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MEIE ELUST
Euroopa Nõukogu kuulutas tänavuse aasta aktiivsena vananemise aastaks. 2013. aasta
aga tuleb kuuldavasti vabatahtliku töö aasta. Mõlemad aastad oleksid justnagu meie
maja inimeste põhjal ja meie jaoks loodud, sest eks ole ju meie ühingusse kogunenud
aktiivse ellusuhtumisega inimesed ja eks ole vabatahtlik töö üks meie peamisi
tunnusjooni. Jah, tõepoolest, kõikidel eakate elu analüüsivatel seminaridel ja
kokkutulekutel õhku visatud loosungid, nagu „Ära nukrutse kodus, tule inimeste
hulka!“ või „Ära istu jõude kodus, tule tee vabatahtlikku tööd!“ ei tekita meis
võõristust, eriti esimene neist – koju nukrutsema pole meist keegi jäänud. Mõnel
meist on meie ühingu kõrval veel mitu huviklubi, kus käia, mitu huviringi, kus
osaleda, kolmanda või ei tea mitmenda nooruse ülikoolid, kus ennast harida,
teatrietendused ja kontserdid, mida on vaja ära vaadata ja ära kuulata, lisaks mõistagi
lapselapsed, kes vanaema näha nõuavad, ja sõbrannad, keda ka kiires elutempos
unustada ei saa jpm. Nemad jõuavad igale poole. Jah, esimene loosung on meie majas
100-protsendiliselt käibel.
Teise loosungiga on lugu veidi komplitseeritum, eriti viimasel ajal. Meie majal on
neli ja poolsada liiget, toimkondades või mingil muul moel teevad neist vabatahtlikku
tööd veidi alla kahesaja. Paljud nende hulgast on olnud toimkondadesse hõivatud
juba meie ühingu algusest saati, seega siis oma 17 aastat, paljud esimesest päevast
alates, mil meie hulka end kirja panid. Paljud neist jõuavad vabatahtliku töö
harmooniliselt ühendada kogu oma laialdase huvimaailmaga, ja aega jääb ülegi. Kes
teeb, see jõuab – kui vaid tahab! See on meie vana hea kaader. Mõistagi on nende
hulka lisandunud ka mitmeid viimastel aastatel meiega liitunuid, aga... Jah, üha
sagedamini on kuulda, et ühte või teise toimkonda oleks hädasti uusi tegijaid tarvis,
ent miskipärast pole nende kaasatõmbamine õnnestunud. Eriti igatsevate pilkudega
vaatame meie maja noorte, see tähendab hiljaaegu pensioniikka jõudnute poole –
teame ju kõik, et tulevik on noorte kanda. Ja 60-70-aastased ongi meie maja noored,
teised mitte enam nii noored, aga - igavesti nooruslikud. Kõigile soovijatele aga, olgu
nad noored või üksnes nooruslikud, pakume võrdseid võimalusi rahuldada üht
inimese igavest vajadust – vajadust olla kellelegi ja kusagil kasulik. Ja vajadust
kuuluda tegusana ühte suurde perre.
Kogu eelnev keeruline jutt on räägitud selleks, et anda teada: meie kohviku toimkond
ning meie küpsetajate brigaad (ja mitte ainult nemad) ootavad enda hulka uusi
toimekaid ja toredaid ühinguliikmeid. Ka „Seenior“ ootab uusi kirjutajaid, kes oma
mõtteid teistega jagada soovivad. Nad on kindlasti kusagil olemas, me pole neid
lihtsalt üles leidnud. Anname endast teada!
Jõudu tööle!
Ene Veiper
VENÜ juhatuse liige
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KUIDAS ON LÄINUD „VANAEMADEL“
Armas Silvia Mellik, kallid Vanaemade koori liikmed,
taas on teie visadus, töökus, laulurõõm ja ettevõtlikkus vilja kandnud.
Tunnen koos teiega uhkust järjekordse tunnustuse üle. See on oluline märk sellest,
kuidas südamega tehtav eneseteostus ei jää ühiskonnas tähelepanuta ning jõuab
inimesteni, kes oskavad sellest lugu pidada ja seda hinnata. Teie laulurõõm on meie
ühingule oluliseks tunnusjooneks ning teeb meie ühingu tugevaks ja eriliseks.
Õnnitlen Teid, lugupeetud Silvia Mellik ning kogu koorirahvast nii VENÜ juhatuse
nimel kui ka enda poolt kõrge tunnustuse puhul ning soovin teile ka edaspidi
kaasinimesi nakatavat elurõõmu ja visadust, mis väljendub eelkõige teie laululustis ja
armastuses muusika vastu.

