
    Killu ise rõõmustas ka selle üle. Ta tundis end trikooga suure 
inimesena.

 



EMA OOTAB KOJU JA MURETSEB

    Ats elas koos vanema venna, ema ja vanaemaga aleviserva 
kortermajas, mida ümbritsesid majaelanike juurviljaaiad ja 
lillepeenrad.
    „Paremat paika elamiseks on raske välja mõelda,“ ütles Atsi 
ema tihti ja raske oli talle vastu vaielda. Atsi meelest puudus 
nende elamisest vaid koer, aga sellele vaidles ema küll vastu. 
„Vanaema liigub kepiga ja näeb halvasti. Kui meie kodust kaue-
maks välja lähme, ei saaks ta koeraga hakkama.“
    Tõsi ta oli, et vanaema vajas ise abi ja esimese klassi poiss 
Ats oli esimene mees aitama. Tõi postkastist ajalehe ja otsis üles 
prillid.
    „Sa oled hea südamega poiss, Ats,“ tänas vanaema ja aitas 
omakorda lapselast – lugemisel ja arvutamisel.
    Just Atsi esimesel kooliaastal valmis alevis kergliiklustee, mis 
möödus otse nende kodu tagant. Tee kujunes rahva seas päris 
populaarseks – seal tuiskasid rulluisutajad ja sörkisid tervise-
jooksjad, rulatasid rulatajad. Seal jalutas ka Atsi vanaema ja 
vanem vend käis seal oma ilma sadulata jalgrattaga kihutamas.
    Atsi ema tuli mõttele, et pesamuna võiks hakata mööda kergliiklus-
teed poes piima järel käima. Alevi pood asus poolteise kilomeetri 
kaugusel.
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    Üksinda polnudki Ats veel pikemat maad käinud. Kooli viis 
ema Atsi hommikuti autoga ja tagasi tänavaotsa tõi buss. Ema 
meelest oli poeskäik esimese klassi poisile täitsa paras proovi-
kivi.
    Ühel päikselisel sügispühapäeval andis ema Atsile kaasa 
riidest koti, kuhu pani sisse rahakoti, milles oli omakorda 
viieeurone. Tuua oli vaja pakk piima ja auhinnaks võis Ats endale 
osta kartulivahvleid.
    Ats tõmbas nokkmütsi sügavalt silmile ja astus õueväravast 
julgelt kergliiklusteele. Ema oli talle selga tõmmanud oranži 
turvavesti, sest muretses, et maastikuratturid ei pruugi väikest 
jalakäijat märgata. Pere lehvitas aknalt järele, aga Ats vaid 
noogutas vastuseks – ees ootas tähtis ülesanne.
    Tee alevisüdamesse kulges ruttu. Ats astus ka nii kiiresti, et 
nina otsa ilmusid higipullid.
    Tuttav poemüüja, kellele ema oli juba ette helistada jõudnud, 
et Ats tuleb, naeratas sõbralikult piima ja vahvleid kassaaparaa-
dist läbi piiksutades.
    Ats toppis müüjalt saadud mündid rahakotti, pani rahakoti piima ja 
vahvlite juurde poekotti ning asus kenasti koduteele.
    Kartulivahvli-isule oli raske vastu panna ja poiss tegi paki käigu 
pealt lahti. Ema oli aga keelanud täis suuga karelda, seepärast 
istus Ats kergliiklustee äärde pingile. Möödus hoogsalt vehkides 
üks tädi, kepikõndija.
    Ats hõikas vahvlit mugides mehiselt: „Jõudu!“
    Tädi hõikas, juba kaugenedes, üle õla: „Tarvis, poja!“
    Vahvleid jäi üha vähemaks. Siis meenus Atsile aga vanaema 
õpetus, et toiduvarusid ei tohi kunagi päris lõpuni tarvitada. Poiss 
otsustas mõned vahvlid koju viia ja ta jätkas rõõmsalt teekonda.
Vastu jalutas üks mees hundikoeraga. Koer hakkas Atsi ja ta 
poekotti nuuskima.
    „Ta tahab vist kartulivahvlit!“ ütles Ats.
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    „Sa võid talle ühe pakkuda,“ lubas mees sõbralikult ja koer 
ampsaski poisi ulatatud vahvli kergelt alla, nagu oleks see kaera-
helves.

