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Õpilasfirma PÕHI missiooniks on viia inimest 

nautima hubasust, samas kandes  mõtet, et iga 

väikseim muutus aitab luua puhtama homse. 

PÕHI loojad Kareen Kink, Helena Laansoo ja 

Teele Tiik andsid Noortelehele ülevaate oma 

õpilasfirma loomisest 

ja tegemistest.

Millega teie 

õpilasfirma tegeleb?

Meie firma valmistab looduslik-

ke küünlaid, mille anum on teh-

tud juba kasutusel olnud klaaspu-

delitest.

Millal tuli mõte 

õpilasfirmat teha?

Mõtlesime teha õpilasfirma juba 

põhikoolis, kuid see jäi pigem 

tagaplaanile. Kui kevadel pidime 

alustama uurimistööga, saime 

aru, et pigem eelistaksime teha 

midagi muud. Kui tulime ka kin-

dlale õpilasfirma ideele, olime 

kõik kohe väga elevil. Hakkasid 

tulema loovad ideed ja visioonid, 

saime kohe aru, et õpilasfirma on 

just see, mida me päriselt tahame 

teha. Samuti on see on ka hea viis, 

kuidas saada uusi kogemusi, mis 

aitavad meid tohutult tulevikus.

Kuidas leidsite idee, 

millest see alguse sai?

Selle aasta suvel lehitsesime aja-

kirja, kus oli näidatud palju või-

malusi, mida teha vanast klaaspu-

delist. Sealt  leidsime oma algse 

idee teha klaaspudelitest laelam-

pe. Siis aga lehitsesime ajakirja 

edasi ja mõtlesime veidi ning 

otsustasime, et teeme hoopis lõh-

naküünlaid. 

Mis on kõige 
aeganõudvam töö?

Kõige aeganõudvam töö on pu-
delite lõikamine. Kõigepealt peab 
lõikama pudelile lõikuriga ette 
joone. Seejärel pannakse see soo-
ja ja siis külma vette ning nii läheb 
pudel pooleks. Tihti lähevad pude-
lid lõikamise käigus ka katki.

Kui keeruline on 
õpilasfirmaga alustamine?

Kõige keerulisem on leida idee, 

millesse ise usud ja mida teha 

tahad. Alguses on kindlasti raske 

ka teadmatus selle ees, mis tuleb. 

Ei oska ette kujutada, kuidas see 

kõik toimima hakkab.

Milline on teie tootevalik?

Hetkel on väljas meie põhikol-
lektsioon, kuhu kuuluvad Embus 
(vanilje), Unelm (lavendel) ja Vara-
hommik (cappuccino). Meil on 
plaanis veel anda välja jõulukol-
lektsioon jõululõhnadega, nagu 
piparkook, apelsin ja kaneel.

Kust saab teie tooteid 
soetada?

Meie tooteid saab osta meie sot-
siaalmeedias leitavalt lingilt ning 
laatadelt, kus osaleme. Lähiajal 
on tulemas Õpilasfirmade laat 
MEKA.

Instagram: @ofpohi 

Facebooki leht: ÕF PÕHI

TikTok: ofpohi

ÕF PÕHI – 
küünlad, mis aitavad muuta 
maailma puhtamaks paigaks

Intervjuu 

õpilasesinduse uue 

presidendiga 

ÕF PÕHI looduslikud tooted

Noortekeskuse 
sünnipäev

ARVAMUS
Ilustandardid peavad 

kaduma!
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ÕF PÕHI – Teele, 
Kareen ja Helena.

Kadri Käpa



NLNL22

Saada Noortelehele oma arvamuslugu: keila.noorteleht@gmail.com 

Juba väga noorest east alates kasvatatakse naisi ühiskonna poolt 

neile seatud ebarealistlike ilustandardite järgi. Oletatakse, et 

nende kehal ei ole ühtki karva, et nad on pitspeenikesed, aga suurte 

rindade ja tagumikuga. Samuti peab neil olema väike laup, perfekt-

ne näonahk, sirged valged hambad, terav aga „naiselik“ lõuajoon, 

suured silmad ja huuled, nöbinina ja nii edasi ja nii edasi ja nii eda-

si… Ühesõnaga eeldatakse, et kõik naised näevad välja nagu 

ühesugused Barbie nukud. 

