
Vilve Aavik-Vadi

2017

SELLE 
MAA 
LAPS



Illustreerinud Vilve Aavik-Vadi
Toimetanud Nele Otto

Kujundanud Alar Kitsik

Autoriõigus: AS Atlex ja autor, 2017

Kõik õigused kaitstud. Igasugune autoriõigusega kaitstud materjali 
ebaseaduslik paljundamine ja levitamine toob kaasa seaduses ettenähtud vastutuse.

AS Atlex
Kivi 23, 51009 Tartu

Tel 734 9099
Faks 734 8915
atlex@atlex.ee
www.atlex.ee

ISBN 978-9949-492-69-5



KUI MEIL LAPSI POLEKS,
POLEKS KA RIIKI.

Raamat on pühendatud Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks



Toodo läheb laiutama .............................................................................. 6
Mõmmil pole aega oodata ....................................................................... 7
Doktor Muhvi rohi ................................................................................... 9
Õpetaja Annil on ka emme .....................................................................11
Kollitants  ............................................................................................13
Imelik kauss .........................................................................................16
Ulakas seep  .........................................................................................18
Ootus, mis väsitab ...............................................................................19
Lepatriinude vihmavari .........................................................................22
Merikesel logiseb hammas  ...................................................................23
Killu võtab kartuleid  ............................................................................25
Kindel sõna  ..........................................................................................26
Harald on julge  .....................................................................................28
Killu ei tea veel õigemat  .......................................................................29
Õiged mehed käivad teatris  .................................................................31
Aeg sai läbi  ..........................................................................................33
Juuli oma mõte  ....................................................................................35
Üks kord aastas  ..................................................................................36
Päkapikk ja sohk  ...................................................................................39
Pati lumememm  ...................................................................................42
Eesti sünnipäev  ...................................................................................44
Kummalised linad .................................................................................47
Küttepuude talgud ...............................................................................48
Merike vaatab merd  .............................................................................50

SISUKORD



Mari juuksed kurdavad  .........................................................................52
Oti kõrvad kurdavad  .............................................................................52
Kusti sõrmeküüned kurdavad  ...............................................................53
Liisa kõht kurdab  .................................................................................53
Tõnni silmad kurdavad  ..........................................................................54
Mai hambad kurdavad ...........................................................................54
Magus Joonas ......................................................................................55
Kuidas kuri kohale tuleb  .......................................................................58
Kadekops .............................................................................................60
Viisakas laps ........................................................................................63
Kaasautor ............................................................................................65
Suured mured  ......................................................................................67
Milleks osata kartulit koorida? ............................................................69
Liiso Kret ei julge enam vahtida ............................................................71
Mammid ja Taadud  ...............................................................................74
Tüli .......................................................................................................77
Arusaamatus .......................................................................................78
Lubadus rullidele ..................................................................................81
Donna ja Julius võtavad värsket õhku  ...................................................83
Kaspar teab juba küll ja küll ..................................................................86
Professor püüab kala ............................................................................88
Sajandi kõige kõvem sõna .....................................................................91
Vanem õde ............................................................................................93
Kõige huvitavam õhtu ...........................................................................96



6

TOODO LäHEb LAIUTAMA

Tegelikult meeldib Teodorile lasteaias käia. Ta on seal olnud juba kolm kuud ja 
ta teab kõiki Hiirekeste rühma lapsi. Magama minna talle küll ei meeldi. Kui 
Teodoril poleks tiigrirätti, oleks kõik väga viltu. Tema tiigriräti nimi on Titi. 
Teodori sõbral Tommil on hiirerätt, millel nimeks Iideke. Tommi sõbral Raimon-
dil on jänkurätt ja selle nimi on Jännu. Haraldil pole mingit kaisurätti, tal on täitsa 
tavaline karu Mõmmi. Igal Hiirekeste rühma lapsel on midagi pihus, sest neis 
on kodu lõhn sees. Kui koduigatsus peale tuleb, saab nendega silmi ja nina püh-
kida. Päeva jooksul kaovad need kõik mitu korda ära. Ja just siis, kui neid kõige 
rohkem vaja on. Mõmmi on nukunurga köögi pesumasinas ja Titi legoklotside 
kastis. Iideke pissipoti juures maas. Raimondi Jännu ripub ukselingi vahel ja 
Ada Part on riietusruumis Lota-Jete kapis. Ainult Tiidul ja Priidul ei kao nende 
sinine väike karu Poo kuhugi, sest nad hoiavad seda vaheldumisi. Õpetaja Anni 
leiab kõik kadunud asjad tavaliselt üles. See on küll üks väärt lugu, et Anni nende 
rühmas käib!