    „Tahan endale ka hirmsasti koera,“ selgitas 
Ats, „aga ema on vastu, sest vanaema ei 
saaks koeraga hakkama.“
    „Mul oleks just kutsikaid pakkuda,“ 
muheles võõras. „Sellesama koera 
kutsikad, ühekuused.“
    Ats jäi unistava näoga mõtisklema.
    „Tahaksid neid kutsikaid näha?“ küsis 
mees.

    „Mhm!“ noogutas Ats.
    „Milles küsimus, tule kaasa, lähme 
vaatame,“ viipas mees tänavaserva 
poole, kuhu oli pargitud päris uhke 
maastur. „Natuke peame autoga sõitma.“
    Mees pööras kergliiklusteelt kõrvale, 
koer ikka rihma otsas, ja hakkas auto 
poole astuma. Ats läkski talle järele, 
poekott käes.
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„Koera peab selleks ajaks, kui sa kutsikaid vaatad, kinni pane-
ma,“ jutustas mees. „Ta on küll sõbralik, aga talle ei meeldi, kui 
keegi ta kutsikaid uudistab. Emainstinktid.“
    Teejupp autoni polnud pikk, aga Atsile muutus selle astumine 
korraga raskemaks. Ta ise ei saanudki aru, millepärast just.
Mees vajutas pulti, maasturi tagaluuk avanes ja koer hüppas, 
hopsti, masinasse. Seejärel tegi mees lahti auto tagaukse ja viipas 
Atsile.
    Korraga jäi poiss seisma.
    „Tule-tule, tule julgesti,“ kutsus mees.
Ats aga ei astunud lähemale, pööras hoopis ringi ja pistis plagama.
    „Kuhu sa nüüd jooksed?“ hüüdis mees talle järele, üldse enam 
mitte nii sõbraliku häälega – tundus Atsile.
    Ats oli aga juba peaaegu kergliiklusteel. Hing tahtis ärevusest 
rindu kinni jääda. Mees hüüdis veel midagi, Ats ei saanud aru, 
mida täpselt. Poiss ei julgenud üle õla tagasi vaadata, ta lippas 
kodu poole, süda kloppimas.
    Korraga tõmbus poisi nägu naerule: ta nägi vennast, kes talle 
jalgrattaga vastu kihutas ja Atsi juurde jõudes kummide vilinal 
pidurdas.
    „Ema saatis mind sulle vastu,“ teatas vennas. „Igaks juhuks!“
Nüüd julges Ats üle õla tagasi vaadata. Võõrast meest ja tema 
maasturit polnud enam näha.
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     Kodus sai Ats kiita – selle eest, et ta sellise seikluse peale 
piimapaki tervena poest ära tõi, ja ka selle eest, et ei läinud 
võõra koerapakkujaga kaasa. Samas oli ema ka pahane, aga 
mitte Atsi peale. „Huvitav, kes see selline tegelane siis oli, kes 
poissi kaasa meelitas? Kas talle pähe ei tulnud, et kodused 
hakkavad muretsema! Ema peab ju teadma, kuhu laps läheb.“
    „Õigesti tegid, Ats, et jooksma hakkasid,“ kõneles vanaema. 
„Kui sa suureks meheks kasvad, küll sa siis ka endale koera 
valid.“
     Kartulivahvlid olid aga selle jooksmisega kotis parajaks 
pulbriks jahvatatud. Ats pakkus siis kodustele vahvlipuru ja see 
maitses kõigile hästi.

