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olav ehala on väga armastatud helilooja, kelle laule (suures osas filmidest, muusikalidest ja 
teatrilavastustest) tunneb mitu põlvkonda eestlasi ning need kuuluvad vaieldamatult eesti 
muusika kullafondi. Ehala muusika on loodud eranditult eestikeelsetele tekstidele, enim leelo 
tungla ja juhan viidingu luulele.

Olav Ehala lõpetas 1969. aastal tallinna Muusikakooli ja 1974. aastal tallinna riikliku 
konservatooriumi kompositsiooni erialal Eugen kapi õpilasena. aastatel 1970–1973 oli ta Ensv 
riikliku filharmoonia estraadiansambli juht, 1970–1975 töötas noorsooteatris muusikuna ning 
1975–1991 sealsamas muusikaala juhatajana. aastast 1991 on Olav Ehala Eesti Muusika- ja 
teatriakadeemia õppejõud (1998 dotsent, 2004 professor) ning alates 2001 Eesti heliloojate 
liidu esimees. 

oLav eHaLa



oskar Luts sündis 1887. aastal palamuse kihelkonnas. ta õppis änkküla külakoolis, palamuse 
kihelkonnakoolis ja tartu reaalkoolis. 1903. aastast töötas tulevane kirjanik apteekriõpilasena 
tartus, narvas ja tallinnas. I maailmasõjas oli ta sõjaväefarmatseut. sügisel 1918 pöördus luts koos 
perekonnaga tagasi tartusse, kus töötas taas apteegis, 1919–1920 ülikooli raamatukogus ja seejärel 
katsetas raamatukaupluse pidamisega. 1922. aastast tegutses luts veel üksnes kutselise kirjanikuna. 
1936. aastal sai kirjaniku elupaigaks maja riia tänaval, milles praegu on tema majamuuseum.
1945. aastal kuulutati Oskar luts esimesena Ensv rahvakirjanikuks. 
ta suri 1953 aastal. lutsu kõige populaarsem teos on „kevade“ (1912–1913). sellest kasvas välja terve 
tootsi-lugude sari („suvi“ 1918–1919; „tootsi pulm“ 1921; „argipäev“ 1924 ja „sügis“ 1938, II osa 1988).
„nukitsamees“ on Oskar lutsu lastejutt, mis ilmus esmakordselt 1920. aastal. „nukitsamehe“ 
ainetel on lavastatud kaks filmi: Elbert tuganovi nukufilm „Metsamuinasjutt“ 1960 ning helle karise 
mängufilm „nukitsamees“ 1981. viimasele filmile kirjutas muusika Olav Ehala ning 1999. aastal 
jõudis samanimeline lastemuusikal ka rahvusooper Estonia lavale. „nukitsamehe“ laule tuntakse ja 
armastatakse – „päikeseratas“, „valulaul“ ja „kodulaul“ on olnud ka laulupidude kavas.

osKar Luts



jÄreLsõna osKar Lutsu  
„nuKitsaMeHe“ 1997. aasta        
vÄLjaandeLe

Ehk küll „kevade“ ilmumisega (1912-13) oli Oskar luts 
(7.I 1887 – 23.III 1953) koolipoiste-tüdrukute seas juba 
kuulsaks saanud, hakkas ta laste jaoks kirjutama 
ikkagi alles siis, kui tal endal oli peenike pere majas.
11. aprillil 1918 valgevenemaal vitebskis sündinud 
poeg georgile, kelle hellitusnimeks Inderlin, ongi 
Oskar luts hakatuseks kõik oma lastelood 
jutustanud. ja nendest georgile jutustatud lugudest 
said hiljem raamatud või nad trükiti ära mõnes 
koolilugemikus: 1920. aastal ilmus haarav reisikiri 
„Inderlin“, 1925. aastal seiklusjutt „lauka poiste 
ootamatu teekond“, 1926. aastal trükkis v. tamman 
oma lugemikus“huvitaja I“ koeraloo „parbu-jutt“, 
1928 jõudis raamatukauplustesse kassi-koeralugu 
„pett ja parbu“. „Inderliniga“ ühel aastal ilmus ka 
Oskar lutsu kõige populaarsem lasteraamat – 
moodsa muinasjutu sugemetega „nukitsamees“, 
kus reaalsus põimub osavalt ulmega. Oskar luts on 
teinud temast ka lavavariandi, muinasjutt on koguni 
kahel korral filmivormi valatud: 1960 valmis nukufilm, 
1982. aastal vändati muusikaline mängufilm.

