Kuulamistekstid
Aabitsa osa
(hõlmavad lehekülgi 6–54)

Lk 6
Kuidas Pisik sündis?

Pisik mäletab, et ta sündis siis, kui nukuteatris mängiti esimest etendust „Ninatark
jänku”. Alguses näitlejad pabistasid hirmsasti ja lapsed istusid saalis päris vaikselt.
See oli ju ometi väga tähtis etendus ja kõik tahtsid, et see väga hästi välja tuleks. Aga
vahel on nii, et kui tahad, et midagi väga hästi välja tuleks, siis läheb just kõik untsu.
Nii juhtus ka seekord. Ühel hetkel, kui jänku pidi laval ütlema: „Vaata ette, hunt
tuleb!”, läksid näitlejal sõnad suus hoopis sassi ja ta ütles selle asemel: „Vaata vette,
mutt muneb!” Selle peale pahvatasid nii lapsed kui ka näitlejad südamest naerma.
Edasi läks kõik juba väga lõbusalt. Publik muudkui naeris ja plaksutas vahetpidamata.
Sellest naerust oli aga märkamatult sündinud nukuteatri oma väike teatripisik, juuksed
püsti peas nagu traadid ja alati valmis heast naljast kinni naksama.

Lk 14
Kuidas Aabi ja Bibi aednik A aia lavale jõudsid? (A-täht)

Lastel oli tunne, nagu oleksid nad pisikest mesimummi silmist kaotamata lõputuid
käike pidi jooksnud ja jooksnud. Järsku tekkis ühe käigu seina ukseava, millest
mesilane kiiruga sisse lipsas. Lapsed järgnesid talle hetkegi kahtlemata.
„Kus me oleme?” küsis Aabi pisut kohkunult.
„Ma ei tea. Aga igatahes on siin üllatavalt palju a-tähega algavaid asju,” vastas talle
Bibi ja hakkas järsku itsitama: „Vaata, Aabi, kuidas sa välja näed! Sul on ju puust
jalad ja käed, ja pea on nagu väike pall!“
„Ma tahtsin sulle just sama üelda,“ naeris Aabi.
„Me muutusime nukkudeks! See on tõesti imedemaa – nukkude Aabitsamaa! Siin on
ilmselt kõik võimalik.”

„Vaata, kes sealt tuleb!” sosistas Aabi Bibile.
Laste juurde jõudis kepseldes aednik, kelle nimi oli A. Ta lausus sõbralikult: „Astuge
aga astuge aeda! Ma pakun mahla ja marju. Kas tahate ka kapsiseid ja kamme?”

Lk 16
Mis trikki aednik A Aabile ja Bibile näitas (Ä-täht)
Enne laste lahkumist küsis härra A, kas ta võib näidata kallikestele ühte toredat trikki.
Aabi ja Bibi olid muidugi rõõmuga nõus. Seepeale võttis aednik A abiline jänes Ärda
ei tea kust kaks apelsini ja pani need härra A pea kohale. Apelsinid jäid nagu
võluväel õhku seisma. Härra A-st oli saanud hoopis härra Ä.
„Braavo! Braavo!” hüüdsid lapsed vaimustunult ja plaksutasid käsi.
„Vägev trikk!” ütles Aabi.
„Jaa, mulle ka väga meeldis. Aitäh, härra Ä! Nägemiseni!” lisas Bibi ja asus Aabiga
teele.
„Nägemiseni, väikesed väänikud!”

Lk 24
Kuidas Aabi ja Bibi moosekant M-i ja narr N-i mängumaa lavale sattusid? (M-,
N-täht)
Nii kihutasidki inspektor I ja esisõitja E aednik A poole. Bibil ja Aabil oli hea meel, et
nad said tähti aidata. Aga ise seisid nad nüüd keset tühja lava ega osanud kuhugi
minna.
„Mida me edasi teeme?” küsis Aabi nõutult.
„Tähti on ju tegelikult palju rohkem kui A, E, Ä ja I. Nad on kõik siin Aabitsamaal
laiali ega saa ilma üksteiseta hästi hakkama. Me peame nad kõik üles otsima ja
omavahel kokku viima. Siis saavad kõik kõiki sõnu rääkida,” vastas Bibi otsustavalt.
„Hea mõte!” rõõmustas Aabi. „Ja siis teeme ühe vägeva tähestikupeo!”
„Plänn!” kostis järsku lava tagant. Siis veel kord ja veel kord.
Aabi ja Bibi hiilisid ettevaatlikult ukse poole, mille tagant plännimist kostis.
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Musta maskiga moosekant M ja punase mütsiga narr N mängisid panni ja trummidega
nii naljakalt, et ei Aabi ega Bibi suutnud tükk aega naermist jätta. Kui lapsed lõpuks
naerupisarad silmist pühkisid, märkasid nad, et M ja N seisavad ning vaatavad neid
kummaliselt tõsistena.