Teie Heino Hankewitz

KOORI MUUSIKALINE TEGEVUS HOOAJA JOOKSUL JA
PANUS KOHALIKKU KULTUURIELLU
VENÜ naiskoor „Vanaemad“ on tegutsenud juba seitse aastat. Igal hooajal on
esinetud keskmiselt viisteist korda. Esinetud on Eestimaa erinevates nurkades –
Setumaalt Hiiumaani, Tallinna mitmesugustest kontserdisaalidest ja kirikutest
rääkimata. Lauldud on ka piiri taga: Leedus, Peterburis, kolm korda Soomes. Sellel
hooajal oli kontsertmatk Saksamaale.
Koor on osa võtnud kõikidest naiskooride laulupäevadest ja ka suurest laulupeost,
mis on jäänud selle seitsme aasta sisse.
Hooaeg 2011/2012 algas 30. septembril, valmistuti advendikontsertideks. Esinemisi
oli sel hooajal neli. Peale esinemise Tallinna naiskooride ühiskontserdil Jaani kirikus
olid iseseisvad kontserdid VENÜ saalis, Rootsi-Mihkli kirikus ja Toomkirikus.
Jõulukontsertidel on koor alati toonud kuulajateni ka uuemaid Eesti jõululaule
erinevatelt heliloojatelt (Mägi, Sau, Salumäe, Gabral jt). Osa nendest lauludest on
pühendatud koorile.
Euroopa Liit kuulutas 2012. aasta aktiivsena vananemise aastaks. „Vanaemade“ koor
on näide sellest, et ka eakana saab olla aktiivne. Oma laule on viidud ka nende
inimesteni, kes ei ole enam võimelised kontserte külastama kas tervise pärast või
materiaalsetel põhjustel. Nii on esinetud ka hooldekodudes, Merivälja pansionaadis,
Villa Benitas. 16. veebruaril oligi koor Merivälja pansionaadis vabariigi aastapäevale
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pühendatud kontserdiga. 18. veebruaril oli kontsert Soomes Seutolani kirikus.
Enne võistulaulmist laulsid „Vanaemad“ koos Tallinna Ülikooli naiskooriga ülikooli
aulas.
Helilooja Ester Mägi 90. sünnipäevale pühendatud naiskooride võistulaulmisel
saavutas koor C-kategoorias esimese koha. Lisaks veel eripreemia parima
kohustusliku laulu esitamise eest. Koori dirigent Silvia Mellik sai eripreemia kui
parim dirigent ja Mare Altroff parima kontsertmeistri eripreemia. Vaatamata sellele,
et keskmine vanus kooris on 75 aastat, suutis koor „lüüa“ endast koorilauljate ea
poolest nooremaid koore.
20. aprillil oli koor jälle laval. VENÜ saalis oli koori kevadkontsert. 30. aprillil andis
koor kontserdi VENÜ aastakoosolekust osavõtjatele Rahvusraamatukogu saalis.
9.mail tähistati Õpetajate majas kontserdiga emadepäeva ning sama kontserdi kordus
oli 11. mail VENÜ saalis. 14. mail kutsus Eesti Rahvusringhääling koori lindistusele.
Lindistati 4 laulu:
K.A. Hermann „Väike kevadlaul“
E. Mägi „Kauge maa“
R. Pajusaar „Tänav on vaikne“
H. Nyberg „Ave Maria“
15. mai hommikul algas koori pikim kontsertreis – Saksamaale. Koori küllakutsujaks
oli Volkssolidarität Berlini e.V. Liidumaa organisatsioon. Esineti Volkssolidarität
Berlini e.V. Liidumaa hooldekodus ja päevakeskuses ning Sozialwerk Berlini e.V.
suures saalis. Koori teise päeva kontserdist tehti ka DVD plaat.
Volkssolidarität Berlini e.V. Liidumaa organisatsiooni tegevjuht Miriam Ehbets
kirjutas koori kroonikaraamatusse: „Suurepärane kontsert... Koor äratas paljudes
meie liikmetes huvi Eesti ja eestlaste vastu... Koor andis uues hoo meie ühingute
vahelise sõpruse ja koostöö edendamiseks“.

Berliinis Eesti saatkonna ees
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Ekskursioonil Berliini Maailmaaias

Kooril on ka oma ansambel „Nostalgia“, mida juhendab koori oma laulja Tiina Palm.
Ansambel esineb koos kooriga kontsertidel ja on andnud ka iseseisvaid kontserte.
Dirigent Silvia Melliku töö kooriga on enneolematu. Eriline hääleseade, mida on
vanematele häältele vaja, on äratanud huvi ka tulevaste noorte koorijuhtide hulgas,
kes on kooriproove kuulamas käinud - eks seegi ole panus Eesti muusikakultuuri
arengusse.
Koori hooaeg lõppes 30. mail Keila-Joal lauldes vabas õhus, tänades vaevanägijaid ja
meenutades möödunut. Koori tulid kuulama ka ümberkaudsete suvilate elanikud.

Sirje Õigus
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SAAME TUTTAVAKS
Mina olen Madis ja töötan Vanurite Eneseabi -ja Nõustamiskeskuses kuni 2013. aasta
septembri alguseni. Minult on korduvalt küsitud, et mis „asjapulk“ ma selline siin
Poska majas olen – saladuseloori kergitades teatan, et olen asendusteenistuslane.
Valdav enamus arvatavasti ei tea, millega on tegu.

Mehed vanuses 17-27 eluaastat peavad teatavasti läbima kaitseväe tegevteenistuse,
mis tekitab inimestes äärmiselt vastakaid tundeid – osale meeldib ning nad võtavad
seda kui sõjaväelase karjääri nurgakivi, enamikule aga on see hoopiski ajaraisk,
tobedus ja tekitab hirmu. Olen mõtisklenud, kui palju on Eestis intelligentsi, näiteks
insenere, sõjaväeteenistuse tõttu kaduma läinud. Kindlasti on osa ka neid, kel pole
sellest sooja ega külma ning nad teevad sõjaväeteenistuse läbi ka töötu põli asemel.
Elame 21. sajandil ning sõjapidamine ja kõik sellega seostuv tundub mulle eriti
arulage. Mida me võitleme? Niisiis otsustasin, et ei soovi vaatamata sellele, et minu
isa põlvkond mitu aastat Venemaa sügavustes aega viitma pidi, osaleda
tegevteenistuses. Samuti loobusin olematu haiguse külgepookimisest, kuna minus
polnud piisavalt jultumust ega oskust seda teha. Kartsin karmavõlga.
Seaduse järgi on tegevteenistuse alternatiiviks asendusteenistus, mille käigus
teenistuslane tegeleb kas päästetöödega, töötab riigi või kohaliku omavalitsuse poolt
sotsiaalteenuseid osutavas asutuses või siis õppeasutuses, kus õpivad erivajadusega
õpilased. Asendusteenistusse astumiseks peab olema religioosne või kõlbeline põhjus.
Minu puhul oli tegemist viimase, mitte esimesega, kui keegi seda lootis või kartis.
Nüüdseks olen töötanud Poska majas pea kolm kuud ja pean ütlema, et tegu on
meeldiva töökeskkonnaga. Tallinn ei kuulu kindlasti mu lemmiklinnade hulka, kuid
linnaosaga on mul siiski väga vedanud. Enamuse ajast töötan õues, kus minu
kaaslasteks on kaks oravat ning kolmapäeviti aiarühm. Kirgastav on istuda pärast
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tööde lõpetamist videvikutunnil pingil ning olla osa suitsusest, kuid samas karge
õhuga Kadriorust.