Muinasjuttu on illustreerinud kolm kunstnikku – 
1945. aasta väljaande pildid tegi richard kaljo, 1957. 
aastal ilmunud „nukitsamehe“ pildid pärinevad vive 
tollilt, 1973. aastal ilmunud raamatu illustratsioonid 
on Edgar valterilt. /…/

1945. aastast alates on „nukitsamehe“ kirjastajad 
käitunud muinasjutu tekstiga üsna omavoliliselt. nad 
on raamatust välja võtnud Metsamoori sotsialismi 
halvustavad repliigid ja kirjutanud loo lõpugi ümber.
pärast korrektuuripoognate lugemist kirjutas Oskar 
luts 26. juulil 1945 kurja, kuid vastuseta jäänud kirja 

tollase riikliku kirjastuse „Ilukirjandus ja kunst“ 
kõrgetele asjameestele.

„…mis on sündinud selle muinasjutu lõpuga?“ imestas 
autor. „seda pole enam äragi tunda! toimides nii, 
nagu on käsitletud „nukitsamehe“ lõppu, peaksime 
ilukirjanduses hävitama kõik kreeka ja rooma 
jumalad, jumalused ja nende preestrid, ning nende 
asemele seadma praegusaja perekonnaseisuameti 
ja ametnikud. „nukitsamees“ on muinasjutt, mis on 
kirjutatud ammugi enne perekonnaseisuameteid 
jne. – miks ei peaks võima vaadelda ka selle lõpus 
figureerivaid ristiusu talitusi ja kirikuteenijaid 
muinasjutu seisukohalt? praegusel, ajakohastatud 
kujul, kaotaks „nukitsamehe“ lõpp igasuguse efekti 
ja tunduks tömbina /…/
kui „nukitsamehes“ üldse on mingit tendentsi, siis 
on see ikkagi ainult: headuse ja õigluse võit kurja ja 
sisetundetuse üle. /…)
Minu meelest oleks „nukitsamees“ ainult siis stiilne 
muinasjutt, kui see ilmuks esialgsel kujul.“

nüüd, rohkem kui pool sajandit hiljem, autori soov 
lõpuks täitub. jälle on „nukitsamees“ oma stiilse 
lõpuga ning Metsamoori repliigidki on taas tekstis 
tagasi“.



HaLdjas MErlE jalakas



KatKend osKar Lutsu  
„nuKitsaMeHest“:

nii võtab kusti tänagi südame rindu ja 
ütleb eidele: „sa, vanatädi, muud ei teegi, 
kui otsid meile ühtelugu tööd. lase meid 
Itiga ometi vahel natuke puhata ja mängida. 
Meil, külas, ei tee meievanused lapsed veel 
üldse tööd, vaid mängivad ainult. sina aga 
assatad meid varahommikust hilise õhtuni. 
see teeb ju välja… mina ei tea mitu tundi… 
aga igatahes on meie tööpäev liiga pikk.“
„ah nii!“ säutsub vanamoor. „või sina nõuad 
kah juba kaheksatunnilist tööpäeva! vaata, 
kus mul sots! Mina arvasin seniajani ikka, 
et ega sotsid sortside - või hm, näh nüüd! 
ptüi, ptüi, ptüi! - nojah, et ega sotsid nii 
sügavale metsa ometi ei tule, aga näe: juba 
üks otsaga siin! keda nüüd! nüüd vaja aga 
Mõhul ja tölpal kah niisugust juttu kuulda, 
siis on nad juba lõunaajal kodus ja ei saa 
neid enam kuuma ahjuroobigagi metsa 
tagasi. hoia, poiss, et sa nende kuuldes 
niisugust juttu ei aja. Muidu võtan sealt 
nurgast selle kõvera kepi ja näitan sulle, 
missugune on kaheksatunniline tööpäev.“





pÄiKeseratas

päikeseratas, päikeseratas,
taeva tuline kera.
päikeseratas, päikeseratas,
kasvatad viljatera.

päikeseratas, päikeseratas,
sooja saab iga seeme.
päikeseratas, päikeseratas,
sina näed, mida teeme.

päikeseratas, päikeseratas,
jube, kui oleks pime.
päikeseratas, päikeseratas,
sinu valgus on ime.

päikeseratas, päikeseratas,
paistad halvale, heale.
päikeseratas, päikeseratas,
vaata me kõigi peale. 

LauL Headusest ja 
Kurjusest

Mispärast laps peab tänama vana
kuigi on vana õelamast õel.
homme on suur, kes väike on täna
ei kasva heaks see õela toel.
 
refr.
kurjus on ilmas ja headus on ilmas,
pahad on pahad ja head on nii head.
viha on ilmas, õelus on ilmas,
võib-olla pahad on hoopis head.

kui ei oleks suurt ja kurja,
väikestestki kasvaks head.
kurjus ajab plaanid nurja.
kurjus ajab sassi pea.
kurjus kuulub siia ilma
samuti kui headus.
kurja teha ilmast ilma -
see on minu seadus.

refr. 1x

Ilma heata poleks kurja,
kurjata ei oleks head.
kuri mõte läheks nurja,
kui kõik oleks ainult head.
kurjus kuulub siia ilma
samuti kui headus.
kurja teha ilmast ilma -
see on minu seadus.

refr. 1x



nuKitsaMeHe LauL

Iti piti titi kiti kuti muti tuti luti
kuki muki käki kaak punta kiviräntavaak
nuki pai ja kuti paha, Iti pai ja kuti paha
surra-murra ata-ata säh!

tõeLine jõud

kus on sinu tõeline jõud?
kas on ta kätes või jalus?
kus on sinu tõeline jõud?
su elu ainuke alus?

kus on sinu tõeline jõud?
kas südames on või peas?
kas on sinu tõeline jõud
ununend tunnete seas?