Teodor ütleb, et tema nimi on Toodo. Kõik kutsuvadki teda nii, sest Toodo 
ja Titi on nagu Tiit ja Priit. Nemad on ju kaksikud. Käivad kogu aeg koos ja on 
nagu Toodo ja Titi, kes ka käivad kogu aeg koos. Ainult et Titiga saab pisaraid ja 
nina pühkida, aga Tiit Priiduga ei saa.

Täna hakkab Teodor kõva häälega nutujoru ajama, sest ta ei taha magama 
minna. Nutt vaevab teda väga kaua. Ta tahab emmet, aga tuttu ei taha. Lõpuks 
ütleb Anni talle:

„Tead, Teodor, ära minegi magama!” 
Teodor on sellega kohe nõus. Pühib ninaaluse Titi abil kuivaks ja noogutab 

innukalt peaga: „Jaa!” ütleb ta.
„Lähme parem LAIUTAMA,” pakub Anni. „Kas sa oled kunagi voodis laiu-

tamas käinud?
See tundub teistmoodi asi kui tavaline tuttuminek. Sellega on Teodor küll 

nõus. Mõelda vaid, täna läheb ta koos Titiga LAIUTAMA!
Õhtul küsib õpetaja Anni Teodorilt, kumb parem oli, kas tudumine või laiu-

tamine. Teodor ei oska midagi kosta. Ta ei mäleta kummastki mitte midagi.
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MÕMMIL POLE AEgA OODATA

Väljas on ilus sügisilm. Lasteaialapsed on kõik õue tulnud. Mudilased Hiirekeste 
rühmast kannavad jopede peal helkurveste, sest nii on õpetaja Annil neid suu-
remate laste hulgas kergem eristada. Raimondile meeldib helkurvest väga. Ta on 
alati valmis sukkpükste ja vesti väel õue minema, aga Anni arvab kogu aeg teisiti. 
Hiirekesed peavad enamik asju tegema nii, nagu tema ütleb. Aga kui Raimond 
jõuab õues endale nukukäru saada, on kõik korras. Ta sõidab sellega pikki ringe 
ümber liivakasti. Käru sees on kraanaauto ja kaks kastanimuna. Munad põrka-
vad pidevalt kärust välja ja neid tuleb sinna korralikult tagasi panna. Sellepärast 
väsib Raimondi sõber Harald ootamisest ära. Ta tahab ka käruga sõita. Harald 
teab, et nüüd on tema kord, ja läheb kiiresti oma Mõmmiga käru nõutama. Ta 
haarab sõidu pealt kärust kinni ja teeb nõudvat häält, aga Raimond ei luba. Ta 
lükkab Haraldi eest ning see kukub pikali. Nüüd on tüli kohal! Harald pistab 
kisama ja läheb uuesti käru endale tirima. Raimond hakkab vastu, tõmbab käru 
enda poole ja pistab samuti karjuma. Õpetaja Anni jookseb ruttu appi. 