Imetlen meie maja inimesi, kes hoolimata vanusest käivad tööl täiskoormusega ning
teevad oma tööd täieliku pühendumusega. Imetlen neid, kes vabatahtlikult oma
ülesandeid täidavad ja muidugi ka kõiki teisi liikmeid, kelle jaoks seda kõike tehakse.
Seda enam riivab kõrva kohatine, kuid siiski harva esinev virisemine. Loobun
klišeelikust „tädi Maalist“, vaid toon näite oma vanaemast. Minu vanaema elab Valga
maakonnas Taheva vallas Laanemetsa külas ehk siis väga perifeerses paigas, kus pole
sellist mõnusat maja nagu Poska. Seal on vanurite huvidering enamasti kartulite
kitskmine ja autupuudi uutmine. Natuke teen liiga - taidlusrühm siiski on. Kuid
ikkagi – Poska maja on väärtus, mida peab austama ja hoidma ja mille elus peab ise
aktiivselt kaasa lööma. See on soe koht, kuhu külmalt tänavalt astuda, soojad
inimesed, kellega juttu puhuda ja kohvi juua, soojad ruumid, kus saab nii tantsida kui
keeli õppida ning teha veel palju muud, soe söök, mis kosutab keha. Lisaksin, et
supid on äärmiselt hästi maitsestatud! Au kokkadele!
Napi kolme kuuga on raske välja tuua, mida ma siin õppinud olen, võib-olla seda, et
peaksin olema rõõmsameelsem ja positiivsem. Elu on lühike ning iga päeva, tundi,
minutit maksab väärtustada ja oma olemine võimalikult mõnusaks teha. Peab tegema
seda, mis meeldib ja toidab vaimu. Eeskujuks on Poska maja vabatahtlike töö.
Karmiks elukooliks on muidugi auto juhtimine suures ja võõras linnas. Nüüdseks
olen saanud kindluse ja minuga sõitmist pole vaja karta. Minu orienteerumine
Tallinnas paraneb iga päevaga.
Tahan südamest tänada kõiki, kellega päevast päeva kokku puutun. Aitäh, et
pühendate mulle oma aega ning mõistate, et maapoiss tahab vahel linnakärast puhata
ja kojusõiduks rongi peale minna. Suured tänud. Jõudu ja jaksu VENÜ-le.
Madis Mumm
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KES ON KES? MEIE TOATAIMED
Toataimedel on oluline osa iga interjööri kujundamisel ja ilmestamisel. Küllap ei
kujuta meiegi oma ilusat maja ette ilma rõõmsa roheluseta. Paljude jaoks on see
rohelus paraku anonüümne. Püüame siis mõnede taimedega ka nimepidi tuttavaks
saada. Alustame suurekasvulistest.

Virve punahuulega

Alumises väikeses saalis kasvas palju aastaid meeldiv monstera, millele külm
kahjuks liiga tegi (õue viiv uks oli väga külmal ajal kogemata liiga kauaks lahti
unustatud). See suur toredate auguliste lehtedega liaan on pärit troopilise Ameerika
metsadest. Toataimena on ta Eestis tuntud juba 19. sajandi keskpaigast alates, teda on
kutsutud ka filodendroniks. Meie monstera õnnestus väikestest juurevõsudest päästa
ja mõne aasta pärast on meil loodetavasti taas noor taim olemas. Praegu kasvab
monstera asemel väikeses saalis ja mitmes kohas mujalgi hiigel-tääkliilia ehk juka.
Tema looduslik kodu on Põhja-Ameerika lõunaosa ja Kesk-Ameerika kuivadel
aladel, toataimena on ta viimastel aastakümnetel suures soosingus oma hea
vastupidavuse tõttu keskküttega ruumides.
Alumise korruse nn rohelises toas kasvab salepüstjas nõtkete, osaliselt rippuvate
okste ja väikeste läikivroheliste lehtedega bensoe-viigipuu. Temagi on viimastel
kümnenditel olnud sisehaljastuses suurmoeks, kuigi on tääkliiliast nõudlikum,
soojalembesem. Ülemisel korrusel raamatukogu ukse taga on tema huvitavate krässus
lehtedega sort. Bensoe-viigipuu on pärit troopilisest Kagu-Aasiast, samuti nagu meile
toataimena ammu tuttav kummi-viigipuu ehk kummipuu, mida meie majas näeme,
kui tagumisest trepist akvaariumi juurest alla läheme.
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Ülemisel korrusel akvaariumi kõrval laiutab rooshibisk, kes on meil toalillena juba
ammu tuntud. Tegu on hübriidse liigiga, kes arvatakse pärinevat troopilisest ja
lähistroopilisest Aasiast, küllap siit ka meil tuntud rahvapärased nimed: hiina kask,
hiina roos, ka toakask. See ilusate õitega taim on troopikas kultuurtaimena väga
levinud. Sageli nimetatakse teda „ilusate naiste lilleks“, õisi on troopikamaades
kombeks juustes kanda. Õite kroonlehtedest ja tolmukapeadest saadud tumedat mahla
kasutasid hiina ja india naised vanasti kulmuvärvina. Portugali meresõitjad kasutasid
seda kingaviksina. Havail, kus hibisk on rahvuslilleks, süüakse tooreid õisi seedimise
soodustamiseks. Fidži saartel korraldatakse igal aastal hibiskikarnevale.
Akvaariumitoa aknaaluses nurgas kasvab ääris-draakonipuu, keda võib samuti
lugeda nn uute toalillede põlvkonda kuuluvaks. Pärit Madagaskarilt ja Réunionilt.
Kasvab troopikas 3-4 m kõrguseks, graatsilised tihedad lehetutid peenikeste, rombjate
lehearmidega kaetud varte tipus. Toas soojalembene.

Ääris-draakonipuu

Kolmandal korrusel vaatab kohe liftist väljudes vastu Veitchi pandan ehk kruvipuu
(lehed kinnituvad varrele spiraalselt). Pandanid on tüüpilised puud Vana Maailma
troopiliste piirkondade rannikualadel, meie liik on pärit Polüneesiast. Looduses kuni
20 m kõrgune puu. Taime tüvest kasvavad allapoole õhujuured, mis mulda ulatudes
juurduvad, kujunevad tugijuurteks ning suurendavad taime vastupanuvõimet
tõusudele ja üleujutustele. Toas soojalembene.
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Pandan

Meie suurematele taimedele sai nüüd ring peale tehtud. Kõiki väiksemaid ma
siinkohal ei tutvusta, sest aeg-ajalt nad vahetuvad. Mõnedest püsiasukatest tasub
siiski juttu teha.
Sõnajalgadest on toas kahtlemata kõige levinumad elegantsed ja pilkupüüdvad
troopilisest Ameerikast pärit nefroleebid, kuigi nad on küllaltki kapriissed – ja seda
kapriissemad, mida pitsilisemate lehtedega sortidega on tegemist. Ka ei ole nad väga
pikaealised taimed. Mõned inimesed on tundlikud nefroleebi eoste tolmu suhtes.
Samas on nefroleep üks paremaid õhupuhastajaid, sel eesmärgil on teda kasutatud
isegi Ameerika kosmosesüstikutes. Meie majas kasvab nefroleep praegu
trepimademel ja rohelises toas.
Rohelises toas kasvab ka viimastel kümnenditel väga levinud ja populaarne tõlvlehik.
Looduslikud liigid kasvavad troopilises Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, toataimedena
kasvatatakse peamiselt nende baasil aretatud sorte. Mõnekümne sentimeetri kuni
poole meetri kõrgused rohtsed varretud püsikud moodustavad tihedaid puhmikuid.
Lehtedest kõrgemale ulatuv õisikuvars kannab tipus rohekasvalge pikliku või ovaalse
kõrglehega nõrgalt, kuid meeldivalt lõhnavat tõlvikõisikut. Armastab poolvarjulist ja
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sooja kasvukohta ja niisket õhku, kuid talub ka üsna suuri kõrvalekaldeid
ideaalrežiimist. Pikaealine taim. Mahl sisaldab nahka ja limanahku ärritavaid aineid.