Geter Ehrenpreis

Ilustandardid 
peavad kaduma!

Lisete Talvar

Pürgides polüglotiks

nes seetõttu, et iseennast proo-

vile panna. 

12. klassis avanes mul võimalus 

õppida valikainetena mitmeid 

uusi võõrkeeli. Kohustuslikele 

inglise ja vene keelele lisan-

dusid soome, hispaania ning hii-

na. Nii mõnegi meelest olen ma 

püstihull ja kipun ka ise peast 

kinni haarama, kui hiina keele 

nelja tooni purssides keelepae-

lad sõlme lähevad või ladina ja 

kirillitsa tähestik omavahel se-

gunevad. Ehkki koormus on 

suur, olen oma valikuga rahul ja 

olen teinud oma õpingutes esi-

mesed edusammud.

Igal keelel on omad eelised ja 

puudused. Olgugi et eestlasele 

peaks sugulaskeele mõistmine 

käkitegu olema, leidub soome 

keeles eesti keelega sarnaseid 

Soov õppida keeli on minus 

olnud lapsepõlvest saati. Min-

gil hetkel kujunes vaimusilmas 

plaan, mis nägi ette, et minu 

“sihtmärkide” valik oleks või-

malikult mitmekesine: vähe-

malt üks romaani, slaavi, ger-

maani ning aasia keel. Lisaks 

teadmishimule on iga õpitava 

keele taga eriline põhjus: kui 

korea tähestikku motiveeris 

mind õppima muusika, siis hii-

na keele kasuks otsustasin üks-

sõnu, mis on tähenduselt eri-

nevad, nagu hallitus - valitsus, 

raamattu - piibel. Hispaania 

keel on häälduselt lihtne, ent 

meelde tuleb jätta ebareeglipä-

rased tegusõnad ja nende pöör-

dumine. Hiina keele muudavad 

raskeks tonaalsus ja üle 50 000 

tähemärgi. Vale hääletoon muu-

dab lause tähendust ja karakte-

reid tuleb üles kirjutada kindlas 

järjekorras. See-eest pole ühes 

maailma kõige raskemas keeles 

ei käänamist, pööramist ega 

sugu. 

Hiljuti rongiga sõites istus mi-

nuga samas vagunis vanem 

proua, kes keeleäpi abil inglise 

keelt harjutas. Arvan, et uue kee-

le õppimiseks pole kunagi liiga 

hilja, peaasi, et inimesel oleks 

suur tahe ja sügav huvi. Nagu 

tuntud hiina vanasõna ütleb: 

“Keelt õppida tähendab veel 

ühte akent, mille läbi vaadata 

maailma.” 

Noortekeskuse juubelipidu
anded ning pakutavad teenused. 

Sünnipäeva puhul said noored 

kahel päeval noortekeskuse spor-

disaalis suurel batuudil hüppa-

mas käia ja külalised said maius-

tada pehme jäätisega. Ühel päe-

val oli kohal ka Keretäis Food-

truck, pakkudes noortele maits-

vat tänavatoitu. 

6. oktoobril toimus aga pidulik 

sünnipäevapidu Keila kultuu-

rikeskuses, kuhu olid kutsutud 

noortekeskuse partnerorgani-

satsioonide ja teiste ümberkaud-

sete noortekeskuste esindajad. 

Külalisi kostitati Bel Bakery val-

mistatud suupistetega, sai näha 

LED tantsushowd, mängida mõ-

ned mängud ning kuulata head 

muusikat noortekeskusest välja-

kasvanud bändi The Nymph esi-

tuses, kes astusid üle aastate 

esmakordselt taas koos üles. Sün-

nipäevatordi lõikasid pidulikult 

lahti Keila noortekeskuse prae-

gune juhataja Gethe Kooli ning 

endine juhataja ja üks asutaja-

test Tiina Sinijärv. Palju õnne 

kõigile endistele ja praegustele 

noortele ja noorsootöötajatele!

