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Habemega nali

Habemega naljad –
need on isemoodi naljad.
Nende seest ei tulegi
see nali kohe välja.
Mõnikord on nii,
et kui ta lõpuks leiad kätte,
siis on juba habe
jõudnud kasvada sul ette.

Meie issi ükskord hakkas
naerma nii mis hirmus,
mööda tuba kõõksus ringi,
läkastas ja hirnus.
Selgus, et ta aru sai nüüd
naljast, mida kuulis
ühe tuttava käest ammu –
juba möödund aasta juulis.

Emme naeris issi naermist,
lapsed lõkerdasid,
nalja keerukuses üldse
polnudki ehk asi -
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issil oli lihtsalt veidi
pikavõitu juhe,
habemel ja naljal puudus
omavahel suhe.
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Isad ja pojad

Istub nina vastu akent
väike poiss ja aru peab:
küll on isal elu lihtne -
tema kõiki asju teab.

Teab, miks päike looja läheb,
teab, miks süda valutab,
teab, miks raha vahel vähe,
nurgast nurka jalutab.

Aga isa vastu akent
surub nina - aru peab:
küll on pojal elu lihtne -
nõnda vähe veel ta teab.

Oleks minul tema mured,
oleks lihtne elada,
aga minul käivad kured,
arved posti laekuvad.

Peagi poisist sirgub isa,
isast saanud vana mees.
Pojal peas on isa mõtted,
isal rahu rinna sees.



Nii need isad ja need pojad
eluaja õpivad,
oma nina vastu akent
igavesti topivad.

Lõpuks isasid ja poegi
vanaisaks hüütakse,
särasilmil lapselapsi
põlve peale säetakse.
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Vana-aasta õhtu

Toas on kõik nii vait ja vaga,
issi teleka ees magab.
Tasa olema nüüd peab -
issil väsimus on peal.

Issi, ärka üles juba,
lastel trallitada luba!
Muidu jälle magadki
hooga uue aastani…
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Jõuluvana saapad

Jõuluvanal habe ees,
ise paksu mantli sees,
aga jalas on tal – vaata! -
need ju naabrionu saapad!
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Päkapikk

Panin sussi akna peale,
olin hästi pai.
Hommikul siis sussi seest ma
väikse kommi sain.
Väike õde pani ka
ja oli hästi pai,
aga tema sussi sisse
suurem kompvek sai.

Teisel päeval meie sussid
hoopis tühjaks jäid.
Kas siis päkapikupoisu
iga päev ei käi?
Lõpuks selgus kogu tõde,
hargnes segadik -
selgus, et mu õeke ise
oli päkapikk.
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Meie lapse uni

Ema laseb tuled ära,
tuba täis saab pimedust.
Keegi tasakesi kraabib
sissepääsu nõudes ust.

Tõuseb laps ja avab ukse -
unenägu seisab seal!
Silmades on seiklusjutud,
seljakotis luuleread.

Taskutes tal tuhat tempu,
põues päike põletab,
näpus vits, mis pahad mõtted
eemale kõik peletab.
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See on meie lapse uni -
soe ja hea ja õnnelik,
rõõmus, vallatu ja pehme,
olgu lühike või pikk.
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Itimees

Itimehel pea on paks,
mudib näppe naks ja naks.
Arvutil on kukkund kiirus -
arvutis vist möllab viirus.

Seinaaugust vaatab hiir,
see on itimehe piir.
“Aitab!” karjub itimees,
“nüüd on täitsa siiber ees!”
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Astub akna juurde, näe -
väljas kevad juba käes!
Õhkab: “Oh, kuis sobiks see
arvutiekraanile…”
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Naistepäev

Naistepäeval nalja pole,
mehed tragid, poisid paid.
Emmed, vanaemad, tütred -
kõik nad kimbu lilli said.

Väiksel Jukul aga mure
naabri-Kati koha pealt:
kas on tüdruk ta või naine -
kes see ikka täpselt teab…

Igaks juhuks kinkis õie,
Kati kaunilt punastas,
Jukule ta seitse pattu
hetke jooksul lunastas.

Jukul aga ühest asjast
tekkis selge arusaam:
iga plika väiksest peale
veidike on juba daam.
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Järg raamatus...

Kogu raamatu lugemiseks peaksid ostma pdf-
faili siit:

http://www.vilep.com/ind/e-raamatud/index.php

Heiki Vilepi teised lasteraamatud:

2002 – Lasteluulekogu „Tere“
2003 – Jutustus „Kapiukse kollid“
2003 – Lasteluulekogu „Minu laul“
2003 – Jutukogu „Lendav õunapuu“
2004 – Jutustus „Vaikuse hääled“
2004 – Jutustus „Jani seiklused Varjudemaal“
2005 – Lasteluulekogu „Tahaksin olla“
2005 – Jutukogu „Liisu“
2006 – Jutustus „Kapiukse kollid jälle platsis“
2006 – Jutukogu „Liisu liivaaugus“
2006 – Muinasjutt „Roosa printsess“
2007 – Jutukogu „Liisu leiutab küünlapuhuja“
2007 – Lasteluulekogu „Katus sõidab“
2007 – Lasteluulekogu “Padjasõda”
2008 – Jutukogu „Kurjajuurikas, Kitupunn ja Pugeja“
2008 – Ulmeromaan lastele „Horlok ja Ürgvärava 
võti“
2008 – Lasteluulekogu “Kellakägu”
2008 – Jutukogu “Une-Mati udujutud”
2009 – Jutukogu „Liisu“ vene keeles (tõlkinud B. 
Baljasnõi)
2009 – Lasteluulekogu “Habemega nali”
2009 – Muinasjutukogu “Nõiutud linn”

http://www.vilep.com/ind/e-raamatud/index.php


2009 – Jutustus “Kapiukse kollid planeedil X”
2010 – Juubelikogumik “50 juttu ja luuletust 
väikestele sõpradele”
2010 – Jutukogu „Liisu ja hullumaja puhvet“
2010 – Muinasjutt „Kadunud jõulud“ vene keeles 
(tõlkinud B. Baljasnõi ja J. Baljasnaja)
2011 – Jutustus “Üle põhjatu kuristiku”
2011 – Lasteluulekogu “Puupeapuu”

NB!
Kirjuta oma e-raamatu soov e-mailiga:

vilep@vilep.com

Või helista telefonil: 53488180

Heiki Vilep Facebook'is:
https://www.facebook.com/heikivilep

https://www.facebook.com/heikivilep
mailto:vilep@vilep.com