Tõlvlehik

Õitsemise perioodil tõuseb päevakangelaseks kaunis punahuul, kes meil praegu
asub akvaariumiruumis. See liik kasvab Lõuna- ja Kagu-Aasia ja Malai saarestiku
niisketes troopilistes metsades epifüüdina puudel. Rippuvad varred võivad kasvada
mitmekümne sentimeetri pikkuseks, lehed on nahkjad, läikivad, eredad
oranžikaspunased õied asetsevad 10-12-kaupa võsude tippudes, tolmukad ja
emakasuue ulatuvad õiekroonist välja. Suhteliselt nõudlik toataim, soojalembene, tal
peaks olema alati oma kindel ja võimalikult ühtlase režiimiga koht.
Lõpuks veel taimest, kelle kasvatamist aastat 30-40 tagasi peeti lausa prestiiži
küsimuseks, kuid kes nüüd paljude uute toataimede lilleturule tulekuga moetaimede
nimistusse enam ei kuulu – see on troopilisest Ameerikast pärit tähniline
diifenbahhia. Tugev sirge lüliline vars võib kasvada paari meetri kõrguseks,
laimunajad 30-50 sentimeetri pikkused lehed on valge- või kollasekirjud. Väga
soojalembene, kuid uudse kasvukuju ja dekoratiivsuse kõrval tagas tema
populaarsuse ka teistest parem vastupidavus keskküttega ruumides, samuti on ta
osutunud väga heaks õhupuhastajaks. Diifenbahhiad on väga mürgised taimed, nende
mahl kutsub esile naha ja limaskestade tugeva põletuse. Lääne-India saartel kasutati
neid orjade karistamiseks: orje sunniti närima diifenbahhia varrelõike, selle tagajärjel
kaotas inimene mitmeks päevaks kõnevõime (siit ka taime kohalik rahvapärane
nimetus – tumm piits). Meie diifenbahhia kasvab akvaariumiruumis ja on praegu
noorendamise staadiumis.
Virve Roost
Märkus: Kuigi öeldakse, et varastatud taimed lähevad kõige paremini kasvama, tuleks huvitavate
„taimepoegade“ saamiseks pöörduda siiski lillehooldaja poole
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TULGE LUGEMA !
Arvatavasti on kõik vähemalt korra sattunud teisel korrusel olles raamatukokku. Meie
uks on ju alati lahti. Siin tegutseme meie:

Esmaspäeval Evi, teisipäeval Arma, kolmapäeval Velda, neljapäeval Vaira, reedel Ellen. Istub Lea
- meie esindaja linna keskraamatukogus

Mida me seal teeme?
 igal tööpäeva hommikul (aasta ringi, ka suvel) käime ajalehetoimetustes,
saame sealt värske lehe ja toome kella 10-ks raamatukokku. Käimist on, sest
Poska majale on tellitud ainult „Postimees“ ja „Terviseleht“, meie toome
„Päevalehe“, „Õhtulehe“, „Maalehe“, „Eesti Ekspressi“;
 mõnikord on vaja kohe hommikul meie valge lugemislaud „öökülaliste“
jälgedest puhtaks pesta, sama teeme me ka tööpäeva lõpul;
 ja lugejad võivad tulla!
 vahepeal vaatame, kui palju raamatuid on meie riiulilt liiga kauaks kodudesse
rännanud;
 kui saabub uus kuu, siis viiakse lõppenud kuu 3 tähtsamat ajalehte kaheks
kuuks hoiule. Nii et on võimalik lugeda ka kahe eelmise kuu lehti.
Äravisatavatest vanadest lõigatakse välja ristsõnad ja Sudokud ning pannakse
vähehaaval lauale kõigile võtmiseks. Tavaliselt lahendamismaterjali kuu lõpuni
ei jagu, sest huvilisi on palju ja ega kõik ei mõtle ka teiste peale ning
kilekaaned tehakse üksinda tühjaks;
 umbes iga 6-7 nädala tagant toome keskraamatukogust uuemaid raamatuid nii
lugejate soovide põhjal kui omal valikul (jälgime ajakirjandusest raamatute
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 tutvustusi ja arvustusi). Tagastamise tähtaja paneme meie teadete tahvlile. Iga
hilinetud päev toob lugejale kaasa viivise.

Mida meie raamatukogu sisaldab?
Kahjuks väga vähe päris uut kirjandust. Raamatud on saadud põhiliselt annetustena ja
suurem osa pärineb maja algusaastatest. Enamus raamatuid on avariiulitel, sealt võib
ise võtta, kuid laenutus tuleb registreerida lauaraamatus, mis on alati laual. Kinnistes
kappides on „Päevalehe“ raamatusarjad, keskraamatukogu raamatud ning mõningad
albumid ja hinnalisemad teosed. Hoidlas (vastasasuvas Ene Veiperi toas on omal ajal
annetustena saadud välismaal välja antud väliseesti kirjanike teosed, mis on
praeguseks küll juba suures osas meil kordustrükkidena ilmunud. Kapis on ka vähene
soomekeelne kirjanduse. Kõik muu – eesti ja tõlkekirjandus, saksa- ja ingliskeelne
kirjandus on avariiulitel.
On ka ajakirju, mis põhiosas on samuti kodudest toodud ja asuvad ajakirjanduse
riiulil. Regulaarselt meil ajakirju ei käi.
Mida me ootame / loodame?
- et kõik riiulilt koju võetud raamatud ja ajakirjad saaksid laenutuste
raamatusse kantud ja tagastatud;
- et värskeid ajalehti ei kaoks riiulilt igaveseks teadmata kuhu;
- et oleks meeles: jäägu raamatukogu, s.o meie kõigi ajaleht puhtana kõigile lugeda,
kuigi on kiusatus värskest lehest kohe ristsõnu tegema hakata.
Rõõmsat kohtumist raamatukogus! Lugeda on ju mõnus!
Raamatukogu toimkond
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*