Oktoobri alguses täitus Keila 

noortekeskusel 20. tegutsemis-

aasta. Juubeli puhul sorteeriti 

arhiivides, otsides vanu fotosid, 

millest väike fotonäitus koosta-

da. Fotodelt on näha noortekes-

kuse ruumide seisukord 10 ja roh-

kem aastat tagasi. Sellest ajast 

saati on palju muutusi toimunud 

nii hoone välisilmes, ümbruses 

ning ka siseruumides. Oma panu-

se noortekeskuse arengusse on 

andnud endised töötajad, luge-

matud noored ja vabatahtlikud, 

kelle töö tulemusena on noorte-

keskus selline, nagu see on täna. 

Töö aga läheb ikka edasi. Lisaks 

ruumidele on ajas muutunud ka 

noorsootöötajate arv, tööüles-
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Sotsiaalmeedia, ajakirjad, 
ajalehed ja televisioon 
survestavad meid vaevu 
saavutatavate ja ebareaalsete 
standarditega.

Sotsiaalmeedia, ajakirjad, ajalehed ja televisioon survestavad 

meid vaevu saavutatavate ja ebareaalsete standarditega. Naised 

peavad leidma viisi, et ühiskond tunnistaks nende „ilu“ isegi siis, 

kui nad on püüdnud end neile meelepäraseks vormida. Kuid ka siis 

saavad nad kriitikat. Naised peavad olema saledad, aga samal ajal 

ka kurvikad. Naised võivad kanda meiki, aga mitte liiga palju, sest 

muidu tundub, nagu nad üritaksid liiga palju. Sama kehtib ka ihu 

näitamisega. Seda, et naisel üldse on olemas kehagaasid, peetakse 

veidraks ja ebaviisakaks. Kui meis hinnatakse igat väikest viga, on 

väga raske armastada end sellisena, nagu oleme. Kritiseeritakse 

peaaegu kõike, mida naine teeb ja sellest tulenevad negatiivsed 

tagajärjed aina kuhjuvad.

Kui inimene kasvab üles teadmisega, et sobituda teistega, peab ta 

end muutma. See paneb ta enesehinnangu drastiliselt langema, 

mis õhutab teda vihkama näiteks aknet, kehakarvu, venitusarme ja 

muid täiesti normaalseid asju meie kehal. Need absurdsed illusi-

oonid sellest, millised naised peaksid välja nägema, võivad kergesti 

põhjustada söömishäireid, keha düsmorfiat ja madalat enesehin-

nangut, eriti veel inimestele, kellele pole kunagi õpetatud, kuidas 

austada end sellisena, nagu ollakse. Miks sunnitakse meid end 

muutma? Peaksime end armastama, sest oleme kõik ebatäiuslikud. 

Isegi tänapäeva maailmas suudame pisut rohkem pöörata tähele-

panu sellele, mis on päris ja mis on ilus, kuid siiski on veel palju 

tööd teha. 

Ühiskondlikud ootused naistele on arutult kõrged ja nende pea-

lesurumine peab lõppema. Ilustandardid mõjutavad meid kõiki 

sama ekstreemselt, nagu need ka ise on. Me kõik peaksime olema 

justkui veatud ja samasugused, kuid nii saaks meist lihtsalt ükslui-

ne ühtlane hall mass. Peaksime tundma, et meeldime iseendile, 

olles just sellised, nagu me oleme.

AR
VA

M
U

S

Liisa-Lotte Hein

Mäletan hästi, kui olin alles 7-aastane 

plikatirts, kes ütles “привет” tugeva 

aktsendiga ja kelle English koosnes üksnes 

numbritest ja värvidest. 11 aastat hiljem, 

kiirnuudlite pakendilt korea keelt veerides 

või hommikuti klassiõde “hyvä huomentaga” 

tervitades tabas mind déjà vu tunne. 

Fotod: Valdur Vacht

Noortekeskuse endine 

juhataja Tiina Sinijärv.

Noortekeskuse

töökas kollektiiv
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Oktoobris tähistatakse rahvus-
vahelist vaimse tervise kuud 
ning sellel aastal oli fookuses 
tundetarkus ehk emotsionaalne 
intelligentsus, mis on meie või-
me jälgida ja eristada nii iseenda 
kui ka teiste tundeid ning kasu-
tada seda teadmist probleemide 
lahendamiseks, oma mõtlemise 
ja käitumise juhtimiseks. Selle 
raames toimus ka erinevaid koo-
litusi, töötubasid, seminare, kon-
verentse, podcaste ja vestlus-
õhtuid. 

