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Vanast ajast ja uuest ajastVanast ajast ja uuest ajast

Ajaga on asi niimoodi, et alguses on aeg alati uus. Aga veel uuemat 
aega tuleb kogu aeg juurde. Mõne aja pärast, kui uut uut aega on 
juba paras jagu juurde tulnud, saab vanast uuest ajast vana aeg. 
Kui mina veel laps olin, oli minu aeg igatahes täiesti uus. Kui aga 
nüüd mu lapselapsed nuruvad, et jutusta, kuidas vanal ajal söödi, 
joodi, mängiti, tülitseti, siis mõtlevad nad, kuidas mina lapsena 
sõin, jõin, mängisin, tülitsesin. Uus aeg on nüüd nende päralt ja 
mul ei jää üle muud, kui seda tunnistada. Ja jutustada.
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Vana aja lastestVana aja lastest

Vana aja lapsed olid samasugused kui uue 
aja lapsed, ainult mõned asjad olid neil teist-
moodi. Vana aja lastel ei olnud kodus tele-
viisoreid, sellepärast ei saanud nad õhtuti 
lastesaateid vaadata. Vana aja lastel ei olnud 
ka arvuteid ega nutitelefone, millega nad 
oleksid saanud mängida. Õhtuti vana aja lap-
sed lugesid, joonistasid või olid niisama toas. 
Päeval olid vana aja lapsed õues. Vanal ajal 
oli palju lapsi, kes ei käinud lasteaias, ilusa 
ilmaga mängisid nad terve päeva hoovis ja 
tänaval. Söögiaegadel hõikasid vanaemad 
neid tuppa. Vanaemad vanasti tööl ei käinud.

Vanal ajal oli palju vähem suuri mitme-
korruselisi elumaju kui praegu. Enamik 
lapsi elas väikestes puumajades. Puumaja-
des ei olnud vanni ega kraanis sooja vett. 
Jalgu tuli pesta kausis. Tubades olid ahjud, 
ahje köeti puudega. Sellepärast olid vana 
aja hoovides puuriidad ja puukuurid. Puu- 
riitade ja puukuuride vahel oli vana aja lastel 
huvitav mängida.

vana aja pesulaudVana aja seebialus
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Vana aja lapsed ei olnud alati ühtemoodi. Vana aja lapsed olid 
mitut moodi. Vana aja lapsed olid niimoodi: vahel olid nad head, 
aga vahel tegid pahandust, vahel olid nad sõnakuulelikud, aga 
vahel jonnisid. Vana aja lapsed olid omavahel sõbrad, aga vahel 
tülitsesid ka. Vahel olid vana aja lapsed kurvad, aga rohkem olid 
nad rõõmsad. Rohkem oli neil huvitav kui igav. Rohkem olid nad 
lärmakad kui vaiksed.

Vana aja lapsed olid poisid ja tüdrukud. Poisid hoidsid tavali-
selt omaette. Tüdrukud jälle mängisid meelsasti isekeskis. Poisid 
kisasid kõvemini, jooksid kiiremini, loopisid palli kaugemale ja 
ronisid kõrgematest plankudest üle kui tüdrukud. Nende püksid 
määrdusid tüdrukute kleitidest rohkem. Poisid hoolisid vähem 
keeldudest, nad käisid luba küsimata võõrastes hoovides ja tagusid 
sõiduteel jalgpalli. Vahel mängisid tüdrukud ja poisid koos ja siis 
pidid ka tüdrukud ronima kuurikatustele ja hüppama kõrgetelt 
treppidelt alla. Sealjuures rebenes mõnegi tüdruku kleidisaba ja 
läks marraskile põlv või küünarnukk. Muidu mängisid tüdrukud 
rohkem keksu ja muid vaiksemaid mänge.

Kõik vana aja lapsed armastasid jäätist, limonaadi ja kinos käia.
Vana aja laste nimed olid Sirje, Urmas, Merike, Raivo, Peeter, 

Tiia, Krista, Ats ja Mart. Vana aja lastel oli veel teisigi nimesid.
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Vana aja vanaemadestVana aja vanaemadest

Vana aja vanaemad ei käinud tööl nagu uuema aja vanaemad. Nad 
ei käinud ka keeltekoolis, kontsertidel ega kohvikus. Vana aja 
vanaemad ei käinud juuksuri juures. Nende juuksed olid siledaks 
kammitud ja neil oli sitsirätik peas. Vana aja vanaemade näod olid 
kortsulised ja huuli nad ei värvinud. Neil olid pikad kleidid seljas 
ja põlled ees. Vana aja vanaemad ei käinud kunagi moedemonst-
ratsioonidel. Nad käisid leivapoes, piimapoes ja turul. Ülejäänud 
aja päevast olid nad kodus. Vahel harva käisid vana aja vanaemad 
kirikus ja surnuaial.

Vana aja vanaemadel oli tavaliselt „Singeri” õmblusmasin. 
Sellega õmblesid nad lastele kleite ja pükse. Vana aja vanaemad 
oskasid ka kududa. Enamasti kudusid nad kindaid ja kampsuneid. 
Kinnastele kudusid nad tähekirja mustri, kampsunitele põtru ja 
kuuski. Põlvsukad kudusid vana aja vanaemad triibulised, iga 
triip ise värvi ja ise mustriga.
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Päeval, kui emad ja isad olid tööl, ja õhtuti, 
kui emad ja isad käisid külas, vaatasid vana aja 
vanaemad laste järele. Hommikuti ajasid nad 
lapsed üles, põimisid tüdrukutele patsid, sidusid 
lehvid ja kammisid poiste juuksed siledaks. Nad 
andsid lastele süüa ja lubasid neil õue minna või 
keelasid minemast, kui vihma sadas või oli liiga 
porine. Kui lapsed jonnisid, siis vana aja vana-

emad taplesid nendega, kui lapsed põlve katki kukkusid või muidu 
haiget said, puhusid nad häda saanud koha peale ja lugesid valu 
äravõtmise salmi:

Kui ilm oli rõske, siis valutasid vana aja vanaemadel põlved ja 
kaelasooned. Põlvi määrisid vana aja vanaemad kampripiiritusega, 
kaelasooni pidid mudima lapsed. Vana aja vanaemad tarvitasid 
veel palderjanitilku ja muid rohtusid, mis seisid neil öökapi peal.

Pikapeale jäid vana aja vanaemad väga vanaks ja surid ära. 
Nende asemele tulid uue aja vanaemad. Uue aja vanaemad on ka 
head, aga teistmoodi. Neid teab aga iga laps isegi.

„Varesele valu,
harakale haigus,
musta linnule muu tõbi,
meie laps saab terveks.”