Ema ootab sind alati koju.
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OHTLIK VIDEO

    Killu roosade südametega koolikotis asus eraldi telefonisahtel. 
Igal õhtul kontrollis Killu ema, et telefon oleks sahtlis ja laetud, et 
aparaadil ikka jätkuks järgmiseks koolipäevaks energiat – nagu 
Killulgi. Ema laadis Killut kallistuste ja vahel ka kohukestega, 
telefoni tuli laadida juhtmega.
    Kui koolis tunnid lõppesid, võttis Killu kotist oma telefoni ja va-
jutas kiirvaliku nuppu number 1. Ema vastas peaaegu alati kohe: 
„Jah, Killu!“
    Killu ütles seepeale tavaliselt: „Emme, ma hakkan nüüd tu-
lema!“ või: „Emme, ma mängin veel veerand tundi ja siis hakkan 
tulema.“ Killu käis alles esimeses klassis ja ema jalutas talle alati 
poolele teele, suure kivi juurde vastu.
    Kui Killu jäi pärast tunde natukeseks kooli juurde, siis ta kel-
gutas koos teiste tüdrukutega – kui lund oli. Või mängisid nad 
kännukulli – kui lumi oli ära sulanud. Mõnikord istusid lapsed 
riidehoius ja jutustasid, mis kellelegi on kingitud või mida tahaks 
kingiks saada.
    Killu klassi tüdruk Siiri oli sünnipäevaks saanud kuldse telefoni. 
Selle kullavärvi telefoniga võis sadat mängu mängida, muusikat 
kuulata, pildistada ja isegi videofilmi teha. Samasugune nutitelefon 
oli mitmel nende klassist, aga keegi ei võtnud seda nii tihti kotist 
välja kui Siiri. Tema muudkui pildistas ja filmis.
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    Jõulupeo proovi ajal oli Siiri läinud lavale lauljate juurde ja 
pildistanud neid oma telefoniga päris lähedalt, peaaegu ninaotste 
juurest. Õpetajad olid teinud märkuse segamise pärast ja Siiri oli 
siis telefoni ära pannud.

    Oli taas ühe koolipäeva lõpp. Killu helistas emale ja ütles: 
„Emme, ma mängin veel veerand tundi ja siis hakkan tulema!“
Killu, Paula ja Siiri istusid seekord riidehoius ja Siiri näitas neile 
telefonist pilte ja fi lmi, mis ta vahetunni ajal tüdrukute duširuumis 
oli teinud. Siiri oli ennast fi lminud, kuidas ta puuksutas. Lapsed 
vaatasid fi lmijuppi mitu korda järjest, siis hakkas Killu koju mine-
ma.
    Kui nad emaga suure kivi juures kohtusid, küsis ema nagu ikka 
rõõmsa uudishimuga: „Mida te seal kooli juures siis täna tegite?“
„Vaatasime puuksuvideot, kuidas Siiri puuksutas. See oli nii naljakas,“ 
lõkerdas Killu.
    „No see oli küll teist rumal tegu,“ ehmatas ema. „Tule taevas 
appi!“
    Killu ka ehmatas selle ema ehmatuse peale vaikseks.
Kui nad koju jõudsid, ei võtnud ema isegi mantlit seljast, vaid 
helistas kohe Paula emale, keda ta hästi tundis, ja rääkis ka talle 
tüdrukute videost. Nad otsustasid koos, et peaks sellest ka õpeta-
jale rääkima.
    „Kas Siiri teist ka fi lmi tegi?“ uuris ema pärast Killult.
    „Ei, ise puuksutas ja fi lmis,“ kohmas Killu.
    „Kas sa, Killu, saad aru, mis selle asja juures valesti läks?“ küsis 
ema.
    Killu noogutas. „Ei tohtinud fi lmida!“
    „Jah, kui on kokku lepitud, et telefoni koolis välja ei võeta, siis ei 
võetagi,“ nõustus ema. „Ja see puuksutamine ... Saan aru, Killu, et 
kui keegi puuksutab, võib see naljakas tunduda, umbes nagu võib 
naljakas tunduda ümberläinud piimasupp. Filmida pole seal aga 



küll midagi. Kas tahaksid ninapidi potti uurida, kui oled vetsus 
käinud? Tahaksid sa seda teistele ette näidata?“
    Killu tõmbas huuled-silmad kindlaks ei-kriipsuks kokku.