  Kuid mis üldse on vaimne ter-
vis? Maailma Terviseorganisat-
sioon defineerib vaimset tervist 

kui heaoluseisundit, milles ini-
mene realiseerib oma võimeid, 
tuleb toime igapäevase elu pin-
getega, suudab töötada tootli-
kult ja tulemusrikkalt ning on 
võimeline andma oma panuse 
ühiskonna heaks. Niisiis saab lai-
as laastus jaotada vaimset ter-
vist kaheks: positiivseks ja nega-
tiivseks. Positiivse vaimse tervi-
se korral on vaimne heaolu va-
hend, mis on vajalik üldise hea-
olu saavutamiseks, kuna aitab 
suhestuda ja kohaneda ümbrit-
seva keskkonnaga, seda tajuda, 
mõista ja tõlgendada ning vaja-
dusel muuta. See võimaldab 
kogeda elu tähenduslikuna ja 
olla loominguline ning produk-
tiivne ühiskonnaliige. Negatiiv-
ne vaimne tervis kätkeb endas 
aga psüühikahäireid, vaimse ter-
vise probleeme ja nende sümp-
tomeid. Psüühikahäireid on või-
malik diagnoosida, kuid vaimse 
tervise probleemid võivad esine-
da ka siis, kui tõsisema psüühi-
kahäire diagnoosimiseks ei ole 
alust. Tavaliselt on sel puhul 

tegu negatiivse stressi tagajär-
gedega, mis võivad aja jooksul 
kuhjuda ja süveneda, olles nii ris-
kiteguriks psüühikahäire kuju-
nemisele. 

  Üheks levinuimaks psüühika-

häireks Eestis on ärevushäire, 

mis Tervise Arengu Instituudi ja 

Tartu Ülikooli aastatel 2020-

2022 tehtud rahvastiku vaimse 

tervise uuringust ka välja tuleb. 

Nimelt igal viiendal (20%) Eesti 

inimesel on ärevushäire risk. Sel-

le peamisteks sümptomiteks on 

paanika ja hirm, rahutus ja när-

vilisus, intensiivne ja pidev mõt-

lemine mõnele probleemile ning 

jõuetus seda lõpetada ja ka kes-

kendumisraskused. Kuid hirmu 

ja paanikat tunneme me kõik. 

Olgu see siis enne tähtsat kont-

rolltööd või kiirendava auto eest 

ära hüppamise ajal, aga see ei 

tähenda veel vaimse tervise prob-

leemi. Ärevus eskaleerub äre-

vushäireks siis, kui närvilisus ja 

hirm hakkab igapäevaelu häiri-

ma, kui ta on väga tugev või kes-

Oktoober - vaimse tervise kuu 

Sel aastal sai Keila Kooli õpilasesinduse presiden-

diks Kriselda Kisel. Küsisime täpsemalt, mida ta 

plaanib teha ning millised unistused tal kooliga 

seoses on.

Miks otsustasid kandidee-

rida presidendiks?

On viimane gümnaasiumiaasta 

ning tundus nagu ainuõige otsus 

veel kõike uut proovida. Sain ka 

lennukaaslastelt tagasisidet, et 

see amet võiks mulle sobida. Loo-

dan, et suudan oma sobivust 

tõestada.

Millal kooli koridoridesse 

diivanid tulevad?

Kui õpilastele koridoride mugan-

damise idee korda läheb, tuleb 

diivanid kindlasti päevakorda 

tuua. Luban, et diivanid on õpi-

lasesinduses olnud see õppe-

aasta kuum teema!

Milline on sinu 

unistuste kool?

Unistuste kool? Võibolla selline, 

kus on hubane õhkkond ning 

kogu kollektiiv on kokkuhoidev. 

Samuti on minu meelest koolis 

väga suur roll huvitegevusel: ka 

see oleks minu unistuste hari-

dusasutuse tähtis osa.

Muidugi peaks olema koolis ilus 

interjöör ning samuti oleks mi-

nu unistuste koolis teatud õppe-

tundide hinnang A ja MA süstee-

mis (arvestatud ja mittearvesta-

tud).

Oma unistuste koolis tahaksin 

hoida vähemalt gümnaasiumi-

astme nii nagu kodukoolis: lend 

on ühtne (nagu on praegu 10. 