„Mis on, sõbrakesed?” hüüab ta. „Ei hakka riidlema! Meil on teisi kärusid 
veel!” Anni toob Haraldile teise käru, aga Harald ei taha seda. Ta tahab Raimondi 
oma! Sellepeale ütleb Anni: „Hästi, ma sõidutan su Mõmmit ise. Temal pole aega 
oodata, kuni teie siin tülitsete!” Panebki Mõmmi tühja kärusse ja läheb sellega 
ümber liivakasti sõitma. Mõmmi istub vahvasti kärus ja vaatab Haraldi kaugene-
vat mossis nägu. Raimond läheb õpetaja Annile rõõmsalt kõrvale sõitma. Mõle-
mal on seltsi üle hea meel. Harald muudkui vaatab neid ja püüab kaua mossitada, 
aga nägu väsib ära. Kui jalutajad uue ringiga temani jõuavad, läheb ta kähku Anni 
kõrvale ja tahab nüüd ISE Mõmmit kärutada. Anni lubab. Anni pole kade. Nüüd 
teevad Raimond ja Harald ümber liivakasti koos ringe. Mõmmi vaatab Raimondi 
käru kraanaautot ja kastanimune, kraanaauto vaatab Mõmmit. Kastanimunad 
karglevad lõbusalt üles ja alla. Anni lehvitab sõbrakestele ja nad lehvitavad talle 
vastu. Tülile see ei meeldi ja ta poeb solvunult liivakasti ääre prao vahele. Paras 
talle!
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MIS OLID RAIMOnDIL KäRUS?
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DOKTOR MUHVI ROHI
Täna ei lähe Ada lasteaeda. Adal on pea raske ning põsed õhe-
tavad. Ema on murelik. Ta jätab Ada voodisse ja annab talle 
juua sooja pärnaõieteed. Ada köhib ja aevastab mitu korda. 
Siis peab veel mitu ja mitu korda nina nuuskama. Ema istub 
Ada voodiservale ning helistab lasteaeda õpetaja Annile.

„Tere hommikust!” ütleb ta telefoni. „Mina olen Ada ema. 
Me ei tule täna lasteaeda, Adal on haigus kallal.”

„Oi-oi, mis haigus teid seal siis maha murdis?” uurib õpetaja Anni.
„Köha ja nohu. Tulid vist juba eile meile külla ja pole siiani ära läinud. Kohe 

vaatan, kas Adal palavikku ka on.”
„Saage ruttu terveks!” soovib õpetaja Anni.
Ada on vaikselt voodis. Ta ei taha juua, süüa, rääkida ega mängida. Ema arvab, 

et peale nohu ja köha on ka palavik kohal. Ta hakkab Adat kraadima.
Ada väike kassike Muhv tuleb tema voodi juurde. Ta on oma tassikesest vett 

joomas käinud ja maiustanud mõne palakesega. Nüüd puhastab ta käpaga oma 
suu ja silmad ning vaatab Adale teraselt otsa.

„Miks sa veel voodis oled?” küsib ta kasside keeles. „Kas me mängima ei hak-
kagi?”

Ada oskab kasside keelt. Isa ütles talle ükskord, et võõrkeeli tuleb osata, ja 
Ada otsustas kohe kasside keele ära õppida. See ei võtnud üldse kaua aega ja 
nüüd saab ta vabalt Muhviga suhelda. Ta sosistab kassile vaikselt:

„Ma olen haige.”
„Mille haige sa oled?” küsib Muhv.
„Köha- ja nohuhaige. Ja palavikuhaige vist ka.”
Kassike hüppab Ada tekile nurruma. 
„Mina olen SINU DOKTOR!” teatab ta viimase nurru vahele. „Mina ravin su 

terveks. Mul on selline rohi: 
                              Kurr-nurr, paha tõbi,
                              ära meie majas köhi!
                              Kurr-nurr, minge sohu
                              köha, palavik ja nohu!”

Adale meeldib selline rohi! Muhv soojendab läbi teki tema jalgu ja aina nur-
rub oma rohtu. Ada muudkui köhib, aevastab, nuuskab ja magab. Aga köhale ja 
nohule doktori rohi ei meeldi. Kolmapäeval nad solvuvad ja lähevad naabermajja. 
Palavikul hakkab ilma nendeta igav ning läheb neljapäeval neile järele. Vaat kus oli 
alles doktoril rohi!
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MIS ROHUD nEED On?
MILLIST ROHTU SInA EnDALE OSTAKSID?

VASTUSED: KÕHUVALU VASTU, ÕnnETILgAD, PEAVALULE, 
PALAVIKUROHI, JOnnI VASTU, RÕÕMUROHI