    „See nutitelefon on mitmele lapsele nagu peopesa külge 
liimitud …,“ ohkas õpetaja, kui Killu ja Paula emalt puuksuvideost 
kuulis. „Reeglid peaksid juba kodus paika saama, millal võib 
seda nutitelefoni välja võtta, millal mitte. Siin koolis ei saa me 
iga hetke valvata. Väga hea, et teie kaasa aitate ja lastele asja 
selgitate.“
    „Kuidas lapsed küll puuksufi lmi idee peale tulid!“ imestas Paula 
ema.
    „Ideede puudust neil pole,“ naeris õpetaja. „Praegu tahavad 
kõik saada robotiehitajaks ja võimalus on kõike fi lmida, mida 
teed. Enda kehaosasid sealhulgas. Üks isa siin kurtis ka, et poiss 
oli oma kodus vanaemal järel jooksnud ja teda seeliku alt pildis-
tada püüdnud. Selgus, et Siiri oli sellele poisile ka sõnumiga oma 
puuksuvideo saatnud!“
    „See pole üldse enam naljakas,“ sekkus Killu ema.
    „Nõus,“ ütles õpetaja. „Tuleb kohe vahele astuda – ja ma juba 

    „See nutitelefon on mitmele lapsele nagu peopesa külge 

Kui reeglid on kokku 
lepitud, ...  

... tuleb neid järgida



rääkisingi Siiri vanematega ja Siiriga. Hea seegi, et lapsed ainult 
omavahel neid pilte saatsid ja need kellegi võõra kätte ei sattunud, 
kes neid kuhugi internetti oleks võinud üles riputada.“

    Kui keegi nädal aega hiljem Siirilt riidehoius puuksuvideot 
näha küsis, ütles Siiri, et seda videot enam pole.
    „Tegime koos isaga minu telefoni sodist puhtaks,“ ütles Siiri. 
„Ja mulle pandi piirid peale …“
    „Mis see tähendab?“ uuris Paula.
    „Ma võin õhtu jooksul ainult tund aega telefonis olla ja emme 
pani mulle netis surfamise piirid peale – milliseid lehti ma vaadata 
võin.“
    Lapsed jäid korraks vaikseks, siis ütles Kevin: „Meil läks ükskord 
tormiga internet mitmeks päevaks ära! Kogu elekter läks ära.“
    „Mis te siis tegite?“
    „Põletasime küünlaid ja ajasime juttu!“