VAIM, 11. TAHE ja 12. KEGEL) 

ning õppetöö toimub paljuski 

koos. Pluss on samuti  moo-

dulõppel ning Edumus School 

annab ka omad eelised.

Mis on probleemid, millega 

koolis tegelema peaks?

Omast peast oskaks paar tükki 

välja tuua küll, aga kindlasti 

tahaks nendel teemadel rohkem 

õpilaste tagasisidet. Kui kellelgi 

on probleeme, mis vajavad kiir-

korralist lahendust, siis olen va-

hetundidel õpilasesinduse ruu-

mist leitav. 

Isiklikult tahaks leida lahendu-

se, et söögivahetundides kõik 

söönud saaks ning et toimuvate 

sündmuste info leviks kiiresti ja 

kõigile. Olen tähele pannud, et 

sellega on õppeaastal olnud 

probleeme.

Kolm asja, mida plaanid oma 

valitsusajal korda saata?

Valitsusaeg? Väga võimukas sõ-

na! Kindlasti tahaks pidada 

kõnesid, mida õpilased päriselt 

kuulata viitsivad ja ehk isegi 

kohati naeru kahistavad.

Samuti tahaks värskete ÕE liik-

mete jaoks muuta õpilasesin-

duse ruumi soojaks kohaks, kus 

on hea vahetunnis hängida, jut-

tu puhuda ning ka vajadusel 

koosolekut pidada. Siinkohal iga-

le ÕE liikmele: ära pelga visata 

pilku õpilasesinduse ruumi, kõik 

võetakse hästi vastu. :)

Selle söögivahetundide asja 

tahaks ka korda ajada nii, et 

kõigil oleks kõhud täis!

Mis on ÕE eesmärgid sel 

õppeaastal?

Korraldada palju ägedaid üritusi 

ja teemapäevi, millest nii õpi-

lased kui ka õpetajad saaksid osa 

võtta.

Eelmisel aastal toimunud vaim-

se tervise päevale lükkaks samu-

ti tuule tiibadesse!

Jagada kooliperega head muusi-

kat ja huvitavaid mõtteid läbi 

Raadio Hugo ning kajastada iga 

korraldatud sündmust läbi Neti-

Keko instagrami.

Muuta õpilasesindus igale liik-

mele soojaks ja mugavaks pai-

gaks ning panna oma sõna maks-

ma õpilasi ja huvitegevust puu-

dutavates küsimustes Keila Koo-

lis.

Koolis võtab 
tuure uus president
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Lisete Talvar

Skaneeri kood ja vaata!

Keilas on valminud 
eestikeelne 
hüpnotiseeriv 
hea tuju lugu

Loo juhatab sisse meeskoori 

poolt lauldud akordijärgnevus, 

mille võtavad peagi üle sün-

teesitud keelpillid. Järk-järgult 

heliredelil tõusvad mahedad akor-

did mõjuvad samaaegselt nii 

rahustavalt kui ka hingestavalt.

Mõlemas salmis kõneleb kuula-

jaga retsitatiivne meeshääl, mis 

annab sõbralikus õhkkonnas ter-

vendavaid juhiseid.

Refräänis muutub meeshääl 

meloodiliseks, arpedžeerides su-

juvalt akordihelisid. Sellele lisa-

vad värvi ja täidlust kõrgemad 

taustahääled.

Loo lõpetab süntesaatoran-

sambli ja meeshääle vaheline 

hoogustuv duett.

Kadri Käpa

Keilas ristiti 68. lend rebaseid

tab väga pikalt. Näiteks kui ini-

mene ei suuda muremõtete tõt-

tu uinuda või hakkab ärevust 

tekitavaid olukordi täielikult väl-

tima – ärevust võivad tekitada 

koolis või tööl käimine, aga ka 

näiteks söömine. 

 Kuid ärevust ja ärevushäireid 
saab leevendada, näiteks mõtete 
suunamise ehk ärevatest mõte-
test lahti laskmise abil, lõdves-
tusharjutuste, oma käitumise 
muutmise ja tähelepanu ümber-
suunamisega. Samuti aitavad nii 
ärevuse kui ka teiste vaimse ter-
vise häiretega toime tulla n-ö 
vaimse tervise vitamiinid, mil-
leks on uni ja puhkamine, tasa-
kaalustatud toitumine, liikumi-
ne, head suhted ja meeldivate 
emotsioonide kogemine. 

