
Hea lugeja!
 

Sa hoiad käes raamatut, mis sisaldab valiku meie  rikkalikust lastejutuvaramust 

läbi aegade. Kogumiku varaseimad jutud on ilmunud 1920. aastatel, hiliseimat 

juba uuel sajandil, vaid mõned aastad tagasi. Oleme lood liigitanud aasta-

kümnete kaupa. Nõnda on uudishimulikumal lugejal põnev jälgida ka seda, 

kuidas meie lastejutužanr on ajas muutunud,  mida kirjanikud on erinevatel 

kümnenditel oluliseks pidanud ja millest lastele pajatanud. 

Kogumiku teemadering on hoitud võimalikult  avar. Siin leidub jutte nii laste 

igapäevaelust, südamlikke loomalugusid kui mänguasjade seiklusi,  autorite 

uljast fantaasialennust rääkimata. Pole vist valdkonda, mida meie lastekirjani-

kud poleks käsitlenud. Mõned jutud on naljakad ja teevad tuju heaks, teised 

jälle kutsuvad elu üle järele mõtlema, poetavad mõne tarkusetera või annavad 

aimu, millega tegelesid lapsed aastaid tagasi.

Kuigi uued pildid loovad uue terviku, tuleb lastekirjanduse sõbrale  kind-

lasti nii mõnigi pajatus tuttav ette. Vanaema ja vanaisa mäletavad ilmselt Jüri 

Parijõe või Jaan Lattiku palasid, emale ja isale meenutavad aga nende lapse-

põlve Eno Raua või Ellen Niidu jutud. Lastele võib äratundmisrõõmu pakkuda 

Andrus Kivirähki või Piret Raua kirjutatu. Ehk on just nüüd parim aeg, et oma 

lugemiselamusi ka üksteisega jagada ja ühiseid kirjandusmälestusi luua?

Hubaseid hetki unejuturaamatu seltsis!

Jaanika Palm

raamatu koostaja
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Unevanamees
Jüri Parijõgi

Kaugel metsas oli unevanamehe kodu. Seal oli tal suur veski, kus hommikust 

õhtuni jahvatati peenikest uneliiva. Õhtul täitis unevanamees suure koti une-

liivaga ja läks lastele und viima. Tuli Karli akna alla ja vaatas – nii hilja juba, ja 

poiss mängib veel põrandal! Kohe võttis kotist hea kamalutäie und ja viskas 

läbi akna poisile silma. Nüüd läksid poisi silmalaud raskeks, uni hakkas torkima 

silmanurkades. Siis läksid silmad kinni ja pea vajus rinnale. Kui ema seda nägi, 

ütles ta: „Oi unevanameest, pannud meie Karli põrandale magama!” Võttis 

poisi sülle ja viis voodisse.

Aga unevanamees rühkis edasi pikkade sammudega, läks und viima teis-

tele lastele.
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Koduseid talitusi tegemas
Jüri Parijõgi, 1937

Suvel olid isa ja ema mõnikord päevad otsa kodunt ära, kas kaugel heinamaal 

või põllul tööl, meie olime üksi kodus. Mõnikord läksid nad juba vara hommi-

kul ära, meie jäime magama. Kui keskhommiku paiku ärkasime, leidsime, et 

oleme üksi. Söök meie tarvis oli lauale või kappi valmis pandud. Ja kuus tükki 

suhkrut, igaühele kaks tükki, selle vaatasime kohe järele. Suhkrupea oli aga 

isa kapis luku taga, seda meie hooleks ei jäetud.

Pidime siis kodus head lapsed olema ja ilusasti mängima, seda kinnitas ema 

õhtul juba ette. Tuli kanade järele vaadata, lõunaajal seale süüa anda, lehm lauta 

kütkesse panna ja naabritalust vanaeit lehma lüpsma kutsuda. Mõnikord pidime 

peenraid kitkuma ja lõpuks veel majatalitusi tegema. See oli kõik, mis pidime 

tegema või mida tohtisime teha. Mida aga teha ei tohtinud, seda oli nii palju, et 

ei jõudnud kuidagi meeles pidada. Ei tohtinud alla jõe äärde minna ega Suur-

nõmmele, ei tohtinud sibulavarsi, tooreid marju ja õunu süüa, mööda katuseid 

ronida, isa saage ja höövleid tarvitada ega külapoistega kakelda ja veel palju, 

palju muud. Mõnikord luges ema nii palju keelde ette, et pea hakkas kuulates 

huugama ja vend Juhan pidi küsima: „Ütle nüüd seda, ema, mida me tohime teha?”