... tuleb neid järgida



SALAKAVAL VANAONU

    Kaks õde, Krõõt ja Kärt, elasid väikeses põiktänavas, kus vas-
tamisi seisid kaks viilkatusega puust maja. Ühes majas elasid 
tüdrukud vanematega ja teises, üle tee, vanaema oma mehega, 
keda kõik kutsusid vanaonuks.
    Vanaisa, kes need kaks maja oli ehitanud, oli juba surnud, 
vanaema aga oli leidnud uue elukaaslase – ühe vanaonu. 
Onu oli hästi sõbralik mees, muudkui toimetas aias ja garaaži 
juures. Vanaonu parandas kellasid, valmistas kirvevarsi, ajas 
õunamahla, remontis muruniidukeid.
    Tüdrukutele meeldis käia üle tänava vanaema juures 
kommi küsimas ja vanaonu tööd uudistamas. Vanaonul oli ka 
tüdrukutest seltsi, kui ta õues mõnd masinat parandas. Tal oli 
kombeks tüdrukud sülle võtta, üks ühe põlve peale ja teine teise 
põlve peale, ja neid hüpatada.
    Kui tüdrukud suuremaks sirgusid, aga vanaonu neid ikka 
põlve peal hüpatas, ütles vanaema ükskord karmi tooniga: „Ära 
väntsuta tüdrukuid! Nad on juba koolilapsed ega mahu sulle 
enam sülle ära!“
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    Krõõt ja Kärt käisid juba koolis, Krõõt esimeses ja Kärt teises 
klassis.
    Ühel päeval, just jõulude eel, kui juba salmide õppimine käis, 
pidi Kärt koolist koju jääma, sest oli köhima ja nina luristama 
hakanud.
    Koju tuli tal jääda üksinda, sest Krõõt oli terve ja läks kooli 
ning isa-ema pidid minema tööle.
    „Pole viga,“ lohutas ema. „Vaata televiisorit, helistan sulle. 
Lõunaks tuleme juba koos Krõõdaga koju, siis teeme friikartu-
leid.“
    Kärt oli varemgi mõneks tunniks üksi koju jäänud.
    „Kui midagi mureks, helista vanaemale, nad on kodus,“ kõne-
les isa Kärdile. „Ma ütlesin neile ka, et sa üksi koju jääd.“
    „Kedagi võõrast sisse ei lase,“ lisas ema.
    „Jaa-jaa,“ hõikas Kärt vastuseks, ta istus juba tugitoolis tele-
viisori ees.
    Kedagi võõrast sel hommikupoolikul ei tulnud, tuli aga vana-
onu, koos mingi huvitava kellaga. Tema ei olnud ju ometi võõras!
    „Näed,“ rääkis vanaonu salapärase naerunäoga. „Leidsin va-
nakraamipoest ühe vanaaegse äratuskella, sättisin selle korda ja 
tõin teile jõulukingituseks.“
    Vanaonu astus tuppa ja pani kella lauale.
    Kärt uuris kella, see läikis hõbedaselt ja tiksus üsna häälekalt. 
Päris tore oli ajaviiteks seda ajamasinat jälgida.
    „Tahad, ma näitan, kuidas seda tirisema panna?“ küsis vana-
onu.
   „Jaa,“ soovis Kärt ja kummardus lähemale.
   „Näe, vaata, võta siit kinni ja keera,“ õpetas vanaonu ja näitas 
nuppusid.
    Kui Kärt kella kätte võttis, pani vanaonu oma käe Kärdi käe 
peale ja silitas kergelt.
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    „Sa oled juba suur tüdruk, sul peab olema oma 
äratuskell,“ kõneles vanaonu. „Siis ei jää hommikul 
kooli hiljaks …“
    Nüüd silitas ta Kärti juba kaela pealt.
   „See kell tiksub nii kõvasti, et ma ei saa magama-
gi jääda,“ ütles Kärt, kellele tundus see silitamine ja 
vanaonu jutt natuke imelik.
    „Võid praegu ka magada, ma valvan su und,“ 
kõneles vanaonu, libistas käe tüdruku kleidi kaelusest 
sisse ja hakkas sealtki silitama.
    „Mulle ei meeldi see!“ karjus korraga Kärt ja hüppas 
laua juurest eemale.
    Plõndi! kukkus äratuskell laualt põrandale. Kärt 
jooksis tugitooli taha ja karjus sealt vihaselt: „Ära tule 
lähemale!“

    Vanaonu tõstis kella maast üles, uuris ja raputas seda. 
„Kell läks vist katki, ei tiksu enam!“
    Kärdile tugitooli taga tuli köhahoog peale.
    „Emale-isale ei pea seda rääkima,“ jätkas vanaonu. „Ma ise 
ka ei ütle, see juhtus sul ju kogemata!“
    Korraga hakkas helisema hoopis lauatelefon ja vanaonu 
tegi äkki minekut. „Las see, Kärt, jääb meie saladuseks, eks 
ole! Ma ostan sulle homme viis karpi Tic Taci komme, kui sa 
sellest kellaloost kellelegi ei räägi.“
    Tic Taci kommid olid Kärdi lemmikud ja vanaonu teadis 
seda. Vahel ema ostis Kärdile ja Krõõdale neid ühe karbi. Aga 
viis karpi … Uks paugatas, vanaonu oli läinud ja Kärt võttis 
telefoni vastu.
    „No kuidas sul läheb? Me hakkame Krõõdaga koju tulema,“ 
kõlas telefonis ema armas hääl.