Lk 31
Milline kindral K tegelikult on? (K-täht)

K:

Kas keegi kõnnib? Kontrollin isikut!

BIBI:

Kuidas te tohite niimoodi luba küsimata teisi kontrollida?! Meid ei tohi
niimoodi rünnata.

K:

Kodanikud kooliealised, korraldused antakse kõrgemalt. Kriitika
keelatud!

AABI:

Vabandust, aga minu isa ütleb alati, et kõikidesse tuleb kenasti
suhtuda.

BIBI:

Jah, minu isa ütleb ka, et kui kellelegi liiga tehakse, peab teda kaitsma.

K:

Andke andeks. Läksin äkiliseks.
KÕIKJAL KORDA KAITSEB KINDRAL.
KÄSIB, KARJUB, KEELAB KINDLALT.
KODUS, KASSIDEGA KOOS
KOLDEKUMAS SOKKI KOOB.

BIBI:

Andeks antud. Ja andke mulle ka andeks. Nüüd saan aru, et inimesi ei
tohi kohe hinnata, kui neid päriselt ei tunne. Mõnikord on nad hoopis
teistsugused, kui algul paistab.

AABI:

Jah, vabandust, härra kindral. Kes oleks arvanud, et nii äkilisele
sõjamehele tegelikult kassid ja kudumine meeldivad. Mina arvan, et
see on väga tore.

BIBI:

Kui võimalik, palun minge ka aednik A aeda. Seal ootavad teid juba A,
kes ei oska öelda ei, E ja I, kes jäävad hätta sõnaga „tänan”, M ja N,
kes ei saa ilma h-täheta kuidagi naerda. Kas lähete?

K:

Kindlasti! Kohtumiseni!
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Lk 35
Mis need geenid on ja milleks on vaja neid uurida? (G-täht)

Pärast varaste põgenemist kummardus G taas süvenenult mikroskoobi kohale, nagu
poleks vahepeal midagi juhtunud.

AABI:

Kes see G üldse selline on ja mida ta siin ülepea jälgib?

BIBI:

Ma arvan, et ta on teadlane, kes uurib geene.

AABI:

Mina küll ei näe siin midagi uurida.

BIBI:

Geenid on väikesed. Neid palja silmaga ei näegi.

AABI:

Milleks neid siis õige vaja on uurida, kui neid ei näegi?!

BIBI:

Väikesed küll, aga väga tähtsad! Mis sa arvad, miks sul on
samasugused kõrvad nagu isal ja samasugune nina nagu emal?

AABI:

Ma ei tea, ma pole kunagi sellele mõelnud.

BIBI:

Aga sellepärast, et su isa ja ema andsid enne sinu sündi sulle kaasa
oma geenid. Emalt said sa kena nina ja isalt uhkete kõrvade geenid.

AABI:

Oi kui põnev!

BIBI:

Aga vahel annavad isa ja ema lastele geenidega kogemata ka mõned
halvad haigusegeenid kaasa. Minu ema ütles, et geenide uurimine aitab
tulevikus palju haigusi ära hoida. Mina tahan ka kindlasti kunagi
geeniteadlaseks saada.

AABI:

Nüüd ma saan aru, miks G-l pole aega meiega rääkida. Tema töö on nii
tähtis.

BIBI:

Jah, sul võib õigus olla.

AABI:

Aga kuidas me talle suurest tähtede peost räägime, kui ta meid tähele
ei pane?