Vaimse tervise kuu on hea viis 
tuletamaks inimestele meelde, 
kui oluline on oma mentaalse 
heaolu eest hoolitseda, ja rõhub 
veelgi enam sellele, et peaksime 
seda tegema kogu aeg. Olgem 
tundetargad!
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PS! Mirellil oli horoskoobi koostamisel tähtedest suht savi, ta pani hoopis kaarte.

JÄÄR Novembrivaim. Tead, kellest räägin? 
Loomulikult tead. Jube loometuhin, 

kõik kõlab natuke masendavalt, aga tegelikult on sul  hea meel selle 
üle. Märkad melanhoolset ilu valgusvihus lendlevates tolmu-
kübemetes, jätad koristuspäeva vahele.

SÕNN

KAKSIKUD

VÄHK

LÕVI

NEITSI

KAALUD

SKORPION

KALJUKITS

VEEVALAJA

KALAD

HOROSKOOP

AMBUR

Kadri Käpa

RISTSÕNA

Saada lahendus Noortelehe toimetuse aadressil 

keila.noorteleht@gmail.com ja võid võita magusa auhinna!  

Eelmise ristsõna võitja on Marii Soosaar.

Auhinna saab kätte Keila Noortekeskusest.

ALLA

1. Foobia, mis tähendab tugevat hirmu Halloweeni ees?

2. Mida tähendab sõna "Halloween"?

3. Mis riigis algas Halloween?

4. Milline värv tähistab surma?

5. Millises riigis tähistatakse surnute päeva?

6. Millise juurvilja nikerdasid iirlased ja šotlased Halloweeni ajal?

PAREMALE

1. Mis on lemmikloomadele kõige populaarsem Halloweeni kostüüm?

2. Mis värvi on Hotell Transilvaanias Frankenstein?

Mirell Pajumets

Nina, pikk nagu valetaval Pinocchiol, 

või nii Bri isiklikult vähemalt arvas ja 

selle iseärasuse üle uhke oli, hakkas 

hilissügisekülmuse tõttu õhetama. 

Olnud kuulnud rannalt igatsevaid 

huilgeid, suundus ta kõhklusega raa-

matukoopa asemel hoopis mere äärde, 

sest teadis pajatusi sealsest elajast. 

Vaalaulgujaks kutsusid inimesed teda. 

Ei olnud küll päris lõpuni kindel, et 

keegi vaimu ka reaalselt kunagi näi-

nud oli, aga eks see sünnitaski põne-

vust. Mõlemad silmad meretuule tõttu 

pisardamas, lonkis laps ohtlikul piiril 

vee ja maa vahel, hoides pool tähele-

panust horisondil ning pool maas, et 

mitte saapaid märjaks teha.

Bri ema oli Vaalaulgujast jutustanud, 

samuti isa, vanaisa, Raamatutädi – et 

sõita üks surma unustanud hing ulgu-

merel, kõigest häguselt inimest, enam 

trolli meenutav. Rusutusest, rahutusest, 

alistuvast raevust rääkivat ta üksainus 

silm ning too hääl, see needus, mille 

pärandiks sai vaaladelt. Ikka aeg-ajalt 

lained ta ebakindla aluse kaldale lükka-

vad, seal kuuljaid hoiatada püüab naas-

va ohu eest, kuid ei mõista me ju vaa-

laulgu…

Ähvardava moega oli tinakarva meri 

ja vahused lained, andes otsekui mär-

ku saabuvast tormist, mis võis sama-

hästi olla, nagu Bri endale õõvaga 

meenutas, Vaalaulguja hoiatuse põh-

jus. Natukese aja möödudes oli lapse 

kõrvale ilmunud Raamatutädi, päi-

keseprillid kõrgele laubale lükatud, 

pilk keskendunult silmapiirile kinni-

tunud.

“Geniaalsus,” mühatas naine ja sättis 

siis prillid ilma midagi erilist nägema-

ta tagasi nende tavapärasele kohale 

ninajuurel, “või rumalus, oleneb, mil-

lisest nurgast vaadata.”