    Kärt ei rääkinudki juhtunust emale ega ka mitte isale. Ka 
järgmisel päeval ei läinud ta nohu pärast kooli ja lõuna ajal, 
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kui tüdruk jälle üksinda kodus oli, ilmuski vanaonu tõesti viie 
karbi Tic Taci kommidega.
    Tuppa ta edasi ei tulnud, andis Kärdile koridoris kommid – 
viis topsi viiest erinevast Tic Taci sordist.
    „Las see kellalugu jääb siis meie väikeseks saladuseks,“ 
kordas vanaonu, millegipärast sosinal. „Teinekord on 
väikesed saladused päris toredad, eks ole.“
    Kärt ei osanud midagi vastata, aga kommid võttis vastu.
„Kui sa kellelegi ei räägi, toon sulle teinekord veel neid komme,“ 
lubas vanaonu ja lahkus.
    Kärt võttis topsidest mõned kommid ja otsustas need kar-
bid ära peita. Tal oli üks väike salakoht, mida vist isegi Krõõt 
ei teadnud, söögilaua plaadi all ühes õnaruses.
    See oli enne jõululaupäeva, kui ema otsustas majas suur-
puhastuse teha. Lapsed saatis ta 
selleks ajaks koos isaga kelguta-
ma, et nad koristusel ees ei oleks. 
Kogemata leidis ema tolmu võttes 
ka Krõõda kommivarud üles.



    „Kust sa need said?“ uuris ema, kui pere õhtul söögilaua 
ääres istus, ja võttis põlletaskust kommikarbid välja.
    „Oi-oi-oi!“ imestas Krõõt.
    „Vanaonu andis,“ ütles Kärt ja rääkis küsimiste peale ka, 
mis juhtunud oli. Kellalugu tundus isale-emale õige segane, 
aga see, et vanaonu oli Kärti kleidi alt puudutanud, päris 
selge. Isa tõmbas jope selga, saapad jalga ja kuigi oli juba 
õhtune aeg, läks üle tänava vanaonu ja vanaemaga juttu 
ajama.
    „Rahulikult-rahulikult,“ manitses ema.
    „Ma olengi rahulik,“ ütles isa ja läks.
    „Vanaonu tegi väga rumalasti, et ta Kärdile käe kleidi alla 
pani ja Kärdilt oma rumala teo salgamist nõudis,“ selgitas 
ema tüdrukutele. „Sellist halba saladust ei pea ilmaski keegi 
hoidma.“

    Jõulud saabusid sellessegi väikesesse kahe majaga põik-
tänavasse. Vanaonu oli käinud kogu pere käest vabandust 
palumas. „Tegin suure lolluse,“ tunnistas ta.
    Vanaema oli aga vanaonu häbematu teo pärast kodust 
välja löönud. „Mitte kära ja kisaga, vaid väga rahulikult,“ nagu 
ema teadis rääkida. „Vanaonu võttis mõned oma asjad kohvri-
ga kaasa ja läks, nina maas. Las mõtleb natukene järele.“
    Vanaonu oli asunud elama sugulaste juurde, linna teise 
serva.

Halba saladust ei pea hoidma.
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KAKS PERET