BIBI:

Jätame talle kirja.
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Lk 40
Kuhu Aabi ja Bibi järgmisena sattusid ning kellega nad seal kohtusid? (P-täht)

Järgmisest uksest sisse läinud, leidsid Aabi ja Bibi end Pariisist. Seal paistis kõik nii
pidulik nagu pühapäeval. Jõekaldal istusid uhkeid vurre keerutavad kunstnikud, kes
Aabist ja Bibist paari pintslitõmbega ilusa pildi tegid ning selle naeratades neile
kinkisid. Kõik inimesed paistsid nii rõõmsad. Nad istusid päikesepaistelistes
tänavakohvikutes, sõid pirukaid, jõid limonaadi peale ja lobisesid omavahel prantsuse
keeles rõõmsalt r-i põristades. O-la-laa, küll see oli alles vahva! Ühel pisikesel platsil
tervitas neid aga päris peenelt riietatud poeet P, kes puistas parasjagu partidele
saiapuru ning luuletas omaette:
„Päike pillub pilvepiirilt
päevalõpu päiksekiiri…”

Lk 42
Mida Aabi ja Bibi raba laval nägid? (B-täht)

Aabi vedas Bibi enda järel Pariisist otse rabasse.
Rabas oli kaunis. Päike paitas matkaliste päid. Nad vetrusid mõnusalt pehmel samblal.
Aabi seletas Bibile, et rabapüüd olid lubanud siin täna väikese balleti esitada. Kuna
rabapüüd on aga väga häbelikud linnud, tuleb publikul balletti hästi vaikselt puhmaste
vahelt piiluda. Muidu baleriinid ehmuvad ning panevad pabistades plehku.
Bibi ja Aabi ei pidanud pikalt oma peidupaigas lebama. Juba jalutaski kolm püüd
pidulikult platsile. Rabapüüd kudrutasid* ja keerutasid nii toredalt. Lapsed nautisid
püüde balletti vaikselt hinge kinni pidades.
Kui aga ballett oli just jõudnud kõige pingelisema kohani, võttis Aabi taskust magusa
batoonikese ja pistis selle põske. Krabiseva paberi viskas poiss hajameelselt
rabapuhmaste vahele. Hetkega oli plats püüdest puhas, Aabi ja Bibi aga pisarateni
pettunud, et linnud suurest ehmatusest põgenesid. Kohe kostis okste raginat ning
prügiloopija poole tormas pikkade sammudega rabavaht B.
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Lk 44
Kuidas Aabi ja Bibi loodusejumalanna L-ga kohtuvad? (L-täht)

Äkki läksid Aabi silmad ümmarguseks nagu suured tõllarattad, suu vajus imestusest
lahti ning tema nimetissõrm osutas üle Bibi õla. Tüdruk vaatas kohkunult selja taha.
Platsile oli kogunenud tohutu hulk loomi, linde, liblikaid ja isegi kalu ning nende
keskel liikus voolates, vulisedes ja vallatledes imeilus looduse jumalanna L.

Looduse jumalanna L laulis:
LEHTEDE LAULU SALAJAST,
LILLEDE LÕHNA KAVALAT,
LUME HELINAT, KALADE KEELT
KUULEB LAPS, KELLEL AVALI MEEL.

Lk 54
Mis Bibiga öökull Ö laval juhtus? (Ö-täht)
„Auu! On siin keegi?!” küsis tüdruk, kuid keegi ei vastanud. Bibi pööras ümber, et
uuesti uksest välja minna, aga ust ei olnud enam tema selja taga. Bibi kobas kätega
pimeduses, kuid ümberringi tundus olevat täielik tühjus. Tal hakkas hirm. Et hirmu
eemale peletada, püüdis ta mõtelda ilusatest asjadest. Järsku kuulis ta kaugemalt enda
eest õige vaikset krabinat. Seejärel sahistas keegi Bibist vasakul. Siis kostis paremalt
poolt, justkui oleks keegi matsutanud. „Kes siin on? Kes matsutab?!” Seepeale jäi
kõik vaikseks. Järgmisel hetkel lendas keegi Bibist tema põske riivates ja „Uhuuu!”
huigates mööda. Bibi kiljatas ehmatusest.
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