*

Jälle on sügis ja peagi talv. Päevad vihmased, ööd pikad ja pimedad. Arvan, et
paljudel tekib hommikuti mõte, kuidas päeva sisukalt veeta. Tegutsemist ju leiaks,
aga kas alati asjalikku. Parimaks sõbraks võiks ju olla raamat. Neid leiab tänapäeval
igale maitsele. Maitse aga on väga subjektiivne.
Mitte eriti ammu võttis maad elav diskussioon, millist raamatut lugeda. Lugeda võib
ju igat raamatut, kuid kas sealt leiad ikka selle õige tera.
Kultuuriminister arvas, et ei ole ikka kõik raamatud, mis raamatukogudesse tellitakse,
väärtkirjandus, vähe on kultuuriajakirju ja kaasaegset eesti kirjandust. Aga see, mis
on, ei väärigi nagu äramärkimist. Jääb mulje, et jälle on tagasi tulnud aeg, kus
dikteeritakse, mida võib ja mida peab.
Ärme lase ennast heidutada, loeme ikka seda, mis meeldib ja seda on küllaga.
Armastusromaanidest kuni elulooraamatuteni. Kõigil on oma nägu, oma lugu.
Raamatut lugedes kaovad mõtted halvast tervisest, ebaõnnestumistest elus, sest
raamatuelu viib kiiresti endaga kaasa uude ellu. Uskuge, kergem on.
Ei ole vist küll kõige õigem soovitus, aga kui öösel uni ära läheb, on jällegi parim
sõber raamat. Hommik tuleb palju kiiremini kui voodis väherdes.
Lugejatel on kena kohtuda ka kirjanikega. Alati on meeldiv olnud kohtuda Ülo
Tuulikuga, kuulata tema vestlusi inimestest ja kirjandusest. Ira Lemberigi avastasin
ma tänu juhuslikule raamatuleiule „Äike“. Väga huvitav kuueosaline lugu ühe
suguvõsa elust mitmekümne aasta jooksul.
Viimaste aastate hitiks on kujunenud noore kirjaniku Indrek Hargla romaanid.
Kindlasti lugege! Põnevad lood keskaegsest Tallinnast ja inimestest. Nii me
korjamegi tilkhaaval teadmisi ja ikka raamatutest.
Ka Poska majas on ju oma raamatukogu. Julgen küll öelda, et algaja lugeja jaoks on
siin kirjandust igale maitsele. Samas on iga päev kuni kella 14-ni seal ka Ene, kes
teab, mis meil on ja pädev soovitama, millist raamatut võiks lugeda.
Kui aus olla, siis eriti innukaid raamatukogus käijaid on vähevõitu, põhiliselt tuntakse
huvi värskete ajalehtede ja ajakirjade vastu. Kui aga pakud mõnda head raamatut, siis
enamasti öeldakse – ei soovi. Kahju! Raamat on tegelikult hea sõber. Ta paneb
mõtlema elatud elu üle ja tutvustab teiste inimeste elu ja tegemisi.
Kohtume raamatukogus esmaspäevast reedeni kella 10.00-14.00.

Ellen Kuusmann
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KUNST TULI KOJU KÄTTE
Septembrikuus pandi VENÜ II korruse seintele suurepärane näitus SILVI VÄLJALI
loodus- ja lilleteemalisest vabagraafikast. Need tööd on kunstnikul valminud eelmise
sajandi 70. aastatel. See viitab pikale loometeele, mille tänaseni aktiivselt tegutsev
kunstnik on läbi käinud.
2013. a jaanuari lõpul täitub Silvi Väljalil 85 eluaastat. Mulgimaalt Halliste
kihelkonnast pärinev kunstnik sai kiitusega graafiku diplomi tolleaegsest Eesti
Riiklikust Kunstiinstituudist juba 1952. aastal. Seega on seljataga juba vähemalt 60
aastat loomingut, mis sai alguse diplomitööna valminud A.H.Tammsaare „Tõe ja
õiguse“ I osa illustratsioonidega.

Illustratsioonide loomine ongi üks viljakamaid osi tema loomingust. Esikohal on siin
illustratsioonid rohkem kui sajale teosele, sealhulgas paljudele lasteraamatutele ja
õppekirjandusele. Viimastest on tunnustatuim 1958.a esimest korda ilmunud
„AABITS“ (kasutusel kuni 1975. aastani), mida tunnustati Brüsseli maailmanäitusel
hõbemedaliga. Ja kes meist ei teaks Silvi Väljali kirjutatud-illustreeritud „Jussikese
seitset sõpra“ (1966), mis on tänaseks tõlgitud enam kui 20 keelde ja olnud laste
lemmikuks mitme põlvkonna jooksul nii raamatuna, multikana kui nukulavastusena.
2004.a ilmus tema kujunduses mulgikeelne lugemik „Mulgi keelen ja meelen“, 2006.
aastast on illustreeritud mitu Jaak Kõdari „Kriimusilmalist lugu“.
Väga ulatusliku osa Silvi Väljali loomingust moodustab vabagraafika, mille sisuks on
valdavalt loodusest saadud elamus. Kunstnik ise on öelnud: „Loodus on ja jääb, kuigi
kõike ei saa raiuda raamatusse ega panna paberile“. Ometi on tema looduspildid
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sugestiivsed ja mõjuvad ning annavad erinevates tehnikates kõrgel tasemel edasi
looduse imepäraseid saladusi. Meie maja seintel on seekord väljas enamasti
litograafiatehnikas looduspildid koos mõne segatehnikas valminud graafilise lehega.

Nendesse süvenedes leiate lisaks emotsionaalsele üldpildile vaimukaid-ilusaid
detaile meile tuttavatest loodusnähtustest.
Võimsaid looduspilte on Silvi Väljali käe alt tulnud ka pastellidena, kas siis
trollidemaast Norrast või Eestimaa legendaarsetest paikadest. Loodetavasti võime
neid nautida kunstniku 85. juubelinäitusel Rahvusraamatukogu näitusesaalis juba
2013.a jaanuaris.
Omaette lõigu Silvi Väljali loomingus moodustavad üle poole tuhande eksliibrise nii
kodu- kui välismaistele raamatusõpradele ja organisatsioonidele. Ka nendel on
omaniku eripära seotud loodusega.
Kunstniku loomingut on korduvalt eksponeeritud näitustel Eestis ja üle maailma
Torontost Jaapani ja Austraaliani välja. Üks paljudest näitustest on meie rõõmuks ka
Poska majas imetleda.

