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Alix Lefief-Delcourt
Sooda. 1001 võimalust
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Alix Lefief-Delcourt,
Laurent Turlin
Aita ennast ise hiina
punktmassaažiga
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Anna-Maria Vaino,
Piret Ellamaa, Tiia Põldmets
Keraamika kursus
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Kristel Vilbaste
Sipelgahapu.
Looduse lood ja
pärimused
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Kirsteen Robson
Kirjutan ja kustutan.
Koduaias
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Trace Moroney
Minu tunded. Kurbus
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Katie Daynes
Miks on vaja mesilasi?
Klapiraamat

8
Louise Avery
Kombucha ehk
teeseenejook

9
Küsimused ja vastused.
Tunne oma keha

10
Emily Bone
Kõik algab seemnest...

R A A M AT U D , M I S H A R I VA D

Kõigile, kes on viimase kümne-viieteistkümne aasta vältel kooli ja eeskätt emakeeleõpetusega tihedamalt kokku puutunud, on Reet Bobõlski hästi teada-tuntud
kui eesti keele õpivara autor. Tema nimi
seisab tubli kolmekümne raamatu või vihiku kaanel, tema osalusel on valminud
põhikooli 2. ja 3. kooliastme sarjad, sh lisavara, ja üks gümnaasiumikursuste õpikutest. Koos Helin Puksandiga on ta kindlasti nüüdisaja viljakamaid eesti keele õpikute
autoreid.
Et koolikirjanduse koostamise (ja tegevõpetaja töö!) kõrval on muuks loominguks
aega napimalt, ei pruugi Reet Bobõlski lastekirjanikuna olla niisama tuntud. Siiski
kinnitab otsing Estri e-kataloogis, et algaja ta selles valdkonnas ei ole. Tal on ilmunud juba kolm lasteraamatut, peale selle on
tema jutte avaldatud Tähekeses (vt nt Eesti
Lastekirjanduse Keskuse perioodikakataloog). Raamatute ilmumise vahel on järjekindlalt neli aastat. See üllatav asjaolu viib
tahes-tahtmata järelduseni, et küllap on
siis vahepeal kogunenud paras ports neid
sunnita sündinud lugusid, mis ühe korraliku ilukirjandusteose kokku annavad.
Reeda esimene eraldi raamatuna ilmunud
lastejuttude kogu „Väike Hea Mõte“ on aastast 2009, seni viimane lasteraamat „Mustikavõõpaja ja teised lood“ tuli trükist mõni
kuu tagasi, 2017. aasta lõpus.
Niisuguse taustaga autorilt peakski
nagu ootama head sõnatundmist ja keelemänguoskust – „Väike Hea Mõte“ mängib
sõnade tähenduse ja samatüvelisusega loovalt ja piirideta –, „Mustikavõõpaja ja teised lood“ astub aga fantaasiamaailmas veel
astme võrra kõrgemale. Otsest keelemängu seal kuigivõrd ei kohta, küll aga hulganisti vahvaid tegelasi, kes on asetatud
elama ühte pealtnäha tavalisse Eesti
metsatukka kusagil
tavalise Eesti linnakese serval, nii et
raamloos võib Liisi
emalt aeg-ajalt üle
küsida: „Ema, kas
me elame maal või
linnas?“, jäädes põnevusega ootama,
mida ema seekord
vastab.
Jutukogu raamivad eel- ja lõpulugu,
milles Liisi oma
armastatud vanaemaga aega veedab.
Raamatu mahukas
põhiosa ongi vormi poolest esitatud
vanaema pajatatud
lugudena, iga loo
keskmes üks värvi-