   Imestuse pärast suutis Bri nõiduse 

lõhkuda ja tähelepanu merelt Raama-

tutädile tõsta. Sel samal viivul kuulsid 

mõlemad marutuule raevukat unda-

mist, ja kuna see hääl veidralt tuttav 

oli, äravahetamiseni sarnane tollega, 

mispärast Bri esialgu üldse randa tuli, 

varjutas lapse hinge kuri kahtlus.

“Teda tegelikult ju ei eksisteeri, Vaa-

laulgujat, vaid on ta kõigest muinas-

jutt, mis välja mõeldud me hirmuta-

miseks?”

Umbmääraselt kehitas naine õlgu, 

seiras seejärel veel natuke märatsevat 

veekogu ja seadis siis sammud tagasi 

oma raamatukoopa poole. “See sõltub 

vast ikka sellest, milline on su suhtu-

mine võõrasse ja teistsugusesse,” jõu-

dis ta mokaotsast mainida, enne kui 

metsa kadus ning Bri jälle üksinda 

jättis.

Vaalaulguja
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Sul on kas ilmtingimata vaja šokolaadi 
või peaksid iga hinna eest šokolaadist 

hoiduma. Kosmiline teade tuli kiilkirjas, seda oli pisut keeruline 
dešifreerida. Aga katseta, eks? Riskide võtmine saab lõppeda vaid 
kahte pidi.

Leiad kuidagi (ainult sina oled selleks 
võimeline) neljalehelise ristiku ja see 

toob sulle õnne, kui see pole sealt juba välja kuivanud. Saad lahti 
mingisugusest hädast, mis sind vaevab, aga loodus tühja kohta ei 
salli.

Küpsetasid juba suvel piparkooke, ehk 
see väga eriskummaline pole. Unustad 

vajalikul päeval kindad koju ja üsna külm on, aga ütled, et oled 
lihtsalt mässumeelses tujus. Tegelikult natuke oled ka. See on hea.

Sind ründavad piinavalt kummitavad 
laulud, mis sul tegelikult peas ei ole, 

nakatad sellega ka kõik oma lähikondsed. Loed või pärid iga kahtlase 
kastme koostise kohta, sest kardad seeni. Tahad… Kalale minna? 
Sööd sa kala üldse?

Ärkad ühel hommikul liiga vara ja 
neelad alla päikesekiire. Otsustad selle 

mõjul joosta sel aastal nii marti kui ka katri. Toonitan joosta. Hoidu 
edelatuule eest, see võib su liialt kiiresti lõppeesmärgini puhuda.

Iga kord, kui vihma sajab, mõtled, et 
lumi oleks esteetiliselt palju meeldi-

vam. Muidugi otsustad hiljem, et ega sul pole vihma vastu ka midagi 
–  tingimusteta armastust kõigile, kõigele. Maisihelbed.

Sa ei suuda otsustada, kas põletada 
Embust, Varahommikut või Unelmat, 

ning koostad selle põhjal rahvaküsitluse, kuid lõpuks avastad, et sul 
pole tikkegi. Üldse märkad, et midagi on just nagu puudu – rahutus.

Vajaksid õige pisut rohkem tunde 
ööpäeva, kuid mõistad siis, et üleminek 

talveajale oli juba ära. Üritad mitte iga langeva lehekese üle 
muretseda. See vist on tubli. Raamat oli raamatukogu hoidlast, okei?

Kardad, et see tore potitaim, mis su 
aknalaual istub, ei ela pimedat aega üle. 

Igaks juhuks mainin, et lisaks palvetamisele peaks seda kastma ka. 
Palju energiat läheb mõtisklemise peale, tegutsed vähe.

Oled laiali lennutanud kõik mõtted ja 
tunded ning miskit kadus selle protsessi 

käigus ära ka, aga sellest pole viga. Sul neid niigi palju. Üritad 
katsetada, kas sulle meeldivad süsteemid, aga uuring näitab, et… 
Noh jah, katseta.

Sind ei häiri, et Selveris on jõulu ja 
halloweeni asjad vaheldumisi. Soodne 

aeg naeratamiseks ja õnnelikkuseks. Aga ära seda kaeraküpsist söö, 
mis sa lauasahtlist leidsid, ta ise ka ei tea enam, kus käinud on.
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