Aga lõpuks tohtisime ometi kõike. Ronisime aida katusele, käisime jõe ääres, 

sõime sibulavarsi ja kaklesimegi teiste poistega. Päevad olid ju pikad, aega 

ja vabadust oli palju.
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Ehitasime maju, mängisime indiaanlaste-mänge, jooksime ning hullasime 

niisama, asja ees, teist taga.

Siis juhtus sageli, et kanad jäid omapead peenarde vahele ja lehm kuni kella 

kolmeni lüpsmata, kuna siga sai oma lõunase toiduportsjoni alles keskõhtul. 

Kodused talitused aga, mida ema kõige rohkem nõudis, jäid kõik tegemata. 

Kui ta õhtul koju tuli, leidis, et tuba on pühkimata, hommikused sööginõud ikka 

veel laual, pliidi ees pole haoraagugi ja ämbris tilkagi vett. Panime siis küll kõik 

kolmekesi käed külge: mina läksin vett tooma, Anna hakkas tuba koristama 

ja Juhan arvas, et tema peab hagu tooma, – kuid oli juba hilja, pahandus ei 

jäänud tulemata.

Mõnikord aga valdas meid selline tööhoog, et tegime kümme korda roh-

kem, kui ema nõudis. Siis saime kiita ja olime oma töökusele väga uhked. Kuid 

mõnikord tegime nii palju üle, et meiega ei oldud jälle rahul.

Ühel õhtupoolikul, kui kõik mängud olid juba mängitud ja hullamised hulla-

tud, kükitasime kolmekesi kaevu ääres ja pidasime nõu, mis nüüd ette võtta. 

Viimaks ütles Anna, kes oli meist kõige vanem:

„Hakkame õige koduseid talitusi tegema!”

„Mis talitusi me ikka teeme?” päris Juhan, kes oli alles viie-kuueaastane ja 

igasuguste talituste vastane.

„Armas aeg, kas siin tööd-talitust vähe,” arvas Anna ja püüdis jäljendada 

ema. „Siin upu varsti mustuse sisse ära. Poisid, kohe luuad kätte ja õue püh-

kima! Mina lähen tuba koristama.”

Nüüd sattusime meiegi hoogu ja töö läks rabinal lahti. Haarasime luuad ja 

hakkasime nii südilt pühkima, et hall tolmupilv tõusis õue kohalt üles.

„Ei siin ole aega vaadata,” õhutasime Juhaniga teineteist, „siin on tööd – 

murra kas või kael.”
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Ja siis me ka murdsime. Kui üks luud kätte lagunes, võtsime teise; kui ühel 

rehal, millega suuremat prahti eest ära tõmbasime, läksid pulgad katki, võtsime 

teise ja kolmanda. Sealjuures kordasime isa sõnu:

„Pole viga, töö juures juhtub mõndagi.”

Selle aja sees kolistas Anna kambris ja rehetoas, sealgi tolmas nii, nagu 

tehtaks kütist. Põrandariided viskas uksest välja õue ja käsutas meid nagu ema:

„Poisid, kloppige need õige puhtaks!”

Meie siis ka kloppisime, nii et suu ja silmad läksid tolmu täis.

Kui meie õuega ja Anna kambritega oli valmis saanud, algas riistade pese-

mine. Esiteks tassid ja sööginõud, siis tulid kausid ja kõik muu, mis kuidagi 

pesta andis. Anna köitis endale ema põlle ette ja rätiku nii pähe, et sõlmed 

tulid kukla taha, – kes see ütleb, et ei ole ema?

Kõik pestud riistad ladus ta karjavärava ette pingile, ja neid sai selline rodu, 

millist ei nähta isegi pühade eel. Kogu aja seletas Anna:

„Ma ütlen ju, et kui sa mõne päeva majapidamise juurest eemal oled, siis 

annab jälle teha, enne kui kõik korda saad.”