Reet Võrk
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KUI KAUGEL ON MEIST SAAREMAA?
Ega ei olegi kaugel, aga need, keda perekondlikud sõidud sinna ühtelugu ei vii,
võiksid selle tee aeg-ajalt ikka ette võtta. Aastad lähevad ju lennult. Ning väga mõnus
on seda teha bussireisiga, kui on ladusa jutu ja suurte teadmistega reisijuht, hea
ööbimispaik ning maitsev toidulaud. Aeg tuleks leida ikka meie lühikese suve
kaunimate kuude seast.
Laulusalm kiidab Saaremaa valgeid öid, ent meie bussiseltskond, kelle retke oli ette
valmistanud Liilia Pihlak, kuulis juuni keskel oma ringsõidul kohalike vastuvõtjate
suust mitugi korda, et oleme kevade ja suve toojad – kevadine jahe meri vist hirmutab
turiste ja kõige kuumem turismiaeg olevat juuli ja august. Aga seda lahedam ja
looduskesksem meil oma ekskursiooni ajal oli ja ilmaga õnnistati meid tõepoolest.
Alustasime muidugi Tallinnast ja sõitsime praamiga Muhu randa, kus meid võttis
vastu ekskursioonijuht Aare. Ekskursiooni algusosa kulgeski läbi Muhu, kus saime
näha idüllilist Koguva küla ja Juhan Smuuli muuseumi, värskendada oma teadmisi
vabatalupoegade Schmuulide suguvõsa pikast ajaloost ja postiveoteenistusest.

Koguva talu õu
Muhumaal veetsime toredasti aega ka kohalikus loomaaias, kus fotoaparaadid
hoolega klõpsusid, sest seal tundsid end põhjamaises suves hästi paljud õigegi
eksootilised asukad.
Muhust viis tee edasi Saaremaa põhjarannikule, kus näidati vaatamisväärsust, mida
need, kelle viimasest põhjalikumast Saaremaa-sõidust on hulk aastaid möödas, vist ei
teagi. Viimastel aegadel on ajakirjanduses aeg-ajalt juttu olnud nn Maasilinna laevast,
mis nüüd on leidnud endale koha Meremuuseumi uutes ruumides. Kuid nüüd saime
näha Maasilinna kindlust ennast, mille ligidalt merest see laev leiti. Mulle oli küll

18

uudiseks, et pärast Jüriöö ülestõusu sunniti saarlasi ehitama karistuseks Pöide kantsi
ründamise eest uut suurt kaitsekindlust saare põhjarannikule. See hävis Liivi sõja ajal,
kuid mitte venelaste käe läbi, vaid Taani ja Rootsi omavahelises võimuvõitluses.
Sajandeid tähistas kindluse kohta teadjatele ainult mõne madala müürijupiga küngas.
Kui 2001. aastal alustati Orissaare valla kulul väljakaevamisi, selgus, et kunagisest
hoonest on järel rohkem kui arvati – kõrged võlvitud esimese korruse ruumid, mille
kohale nüüd on ehitatud katus ja mille külastamine pakub tõesti huvitavat elamust.
Samas avanevad pilgule kaunid merevaated.

Esimene vaade Maasilinnale
Lõunasöögi saime esimesel päeval Orissaares, kusjuures linnakesest läbi sõites juhiti
meie tähelepanu ka ühele Eesti ime tiitli kandidaadile, jalgpallistaadionile, mille
keskele on kasvama jäetud tamm.
Pärastlõunal tutvusime Angla Pärandkultuurikeskusega, mis avati 2011. aastal Angla
tuulikumäe osana. Keskuses õpetatakse vanu käsitööoskusi, ka õpilastele, seal on
villakoda, savikoda jt, saab osaleda rahvakultuuri tutvustavatel üritustel ja maitsta
Angla rukkileiba.
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Päikeseloojaku meeleolu
Päikeseloojakut imetlesime Pangal. Ja siis algas pikem sõit ööbimiskohta
Kuressaares. See oli gümnaasiumi õpilaskodu, kus toad ei ole liiga suured ja
koridoris asuvad pesemis- ning tualetivõimalused rahuldasid täiesti. Samas sõime
teisel päeval hommikust ja ka lõunat. Esimese päeva õhtul lasti meid nii-öelda linna
peale lahti, et igaüks leiaks meelepärase õhtustamisvõimaluse.
Teise päeva ennelõunal tegime kõigepealt retke Sõrve sääre tippu. 1944. aasta
purustavatest lahingutest sellel poolsaarel on meievanused palju kuulnud, aga nüüd
kinnistas neid lugusid omapärane vaatepilt seoses aastaajaga – nimelt nägime pea
kogu tee vältel metsas õitsevaid sireleid, mis olid kunagi istutatud talude juurde. Neid
kunagisi eluasemeid oli ikkagi väga, väga palju.
Sääre tipus on lisaks varasematele sõjamälestistele kerkinud veel üks tähistamaks
sündmust, millest Nõukogude ajal polnud muidugi juttugi.
See on pühendatud Nõukogude armee poolt põhja lastud hospidalilaeva Moero
arvukatele hukkunutele.
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Moero mälestusristi juures
Kuressaares tegime veel põhjaliku ringkäigu Kuressaare lossis, mida on
aastakümnete vältel aina paremini restaureeritud. Meile näidati ka iga-aastase suvise
festivaliteatri asupaika lossi kõrval. Olen ühel korral saanud tänu Looduse
Omnibussile käia Saaremaa ooperifestivali etendust vaatamas ja nüüd tundus
kummaline, et ülejäänud aasta kestel on sellel kohal lihtsalt suur lage õu.
Õhtupoolikul algas tagasitee, kõigil rikkalikult muljeid ja hea meeleolu. Ning ootus
uute huvitavate ekskursioonide järele. Seekordsel ekskursioonil oli meie maja inimesi
ainult osaliselt, huvilisi oli leitud mitmest Tallinna pensionäride keskusest.