    Paula oli õnnelik tüdruk, sest tal oli kaks väikest venda ja 
mõlemaga meeldis talle mängida. Paulaga koos elas aga ainult 
üks vend. Kuidas see nii sai olla?
    Ema Riina oli Paulale kõige kallim inimene maailmas. Isa 
Raivo aga oli ühel päeval kodust ära läinud, elama teise kohta, 
Pireti juurde – ja jäänudki sinna. Sellesse isa uude perre oli varsti 
sündinud poiss nimega Tristan ehk Trissu.
    „Sulle sündis vennake,“ ütles siis isa Paulale.
    „Ta on tegelikult su poolvend,“ täpsustas üks sugulane, aga 
Paula jaoks oli Trissu ikka päris vend.
    Aasta hiljem oli ka Paula ema uuesti abiellunud – Kaimoga. 
Kaimo tuli nende juurde elama ja sai Paulaga heaks sõbraks.
    „Kes sulle täna kooli järele tuleb, kas Kaimo või Raivo? Kumb 
su isa siis on?“ oli keegi koolis ükskord küsinud, vist pilganud, 
aga Paula ei teinud sellest välja.
    Ja siis oligi Riina ja Kaimo perre sündinud väike poiss, Artur. 
Paula sai veel ühe väikese venna.
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    Kord nädalas kohtus Paula oma isaga. Kui Paula isal külas 
käis, siis olid tavaliselt kaasas ka ema ja Artur, aga seekord oli 
Arturil nohu. Nii pidi väike vend Kaimoga koju jääma.
    Ema ja Paula läksid kahekesi isale külla. Tee pealt võtsid nad 
poest väikese tordi. Tavaliselt nad ikka midagi kostiks viisid, kui 
isa perele külla läksid.
    Isa juures selgus, et Piret ja Trissu olid ka kuhugi külla läinud 
ega tule niipea. Isa oli üksi ja rõõmustas väga Riinat ja Paulat 
nähes.
    Nad katsid elutuppa väikese peolaua. Isa süütas suure punase 
küünla ja Paula sõi õige mitu tükki torti. Isa-ema ajasid juttu ja 
kui Paulal igav hakkas, viis isa ta Trissu tuppa ja pani Paulale 
arvutist lastefi lme käima. Paulale meeldisid eriti need, kus hästi 
palju doominokive oli reastikku asetatud ja siis need kivid järjest 
kukkusid üksteist pikali tõugates. Huvitavad olid ka üllatus-
munade avamise fi lmid. Ema ostis ka Paulale vahel üllatusmune 
ja siis oli alati põnev, mis sealt munast välja koorus.
    Järsku käis toa ukse juures mingi krõps. Paula märkas silma-
nurgast, et keegi, ilmselt isa, oli Trissu toa ukse sulgenud. Miks ta 
seda tegi?
    Paula ootas natuke, siis läks ukse juurde ja kuulatas. Teisest 
toast kostis mingit rabelemist ja siis pahaseid hääli.
    Paula paotas vaikselt ust ja nägi praost, et isa püüdis teises 
toas ema kallistada … Emale see aga ei meeldinud, ta püüdis isa 
käte vahelt välja rabeleda.
    „Mida te teete!“ hüüdis Paula.
    Nüüd laskis isa ema lahti ja ema vaatas isale pahase näoga otsa.
    „Lähme siit ära, Paula,“ ütles ema ja hakkaski kiirustades 
lapse üleriideid otsima. Isa läks kuidagi solvunult kööki ega 
vaadanudki enam nende poole. Imelik oli see lahkumine.
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     Kodu poole jalutades rääkis ema: „Ära sa Kaimole ütle, et me 
isaga seal tülitsesime, eks!“
    Paula noogutas.