Ei ole su tõeline jõud
eraldi ega ka lahus.
sa otsi ja leia, leia see jõud.
sa otsi ja leia see jõud.
sa otsi ja leia see jõud,
leia see jõud.

sa otsi mehises rahus.

vitsaLauL

Mõni puu on kuivanud ja enam ta ei 
lehti,
ainult vitsad kuivanud ja nende võim ei 
kehti.

refr.
head lapsed need kasvavad vitsata,
arm aitab enam kui hirm (4 x)

kas me teame, kas me teame lahke sõna 
võimu,
sageli me kuulma peame kärkimist ja 
sõimu.

refr. 4 x

vitsaga ei aja läbi vitsal pole lehti,
vits on vilets oksake ja vitsa võim ei 
kehti.

refr. 4 x



raHaLauL

Otsi lolli, kes ei kardaks kolli,
kui on kollil raha maitse suus.
raha mängib elus põhirolli,
raha see on õnn ja armastus.

Otsi lolli, kes ei kardaks kolli,
kui on kollil raha maitse suus.
raha mängib elus põhirolli,
raha see on õnn ja armastus.

kõrged mõtted - see on puha möga,
pole ilu ilma rahata.
söö ja maga, sarvevahet süga -
ega elult muud ei taha ka.

Otsi lolli, kes ei kardaks kolli,
kui on kollil raha maitse suus.
raha mängib elus põhirolli,
raha see on õnn ja armastus.

kõrged mõtted - see on puha möga,
pole ilu ilma rahata.
söö ja maga, sarvevahet süga -
ega elult muud ei taha ka.

raha võim on suur ja igavene,
elu lühikene, raha pikk .
kel on vähe või on natukene,
sellel puudub helge tulevik.

vaLu LauL

tule tuul ja puhu ära
meie lapse valu,
tule vihm ja uhu ära
meie lapse valu.

tule lind ja noki ära
meie lapse valu,
tule päike paista ära,
meie lapse valu, valu.

tule öö ja võta ära
meie lapse valu,
tule kuu ja vaata ära
meie lapse valu....



MeiLe on paLju antud

Meile on palju antud.
Meile on antud keha.
Meile on palju antud,
palju on antud teha.

palju on, mida võime.
Meil on nägemisvõime.
palju on, mida võime.
Meil on tegemisvõime.

refr. 2 x
Meile on palju antud.
Meil on jalad ja käed.
silmad meile on antud -
see, et maailma näed.

Meile on palju antud.
Meile on antud meeled.
Meile on palju antud,
meile on antud keeled.

palju on, mida võime.
Meil on rääkimisvõime.
palju on, mida võime.

KoduLauL

refr:
Mis on kodu, kus on kodu, kus on kodu-
koht? (4X)

kodu, see ei ole koda, millel aken, uks
Ilma kodutundeta me jääme kodutuks
Ilma kodutundeta me jääme kodutuks

refr.

kodu lõhn on eriline, kodu värv ja maik
kodu on nii imeline, tavaline paik
kodu on nii imeline, tavaline paik

refr.

kodus mõni väike asi korraga on suur
kodu oleme me ise, väikene ja suur
kodu oleme me ise, väikene ja suur

kodu, see on rohkem veel,
kui sõna selgeks teeb
kodu see on headus,
mis meid paremateks teeb (3x)

see on kodu, siin on kodu, siin on kodu-
koht (8x)



Kava kujundanud andra seepter
Kava koostanud Marika petti

fotod aldo Luud

Kasutatud allikad: 
eesti Muusika infokeskus, eesti Kirjarahva Leksikon (eesti raamat 1995)
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emakeelne kultuur on hindamatu väärtus.

30. detsembril 2006 asutasime vanemuise fondi, et hoida ja toetada Eesti teatrikunsti.
lubame hea seista fondi käekäigu eest

Olga aasav, kalev kase, Mart avarmaa, tartu linn

vanemuise fond on loodud teatri töötajate erialase arengu ja koolituse toetuseks.
fondi on võimalik teha annetusi:

sa tartu kultuurkapital /  sEB pank 10102052050006 / sampo pank 334408570002
Märksõna: vanEMuIsE fOnd

vanemuise fond tänab: 
Olga aasavit, Mart avarmaad, alar kroodot, kalev kaset, Mati kermast, Eero timmermanni, 

tartu linna, vanemuise advendikontserdil annetajaid.

as gIga on vanemuise sümfooniaorkestri kassitoome tasuta suvekontserdi peasponsor.
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