Marja Liidja

MARDILAAT SAKU SUURHALLIS
8.-11. novembril toimus 16. mardilaat, mis on rahvusliku käsitöö ja elulaadi
propageerimise koht. Mardilaadast on saanud iga-aastane käsitöötegijate ja -sõprade
kohtumispaik. Lisaks kauplejatele osalesid laadal ka käsitööd õpetavad koolid,
muuseumid jt.
Mardilaadal on kujunenud kindlad traditsioonid, mis püsivad aastast aastasse, kuid
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iga laat toob ka uusi algatusi. Nii oli Käsitööliidu aastateemaks käesoleval aastal
„Taimest tulnud“. Et linakiust valmistatakse mitmesuguseid käsitööesemeid, seda
teab igaüks, aga nõges - kas seda taime ka käsitöövaldkonnas tuntakse? Taimeaasta
suurim väljakutse oligi suvine nõgeskiu töötlemise eksperiment, mille kaudu tõestati,
et selle taime kiududest materjali algusest lõpuni käsitsi valmistamine väärib ülimat
tunnustust. Nõges on olnud Euroopas oluline ja hinnatud kiudtaim tuhandete aastate
jooksul. Kahjuks on Eestis kõrvenõgese kasutamise kohta vähe andmeid. Nõgese
kiud on peened ja siidised, elastsed ja seejuures ka tugevad. Aga nende töötlemine ei
ole lihtne. Selle töö käiku tutvustati mardilaadal.
Järgmise aasta teemaks on „Maavillane“. Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu
korraldusel toimub kuni 2013.a maini konkurss eesmärgiga väärtustada toorainena
eesti oma maavillast. Parimad tööd eksponeeritakse Eesti Käsitöö Majas 11. juunist 1.
juulini 2013.
Aastast aastasse meisterdatakse mitmesuguseid tikitud esemeid, kus on ülekaalus just
muhu mustrite variandid. Tallinnas paistab sel alal eriti silma Laine Sõerd. Tema
oskusi ja head värvide valikut on saanud tunda tema paljud õpilased. Mardilaadal sai
alguse suure vaiba ühistikkimine. Mitme meetri pikkusele mustale kangale tikiti nelja
laadapäeva jooksul hulk säravaid muhu motiive Laine Sõerdi kaasabil ja
juhendamisel. Esimesed poolteist meetrit said peaaegu valmis ja kandis päevakohast
pealkirja „Mardilaat 2012“. Seda ilusat kätetööd näidati külastajatele viimasel
laadapäeval. Järgmisel mardilaadal tikitakse edasi samale kangale ja veel edasi ka
järgmistel aastatel. Vägev!
Peale selle toimus eraldi Harjumaa kihelkondade rahvariiete esitlus.
Terve rida oli ka uudistooteid, mida näidati rahvuslikul moešoul. Näiteks: väikelapse
suvekombinesoon vanutatud 100% eesti maalamba villast; käsitsi kootud värviliste
randmetega ja edasi masinal kootud sõrmkindad (muster oli peale tikitud
silmamisvõttega); laste rahvuslikus stiilis peorõivad, kus ühevärviline kleit oli
kaunistatud triibuseeliku ribadega; setu pitsi aineline kaelus, mida võis mitmet
moodi kanda ja lõpuks veel lennukivineerist kummipaelaga maskid perforeeritud
äärtega, et oleks võimalik servadesse heegeldada pitsi või kinnitada muud sobivat.
Mardilaadal oli palju meeldejäävat igast käsitöövaldkonnast. Seal võis jalutada ja
uudistada kõik need neli päeva ja ikka leidsid midagi uut ja huvitavat. Hoia ainult
silmad lahti. Peale õpitubade näitasid oma töövõtteid ka paljud müügilauad. Neli
päeva täis rõõmsaid kohtumisi, üksteiselt õppimist ja edasiviivat konkurentsi.

Erna Kask
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JÕULUAEG ON KÄES

Jõuluaeg algab advendi ehk Kristuse tulemisajaga neli nädalat enne jõule.
Kirikuaasta viimane pühapäev on surnute mälestuspüha. Esimesel advendil viiakse
kirikusse väikesed kuused ja süüdatakse esimene küünal, igal järgmisel pühapäeval
lisatakse üks põlev küünal. Üks küünal sümboliseerib kiriku ühtsust, kaks küünalt
Kristuse inimlikku ja jumalikku loomust, kolm – kolmainsust (kolme päeva, mil
Kristus oli hauas), neli – nelja evangelisti, viis – Kristuse haavu, kuus – pidevat
palveringi ja seitse küünalt – seitset sakramenti. Põlev küünal sümboliseerib ka isikut,
inimese elu ja hingevalgust.
Jõule peetakse väga suures osas maailmast. Vanadel eestlastel algasid pühad 21.
detsembril – toomapäeval ja kestsid 6. või 7. jaanuarini. Tänapäeval on jõulud
kristlikud pühad, mille pidamine algab jõululaupäeval, 24. detsembril, siis tulevad
näärid, uusaasta ja pühad lõpevad 6. jaanuaril – kolmekuningapäeval. Niisiis on
eestlased sulatanud vanade eestlaste pühad kristlike jõuludega, üle on võetud ka
kombeid, mis au sees tänapäevani.
Pakun välja mõned tänapäevased jõuludeks sobivad retseptid.
Küpsetatud kala jõulusalatiga
kalafilee
rõõsk koor
õli
porgand – kahele inimesele 100 g
roheline salat – 50 g
hiina kapsas
greip – kahele inimesele 30 g
seemneta rosinad – kahele inimesele 20 g
pähklid
apelsinimahl
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Maitsesta kalafilee ja küpseta ahjus vähese õliga. Enne küpsetamise lõppu lisa rõõsk
koor. Serveeri keedetud kartuli ja küpsetuskastmega. Eraldi juurde jõulusalat: tee
porgand hästi peenteks ribadeks või riivi jämeda riiviga, tükelda hiina kapsas samuti
peenelt. Salat rebi, greip koori ja viiluta, pese rosinad ja purusta pähklid. Sega kergelt
ja vala peale mõni lusikatäis apelsinimahla.
Puuviljakeeks
1 dl (keskmiselt 80-100 g) kuivatatud ja tükeldatud aprikoose
1 dl hakitud pähkleid
1 dl pestud seemneta rosinaid
½ dl poolitatud kirsse või muid olemasolevaid puuvilju
1 spl rummi või konjakit
7 dl nisujahu
küpsetuspulbrit
200 g sulavõid
2-3 dl suhkrut
½ tl soola
3 muna
2 dl piima või kohvikoort
Pane kaussi aprikoosid, pähklid ja rosinad, puuviljad ja riivitud sidrunikoor, lisa
konjak või rumm ja sega. Pane sellele kogusele küpsetuspulbriga segatud jahu, sega
hästi läbi. Teises nõus sega sulavõi, suhkur ja sool. Lisa ükshaaval munad ja sega
kõik kokku. Lõpuks lisa piim või koor, sega kergelt läbi. Pane taigen määritud vormi
ja küpseta 175º kuumuses 45-50 min. Säilitamiseks mässi kook fooliumi, kook säilib
hästi ja maitse läheb seistes paremaks.
Veidi soomlaste jõuludest.
Jõululaupäeva hommikuhämaruses haudub soomlastel pehme jõulupuder. Mõnes
kodus ärgatakse öö jooksul mitu korda küpseks haudunud seakintsu ahvatleva lõhna
peale. Muude askelduste kõrval valmivad teised piduroad, puder küpseb aegamisi
isuäratavaks ja mahlaseks. Pooles päevas tõstetakse see lauale aurava ja
sametpehmena, söövad omad ja ka sõbrad.
Pehme jõulupuder neljale inimesele
1 ½ dl riisi
8 dl piima
1 tl soola
½ tl suhkrut
20 g võid
kooritud mandlid
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Tumedam riis sobib paremini. Võib kasutada ka odrakruupe. Vorm määrida võiga,
panna sinna riis või kruup, piim, sool suhkur. Peale panna võitükikesed. Küpsetada
200º juures umbes tund aega. Panna peale mandlid ja küpsetada veel 30 min.
Mandlitele võib soovi korral valada rõõska koort. Tavaliselt pakutakse pudru juurde
külma piima, kaneeli, suhkrut või keedist, vahukoort.
Mandlid jõulupudrus on õnnetoovaks märgiks. Tehakse isegi nii, et mandleid on
pudrus sama palju kui sööjaid.
Soomlaste jõuluroogi: maksavorm, porgandi-, kaalika- või kartulivormiroog,
küpsetatud kalkun, jõulusink (küpsetatud), lõhekala nii külmalt kui ahjus tehtud,
sidruni ja sidrunipipraga soolatud kilu, rosolje, seenesalat, hautatud punane kapsas,
kalja ja fenkoliga küpsetatud kook, piparkoogid, mille taignale on lisatud vahukoort,
jõulutort, liha-riisipirukad, mitmesugused glögid ja palju muud.