    Ema paistis tol õhtul kuidagi murelik. Enne magamajäämist 
kuulis Paula oma toast, kuidas Kaimo ja ema teises toas millestki 
väga tõsise häälega rääkisid.
    Järgmisel päeval tuli Kaimo Paulale kooli autoga järele. Tavali-
selt sõitsid nad otse koju, aga seekord keeras Kaimo auto järsku 
teeserva, jättis mootori seisma ja küsis: „Mis teil seal Raivo juures 
eile juhtus?“
    Paula vaikis.
    „No räägi, ma tean, et midagi oli,“ käis Kaimo peale.
    „Midagi ei olnud,“ ütles Paula.
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    „Sa valetad. Ma tean, et sa valetad praegu mulle,“ ütles Kaimo 
ägedalt, käivitas uuesti mootori ja siis nad sõitsid koju.
    Paula pani tähele, et ema ja Kaimo ei rääkinud õhtul teineteisega 
sõnagi. Altkulmu vaatamine jätkus ka järgmisel hommikul.
    Paula tundis end süüdlasena. Ükski mäng ei tundunud mõnus.
„Isa on mulle kallis ja ema kõige kallim, Kaimo on ka tegelikult 
tore. Miks nad küll omavahel enam läbi ei saa,“ arutas Paula 
mõttes.
    Sel päeval tahtis Paula jääda kooli robootikaringi. See algas 
pärast koolipäeva ja vahepeal tuli veel pool tundi oodata. Teised 
lapsed mängisid aega parajaks tehes saalis, Paulal polnud aga 
mängutuju ja ta läks õue pingile istuma. Ema oli talle lõunaks 
kaasa pannud küpsiseid ja tüdruk näksis neid.
    Juhuslikult astus mööda Paula lasteaiaõpetaja Maie – laste-
aed ja kool asusid kõrvalmajades. Õpetaja Maiel oli vist parajasti 
aega, sest ta istus Paula kõrvale pingile.
    „Kuidas käsi käib, Paula?“ küsis Maie. „Sa oled ju meil juba 
teises klassis.“
    Paula kehitas maha vaadates õlgu.
    „Kuidas emal läheb?“
    Paula kehitas taas õlgu.
    „Ja su väikesed vennakesed ...?“
    Selle küsimuse peale nohistas Paula: „Hästi!“
    Koduvarblased kogunesid pingi juurde ja Paula pudistas neile 
küpsiseid, mida linnud isuga nokkisid.
    „Tead, mul on kodus kiisu, kes kõneleb …“ jutustas õpetaja 
Maie. „Ta ei räägi küll inimeste keeles, aga kui ma koju tulen, 
ilmub ta minu juurde, hõõrub end vastu mu sääremarja. Kuigi tal 
pole sõnu, saan ma kohe aru, mis ta mulle öelda tahab. Ta ütleb: 
küll on mul hea meel, et sa koju tulid!“
    Paula pakkus õpetajale ka küpsist. Õpetaja tänas, võttis ühe, 
näksis ja pudistas oma küpsisest ka varblastele. Nii nad seal 
istusid, toitsid varblasi, vaikisid ja siis ka natuke vestlesid, omavahel 
ja varblastega. Nii tasa, nagu kass nurruks, rääkis Paula õpetaja 
Maiele kildhaaval, mis eelmisel päeval juhtunud oli.



    „Arvan, Paula, et sa tegid õigesti, et sa 
Kaimole ei rääkinud, mis seal isa juures juh-
tus,“ ütles õpetaja lõpuks. „Ema ise räägib, 
kui ta õigeks peab. Nad saavad ju Kaimoga 
tegelikult hästi läbi?“
    „Muidugi,“ ütles Paula.
Varblased säutsusid nõudlikult ja saidki veel 
küpsisepuru.
    „Kas sa tahad, et ma räägin ise emale su 
murest?“ küsis Maie. „Ma helistan talle, mul 
on number olemas. Tahad?“
    „Mhm!“ noogutas Paula.
    „Küll saab kõik jälle kodus korda,“ ütles 
õpetaja Maie ja astus lasteaia poole.
    Varblased lendasid vurdi pingi juurest laiali 
ja Paula tõusis, et robootikaringi minna.

Alati leidub keegi, kes aitab.
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    See raamat sündis jutuajamistest lasteaia- ja kooliõpeta-
jatega, nõustajate ja lastepsühhiaatritega, aga ka vestlustest 
laste endiga, nende vanematega. Suur tänu kõigile, kes 
aitasid. 
    Nende juttude aluseks on tõestisündinud lood. Tegelikus 
elus tuleb selliseid lugusid päris palju ette. Nad puudutavad 
meid kõiki.
    Helgemate päevade sekka juhtub ikka murelikumaid. Keh-
vasti on siis, kui nendel murelikel päevadel polegi lõppu näha. 
Vahel võib laps sattuda olukorda, kus ta tunneb end väga-väga 
õnnetuna ja arvab, et keegi ei saa teda aidata.
    Kui meie, suured inimesed, oleme lahtiste silmade ja 
avatud südamega, siis märkame neid väikseid tüdrukuid ja 
poisse, kes on sattunud hätta ja vajavad abikätt või toetavat 
sõna. Ei piisa sellest, kui vaatame laste muredele täiskasva-
nute kõrgusest. Lastega on vaja rääkida nende enda keeles. 
Alati leidub keegi, kes tuleb appi.

Juhani Püttsepp

Lastekaitse Liit tänab Tartu lasteaia Triinu ja Taavi, Pär-
nu-Jaagupi lasteaia Pesamuna, Pärnu-Jaagupi Põhikooli ja 
Harkujärve Põhikooli õpetajaid ja lapsevanemaid koostöö 
eest.
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