Nüüd märkasime ka meie, et haopinu juures pole ühtki katkilöödud hagu 

ega lõhutud puud. Seda asja tuli vaadata. Kuid minul kui mehel ei kõlvanud 

hädaldada ega rühkida. Ütlesin Juhanile:

„Mine sa, poiss, too rehetoast varnast kirves, löön naistele mõned haod 

katki ja puud lõhki.”

Juhan tõi kirve, tõi kaks kirvest, sest ega temagi olnud vähem mees. Ja nüüd 

algas meie pinumaal selline raiumine ning lõhkumine, nagu võetaks Rakvere 

metsas palke maha.

Kui Anna jõudis järjekorraga piimapüttide juurde, pidime meie tule alla 

tegema, piimapüttide hautamiseks kive kuumutama, pesuküna ja pesuliiva 
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valmis panema. Varsti olid kuidagimoodi küüritud pütid ja kirnud kaevu ääres 

pingil reas ja uusi tuli juurde vahetpidamata. Ikka kuum kivi pliidi alt välja – 

soss! piimapütti. Möllasime ja mässasime pesta, niikaua kui enam midagi ei 

leidnud, mida võiks veega üle lasta. Isegi seasöögiämbri ja katkise kanaküna 

pesi Anna puhtaks. Padade küürimine jäi meie hooleks. Nühkisime ja küüri-

sime siis ka nii, et varsti olid meie sääred, püksid ja pluusidki tahmaga koos.

„Ega sellest ole midagi,” õpetasime teineteist. „Töö juures juhtub mõndagi, 

tööinimene ei saa igakord vaadata, kas tal riie puhas on.”

Kui endi arvates padasid, potte ja panne küllalt olime küürinud, vaatasime 

ümber, kas oleks veel midagi käsile võtta. Olime nii suures pesemishoos, et 

oleksime puhtaks küürinud kas või kogu küla piimapütid ja nõgised pajad, 

vana vankri ja räästa alla suvekorterisse pandud ree ühes palgikelguga.

Kui enam midagi pestavat näppu ei hakanud, otsustasin mina:

„Peseme õige kambri põranda kah ära!”

„Jah,” oli Juhan kohe nõus, „viime toobriga vett ja kallame maha.”

Kuid seda Anna ei lubanud. Kus sellega – temal toad kõik puhtaks pühitud 

ja põrandariidedki paigale asetatud. Mingu me aga õue meeste talituste juurde 

ja ärgu segagu end naiste asjadesse.

„Siiski,” hüüdis ta meid ukse pealt tagasi, „tooge mulle rehetuppa vett, 

tooge kõik veenõud täis!”

Seda tegime heameelega. Mina ütlesin:

„Viime vett, nii et õige aitab. Viime kõik nõud täis, siis saab emalgi võtta. Alati 

pahandab, kui koju tuleb, et kari lapsi kodus jooksmas nagu noori sälgusid, 

aga et nad sulle ka tilga vett valmis tooksid, seda ei ole.”

„Teeme veevedamistalgud,” andis Juhan omalt poolt nõu ja jooksis ise 

veeämbri järele.
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Siis algasidki veevedamistalgud. Esiteks tõime Annale ühe ämbritäie, siis 

hakkasime vett mujale kandma. Rehetoas pliidi sees asetsev müüripada, kuhu 

sisse läheb vähemalt kümme-viisteist ämbritäit vett, sai ääreni täis. Kui kaant 

peale seadsime, ajas ülegi.

„Nüüd on siis sellega korras,” laususin Juhanile, „nüüd tuleb see tõrs käsile 

võtta.”

Vinnasime kaevust vett ja kandsime nii, et poritee jäi kaevu ja rehetoa ukse 

vahele. Kuid sellest polnud midagi, seda mõnusam oli mööda jahedat poriteed 

käia rehetoa ja kaevu vahet.

„Need on alles talgud,” seletas Juhan kibeda töö sekka. „Vaata, kui märg 

ma juba olen.”

Jah, nüüd märkasin minagi, et poiss oli märg ja porine. Need veetalgud, 

need on niisugused asjad, et seal kuivalt läbi ei saa. Laseme aga käia!