Maria Kagan
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KÕIGILE POSKA MAJA LIIKMETELE JA AIAPEOL
VIIBINUTELE
Palju tervist, jõudu, õnne
südamest tuleva soojusega,
et see õnn kestaks hulga aega veel,
sinu astumiste,
tegemiste teel.
Mis on õnn?
Õnn on see, mis ümbritseb sind algusest lõpuni.
Ta on kui kee, mis pandud kaela.
Kuis ta sind läbi elu veab,
kes seda täpselt ütelda teab!
Mõnel keel on okkad sees
Teisel jälle elu lendab nagu liblikas su ees
Mõnikord saatus mängib eluga,
et tuleb läbi raskuste võidelda valuga
Kord läheb ülesmäge, teinekord jälle alla.
Kui päikesekiir lahvatab valla
Ei maksa siis teda liiga kergelt-sageli võtta ja jalgealla talla.
Ta ei tule üle öö, ta aastate hool ja valude töö.
Sest elu on üks suur lahinguväli,
kus pidevalt käib võitlus – vaherahu tuleb alles siis,
kui sulguvad igavesti su silmad.
Kui kõmatab kõu ja ahastab põu,
Võta ja looda,
et kõik läheb jälle korda nagu üks paha unenägudega öö.
Ning siiski sureb viimse hingetõmbeni üks – LOOTUS.
Tea, et ELU on siiski ilus, oska teda näha vaid
Ta on igalpool su ümber – sinus.
Ära uskumast väsi, see mis sulle antud,
see on SAATUSEKÄSI
Ära vaata igatsusega minevikku, see ei tule tagasi – toimi targalt tänapäeval, see ongi
sinu homne minek edas
EPL asutaja liige Silvi-Carmen Välling
Merivälja Pansionist
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SÜGIS
Päike harva pilvesilmast piilub
Tormilaineid merel rullib tuul
Ajaratas talve poole liigub
Üksik lehekene kiigub puul

Pargis hallipäine paarikene istub
Hoides teineteisel õrnalt kinni käest
Neid ei häiri kolletanud risu
Nende silmis ainult kestvat noorust näeb

Malle Saar
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PAREM HILJA KUI MITTE KUNAGI

Kaks üliküpses eas koolivenda Juhan Traks ja Jüri Aus kohtusid juhuslikult Viru
tänaval ja loomulikult läks siis jutt lahti:
„Tere Juks, kuidas elu on kulgenud? Viimati kohtusime paarkümmend aastat tagasi.“
„Ah, ära parem küsi. Kuni eelmise kuuni elasin normaalset elu, siis sattusin supi
sisse. Tuli vanas eas naine võtta.“
„Sina!?!“ Elupõline poissmees ja äkki selline jama. Kuidas see siis juhtus?“
„Kas mäletad meie klassivenda Tammiku Jaani?“
„Miks ei mäleta. Mis tema siia puutub?“
„Noh, ta pidas oma juubelit, kuhu ka mina olin kutsutud. Vana pea, enam viina eriti ei
kannata, jäin purju ja nii see asi juhtus.“
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„Oot-oot, räägi selgemalt.“
„Vaat nii. Kuna pärast pidu oli käimisega raskusi, siis vedas Lepiku Liina mind
kuidagiviisi koju. Peaksid mäletama, meie klassiõde. Paari päeva pärast helistab ta
minule ja küsib: millal siis pulmad teeme? Mina vastu, et mis pulmad? Vastuseks
sain: kas sa siis ei mäleta, sa tegid ju minule abielu ettepaneku. Minul aga mäluauk,
mitte ei tulnud meelde. Aga olen eluaeg olnud sõnapidaja mees ja tuligi ta ää võtta,
vat selline jama. Aga joomise jätsin paugupealt maha.“
„Raske uskuda!“
„Midagi ei ole teha. Esiteks eit ei luba ja teiseks kardan, et võin jokkis peaga veel
mõne lollusega hakkama saada.“
Jutu moraal: enne, kui midagi lubad (kas jokkis või kaine peaga), siis mõtle hoolega
järele, muidu võid normaalsest elust ilma jääda.
(Tegelaste palvel on nimed muudetud).
Eduard Tüür
(juhuslikult vestluse pealtkuulaja)
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