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Mida ühist on vihmal ja malel?
Kus on peidus vikerkaar?
Kas sügist on võimalik pudelisse panna?
Mida õpetatakse Talvekoolis?

Raamatus on lustakad lood, mis on seotud aastaaegade vahetumi-
sega. Raamatus seiklevad Kevadeplika, Suveproua,  Sügisevennad 
ja Talvetaat. Oma tähtis osa on ka mornil Vihmamehel ja vallatutel 
Tuulepoistel, kes nii mõnegi ulakusega hakkama saavad. 

Kirjanik ja kunstnik on üheskoos loonud nii väiksematele kui 
ka suurematele raamatusõpradele seiklusrohke ja värvideküllase 
põneva raamatu, millesse on peidetud nii mõnigi tõetera. 

Head lugemist!
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SUVEPROUA 
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Suveproua märkas Kevadeplikat juba kaugelt. Plika seisis 
hämaral metsateel ja toksis kärsitult oma kroksi ninaga kivi-
kest enda ees. 

„Kindlasti on tal mulle kümneid küsimusi, aga mina olen jälle 
hilja peale jäänud,” pahandas Suveproua endaga. Nii oli juhtunud 
juba mitu aastat. Põgus kallistus, teatepulga vahetus ja pettunud 
Kevadeplika, kes prouast metsateele maha jäi. 

„Küll ma järgmisel aastal kõik heaks teen,” andis Suveproua 
endale lubaduse ja kuulutas suve pidulikult avatuks. 

Suveproua polnud laisk, pigem aeglane. Üle kõige meeldis talle 
võrkkiiges lesida, unistada ja maasikajäätist süüa. Miks mitte – 
suvi on ju puhkuse ja mõnulemise aeg. Annad õhule sooja, 
veed soojenevad, vili kasvab ja marjad saavad värvi põskedele. 
Rannad on täis kilkavaid lapsi, kes palli mängivad ja uhkeid 
liivalosse ehitavad. 

„Minu kuningriigis on kõik hästi,” pomises Suveproua endale 
nina alla ja arvas, et on ühe väikese lõunauinaku ära teeninud küll. 

Ei saanud Suveproua aga kuigi kaua pikutada, kui miski ta 
ärkvele ehmatas. Kas talle tundus või oli see tõesti vihmapisar, 
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mis ta nina otsa oli potsatanud? Suveproua heitis pilgu taevasse 
ja nägi, et sinna oli kogunenud suuri tumedaid pilvi. 

„Nüüd läheb põnevaks!” hüüatas Suveproua ja hüppas ülla-
tava kergusega võrkkiigest välja. Ta teadis väga hästi, mis toimub. 
Vihma mees mängis Äikeseätiga malet. 

„Ei tea, miks teda küll ätiks kutsutakse. Ta ju suur, tugev mees, jõudu 
kui palju,” mõtles Suveproua. „Ainult väga äkilise meelega. Kaotada 
talle ei meeldi. Kohe rusikad püsti. Niimoodi küll ei sobi käituda.”

 Juba kostiski pilvede vahelt Äikeseäti rahulolematu möiratus, 
millele järgnes teine ja kolmaski. Ilm oli pimedaks läinud. Tuul 
tõusis, sest ka Tuulepoisid olid üles ärritatud. Korraga sähvatas 
pilvede vahelt terav valge nool. See tuli nii äkki, et Suveproua 
suurest ehmatusest kõrgele õhku hüppas. 

„Ohoo! Asjad on siis kohe nii hullusti, et Piksepoiss, keda 
mõned ka Välguvennaks kutsuvad, on samuti kohale kutsutud,” 
pomises Suveproua, kui kindel maa jälle jalge all oli. 

Siis alles läks tõeliseks mölluks lahti. Äikeseätt möirgas, Pikse-
poiss sähvis nooltega siia-sinna. Lõpuks keeras ka Vihmamees 
oma kraanid täiesti lahti. Inimesed olid hirmul. Tänavad ja rannad 
tühjenesid, aknad ja uksed tõmmati kinni. 
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Suveproua mõõt sai täis. Aeg oli mehed korrale kutsuda. Suve-
proua haaras oma koti, mida ta alati ja igal pool endaga kaasas 
kandis, ja tormas kübarast kinni hoides otse raju keskele. Kohale 
jõudnud, rivistas ta Vihmamehe, Äikeseäti ja Välguvenna enda ette 
ja pidas neile loengu viisakast käitumisest. Tuulepoisid keeldusid 
puude otsast alla tulemast, aga Suveproua teadis, et ka nemad 
kuulasid. 

„Male on mäng,” alustas Suveproua rahulikult. „See on üks 
mäng paljudest mängudest. Igal mängul on omad reeglid. Kord 
võidab üks mängija, kord teine. Sellest tuleb lugu pidada, mitte 
vihastada ja tormi alustada. Ja sina, Äikeseätt, kutsud ka veel oma 
väikevenna siia välguga vehkima. Kahekesi ühe vastu! Kas sul 
häbi pole? Metsad ja majad oleksid võinud põlema süttida. Kas 
inimesed on süüdi, et sina ei suuda oma viha taltsutada?” 

Kõik lasksid oma nina kahetsevalt norgu ja Äikeseätt lubas isegi 
teraapiasse minna, et õppida oma vihaga toime tulema. Rahune-
nud Suveproua heitis pilgu taevasse, kus oli juba palju heledamaks 
läinud. Vihmamees oli siiski unustanud kiiruga oma kraanid lõpuni 
kinni keerata. Seda nähes Suveproua naeratas kavalalt ja avas oma 
salapärase käekoti. Ta võttis kotist talvel kootud seitsmevärvilise 
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pika salli ja heitis selle kõrge kaarega otse taevasse. Majade uksed 
ja aknad lükati lahti, inimesed tulid tänavatele, vaatasid taevasse ja 
lõid imestusest käsi kokku. Milline ilus vikerkaar! Ja kohe klõpsiti 
ka oma telefonidega, et seda ilu pildi peale saada ja sõbrale edasi 
saata. Suveproua jäi rahule. Nii tore oli teisi rõõmustada. 

Raju oli möödas. Õhk oli värske ja lillelõhnaline. Liblikad lendlesid 
ja töökad mesilased korjasid lilledelt agaralt nektarit ja õietolmu. 
Kuidas siis teha vahet kimalasel, mesilasel ja herilasel? Suveproua 
oli moekas daam ja tema meelest kõige lihtsam viis oli vaadata 
seda riietuse kaudu. Kimalasel ehk maamesilasel on pikk paks 
kasukas, mesilasel poolkasukas, aga herilane on hoopis paljas. 
Tema on kollase-mustatriibuline ja ilma karvadeta. Parem on lasta 
neil kõigil oma tööd teha ja rahulikult toimetada. Ärritatud putu-
kas võib enda kaitseks valusalt nõelata. Kimalased ja herilased 
võivad teha seda isegi mitu korda, aga vaene mesimumm sutsab 
korra ja kaotab sellega oma elu. Mesilased on väga tähtsad, sest 
just nemad valmistavad mett, mida saia peale määrida ja tee sisse 
panna, kui kurk valutab või lihtsalt tuleb isu magusa järele. 