Kui tõrs sai täis, võtsime käsile vannid, pajad ja potid. Olgu ometi ükskord 

ema meiega rahul ja ärgu nurisegu, et veetilka pole toa juurde toodud.

Seni kui meie Juhaniga vett kandsime, kooris Anna pudrukartuleid. Ka siin 

oli meile sageli ette heidetud, et pudrukartulid on koorimata jäetud. Anna oli 

neid vist juba kaks korvitäit valmis koorinud ja kolmandat alustanud, kui meil 

veenõud otsa said.

Pidasime aru ja otsustasime ka äsja küüritud piimapütid ning kirnud vett 

täis kanda.

Parajasti olime oma veetalgutega suurt koorekirnu täitmas, kui isa ja ema 

astusid õue. Keset õue jäid nad seisma ja lõid kaht kätt kokku. Siis hüüdis ema:

„Armas aeg, mis siin lahti on? Õu vett ja pori täis, poisid mõlemad märjad 

ja porised nagu poriauku kastetud. Mis te siin teete? Ja kõik kohad vett täis 

kantud. Kes need piimapütid sahvrist välja tõi? Missugusele pulmarahvale 
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sina, Anna, kartuleid koorid? Suur pesuvann kartuleid täis ja muudkui koorid 

aga juurde. Ütelge ometi, mis üleannetust te olete teinud siin kogu päeva?”

Nüüd ei saanud me enam asjast aru, vaatasime nõutult üksteisele otsa, 

isale ja emale silma. Mispärast selline pahandamine? Viimaks kohmas Anna 

ütelda, enesel nutt peaaegu kurgus:

„Aga ema ... isa, me tegime ju koduseid talitusi.”
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Must kukk ja kirju kana
Julius Oro, 1935 

Elasid kord eit ja taat. Eidel oli kirju kana, taadil must kukk. Kukk laulis igal 

hommikul taadile äratuslaulu, kana munes iga päev eidele ilusa valge muna.

Kord taat läks metsa puid raiuma. Eidel hakkas üksinda igav, ta läks naabri-

peresse juttu puhuma. Must kukk ja kirju kana jäid üksinda koju.

Siis tuli rebane Reinuvader ukse taha ja koputas.

„Kes seal on?” küsis must kukk.

„Olen kaupmees kaugelt maalt. Mul on toredat kaupa kotis. Laske mind 

sisse!” hüüdis rebane väljast.

Kana ütles kukele: „Ava uks! Ma tahan seda toredat  

kaupa näha.” 

Kukk vastas:
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„Ava ise, ma ei julge.” 

Ja siis see kirju kana avas ukse. 

Rebane tormas tuppa, haaras kana ham-

maste vahele ja jooksis metsa. Kukk aga 

kisendas: 

„Kukeloogu! Taat, tule appi! Rein viis metsa 

eide kirju kana.”

Taat oli kaugel, ei kuulnud kuke hüüdu, ei teadnud 

minna appi. Rein aga jooksis edasi, kana hammaste vahel.

Siis kana küsis rebaselt:

„Kas lubad mul laulda? Mul muidu igav.”

„Laula!” vastas rebane.

Kana hakkas kaagutama täiest kõrist. Ise kiitis:

„Sina, Rein, nii valjusti ei suuda.”

„Küll suudan,” ütles rebane ja tegi nii valju häält, kui vähegi jaksas.

Kana aga sai niiviisi rebase lõugade vahelt valla ja lendas puu otsa.

Rebane vihastus koledasti. Jäi aga siiski puu alla kükitama ja ütles:

„Valvan seni siin, kuni nälg su puu otsast alla ajab.”

Valvas rebane päeva, valvas teise. Kolmandal päeval kana ütles:

„Miks sa, Rein, mind näljutad? Jään ju niiviisi kole kõhnaks, sul pole lõpuks 

minust midagi süüa, olen luu ja nahk. Mine parem ja too taadi must kukk ära. 

See on alles tubli rasvane suupiste.”

Rebane mõtles: „Tõepoolest võiks tuua taadi musta kuke!”

Läkski Reinuvader kukke tooma. Jõudis talu ukse taha, koputas. Taat ise 

avas ukse ja küsis:

„Mis sul tarvis?”