kas tegelane. Täpsuse mõttes tuleb siiski
lisada, et ühes loos on keskseid tegelasi
mitu: vaarikavõsa valevorstidest vendi on
nimelt viis. Lugeja kohtub okkaotsija, varesehäälestaja, tuuletaltsutaja ja pilvepühkija ning veel hulga teiste niisama üllatavate metsaelanikega. Kõik need on isemoodi
ja veidi kummalised olevused, kes on mingil viisil meie päriseluga seotud. Nii hoolitseb rõõmukülvaja selle eest, et meil ikka
hea tuju oleks, vikerkaarevanaema riputab
suvetaevasse imetlemiseks kõige ilusamad
vikerkaared, muinasjutuvestja aga muretseb selle pärast, et lapsed raamatute lugemise asemel üha enam aega nutiseadmetele kulutavad.
Autori oskus ühendada kujutlus ja tegelikkus on imekspandav. Raamatu tagakaanel esitab ta küsimusi, mis võivad tuttavalt
kosta paljudele lapsevanematele, mõni elavama fantaasiaga täiskasvanu on ehk iseendagi käest midagi niisugust küsinud:
„Kas sina tead, kuidas saavad kukeseened
kollaseks ja maasikad punaseks? Kes riputab taevasse vikerkaare ning kes otsustab, missugust unenägu sa just täna öösel
vaatad? Miks ühel suvepäeval puhub vinge põhjatuul, teisel paugutab äikesetorm,
kolmandal aga särab pilvitus taevas päike?
Kust saab jaaniussike tulukese, millega ta
suveöös eputab, ning kust on pärit täpid
linnumunadel ja väikeste laste ninadel?“
Loomulikult saab raamatust kõigile neile küsimustele vastused. Reet Bobõlski
loov vaatenurk võiks edasi küsima-vastama inspireerida ka lugejaid, sh õpetajaid,
kes koolitundi lastele ja muidugi ka iseendale toredat õpitegevust otsivad. Metsaelanike hulk on avatud nagu küsimustegi
oma. Olgu siinkohal mõtteärgituseks lisatud veel üks viis, kuidas raamatut saab kasutada (peale lustiks lugemise mõistagi) ja
mille autor ise on pakkunud, sedakorda siis
intervjuuvorm:

Mustikavõõpaja, sina tegeled mustikate ja kukeseente värvimise kõrval ka maalimisega. Mida sina
arvad selle raamatu illustratsioonidest?
Raamatu illustratsioonid on teinud
Elina Sildre, kes on tabanud suurepäraselt raamatu tegelaskujusid, ideed
ja meeleolu. Pildid on detailirohked
ning annavad tekstile palju juurde.

Allikakollike, sina armastad kirjutada ja oled avaldanud hulga
luulekogusid. Mida sina arvad selle
raamatu lugudest?
Kõik selle raamatu lood on rõõmsameelsed ja optimistlikud, neis kõigis
on peidus midagi heatahtlikku. Kuigi
raamatu tegelased ei tundu realistlikud tegelased meie igapäevaelust, on
neis kõigis peidus needsamad tunded
ja mõtted ja igatsused, mis on olemas
meis kõigis.

Muinasjutuvestja, kuidas siis on,
kas tänapäeva lapsed on juturaamatutest lootusetult lahku kasvanud?

Kasevihastaja, kas miski selle toreda raamatu juures suutis sind ka
vihale ajada?
Loomulikult läksin ma raamatut lugedes vihaseks paljude asjade pärast,
sest ma juba olen kord selline – ma
olen ju oma loomult juba vihastaja. Kõigepealt vihastab mind see, et
mõni julgeb veel siiani kahelda, kas
kõik need okkaotsijad, kasevihastajad ja unepähklinärijad on ka päriselt olemas. No mis küsimus see üldse
on? Loomulikult on! Kõige enam ajas
mind vihaseks aga see, et ma alles
nüüd sain teada, kuidas jaaniussikesed tulukesed sappa saavad ja miks
varesed vahel laulda ei oska. No kas
ei aja vihaseks see, et ma olen palju
aastaid koolis käinud, aga kõigest sellest kuulsin alles nüüd esimest korda!

Viimasele küsimusele võiks vastata õpetaja. Allakirjutanu vastaks äsjase emakeelepäeva mõttevahetuse
tuules, et kaugel
sellest,
lapsed
on lugejad küll,
sest see on tõeliselt tore ajaviide,
ja küsida tuleks
hoopiski, kuidas
taastuua raamatute juurde noorepoolsed täiskasvanud, kelle
igapäevaellu ilukirjandus enam
kuidagi mahtuda
ei taha.
MARGIT ROSS,
toimetaja

Viis vaarikavõsa
valevorsti.
Elina Sildre
illustratsioon

