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Lavastaja Tanel Jonas:

Igal põlvkonnal peab olema mõni tegelane, kes aitab väikesel teatrikülastajal 
teha esimesi samme, avastades rõõmu, maagiat ja salapära, mida teater pakub. 
Minul oli selliseks tegelaseks Miki-Hiir, kes minu lapsepõlves Vanemuise laval 
tondilossi sattus ja oma sõpru kurjade professorite käest vabastama pidi. 

Nüüd, ligi 30 aastat hiljem on mul hea meel tuua siinsamas Vanemuise teatris lavale 
„Lotte Unenäomaailmas”. Ma loodan, et nutika koeratüdruku seiklused pakuvad 
tänastele lastele samasugust rõõmu ja lusti, nagu Miki-Hiir omal ajal mulle. Aitäh, et 
te olete tulnud teatrisse, ma loodan, et me kohtume siin teiega veel ja veel ja veel.

Koeratüdruk Lotte on Vanemuise teatri suur sõber – ta on olnud laval juba 2005. 
aastast, kui Janek Joost lavastas „Lotte reisi lõunamaale“ ja kindlasti olete näinud 
teda Ain Mäeotsa poolt lavastatud muusikalides „Detektiiv Lotte“ (2008) ja 
„Kosmonaut Lotte“ (2012).
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ADALBERTI LAUL

ADALBERT:

Mul on plaanis leiutisi tosin –

kõigepealt üks sihukene masin,

mis võiks koored võtta kartuleist,

tehes tuukriülikonna neist –

hea ja plingi tuukriülikonna,

mis ei laseks läbi vett ja konna.

Konn võib kõdi teha kaenla alt –

ja ma seda kardan koledalt!

Refrään

ADALBERT, PUTUKAD:

Tõesti, tark on olla väga lahe!

Kõnnin tähtsalt läbi külavahe,

teised maha ei jää sammugi –

imetlevad mind, suud ammuli!

Ja mu tarkus voolab üle ääre,

üle kaela, selja, püksisääre –

selles kümbleb kümneid putukaid –

targaks kõik nad minu jutust said!

ADALBERT:

Veelgi uhkem leiutis on teine –

see on saabas, millest saab ka eine.

Kui sind näiteks matkal tabab nälg,

kui on nägu kõhn kui kitsejälg,

saapapaeltest saavad makaronid –

näksid neid, ja jälle rõõmsalt ronid

kaljudel ja kas või igijääl –

oled kõikjal omadega mäel!

Refrään

ADALBERT, PUTUKAD:

Tõesti, tark on  olla...

ADALBERT:

Muide, koolis olen kellameheks, 

igaks tunniks oma reegleid tehes.

Kas on ots või algus tundidel, 

seda teatab minu koolikell!

Kui mul näiteks põnev jutt on vesta, 

koolitund võib mitu tundi kesta, 

aga siis, kui algab kontrolltöö – 

kohe, kell, sa tunni lõppu  löö!

Refrään

ADALBERT, PUTUKAD, BRUNO, ALBERT: 

Tõesti, tark on olla...

üle kaela, selja, püksisääre –

selles kümbleb kümneid putukaid –

targaks kõik nad minu jutust said!



LAUL HILINEMISEST 

ADALBERT:

Kui kooli tulin üle kapsamaa, 

üks hiir mu kõrval hakkas kalpsama. 

Ta teatas, et on kõigist kõige kiirem – 

eks kutsusin siis võidu jooksma hiire:

„Kui, hiir, su võimed seda laadi on, 

siis tunnistajaks olgu staadion!“  

/Ja kuigi koolitulek läks mul kiireks, 

ma võitsin teda! Hiir jääb ikka hiireks!/

Seal vaatame veel, kumb siis meist on kiire – 

peab näriline tundma oma piire!

LOTTE: 

Kooli tulles meenus, et 

koju jäi mu taskurätt – 

isa tehtud see mul on - 

rätt, mis krooksub justkui konn.

Tagasi mul oli rutt – 

tooma taskurätikut.

Sestap hilinesin siis 

minuti või kaks või viis.

ADALBERT:

On oluline siis, kui algab jooks, 

et põlved hästi kõrgele sa tooks!

Käed tööle pane, rütmiliselt hinga 

ja ära pane jalga kontsakinga!

LOTTE: 

Olles jälle kooli teel, 

lepatriinut nägin eel: 

nuttis, vaene, üksinda – 

ära kaotas mütsi ta.

„Mis seal ikka,“ mõtlesin, 

triinule siis ütlesin: 

„Oota, väike, veel üks viiv – 

siin su ees on detektiiv!“

ADALBERT:

Ja vaevalt mõni minut joostud sai, 

hiir lootusetult kohe maha jäi 

ja kibuvitsapõõsast leidis enda– 

kõik suguselts sealt päästma ruttas venda!

Hiir kuuldavasti õhtuks pääses sealt.

Ma pidama ei saanud jooksu pealt – 

ma nõnda suure hooga traavi lasin, 

et koolimajast mööda kihutasin. 

LOTTE: 

Lepatriinuga meid siis 

teekond läbi metsa viis. 

Puude taga ootas meid 

seltskond spordijäneseid. 

Kukerpalli rõõmsas hoos

nendega sai tehtud koos.

Hiljem algas hambasport: 

porgandid ja kapsatort!



ADALBERT:

On oluline siis, kui algab jooks, 

et põlved hästi kõrgele sa tooks!

Käed tööle pane, rütmiliselt hinga 

ja ära pane jalga kontsakinga!

LOTTE:

Äkki nägin: seente seas 

siil käis ringi, kübar peas. 

Ausalt teatas väike siil: 

mütsi tõi üks tuuleiil. 

Lepatriinu mütsi me 

siilile siis jätsime.

Eks mu isa leiuta 

talle trikikübara! 



LAUL MÄNGUST JA MÄNGIMISEST

LOTTE:

Mängida võib toas või hoovis - 

kuidas ainult keegi soovis, 

luuavalssi tantsides 

või hanerivis vantsides.

Kui ei taipa vähematki, 

kaasa tee ja sõpru matki, 

õige varsti on su samm

julgem, kergem, lõbusam!

Refrään 

KÕIK:

Mängima peab tingimata - 

kurb on olla mängimata! 

Toas ja õues iga laps

muidu muutub igavaks!

LOTTE:

Mäng ei vaja palju asju, 

taipab iga koer ja kass ju: 

kõiges peamine on just, 

et ei puuduks mängulust!

Mängus õpid sõpru tundma, 

võitma ja ka alla andma - 

olgu kukepoks või keks, 

jääme ikka sõpradeks!

Refrään

KÕIK: 

Mängima peab tingimata... 

LOTTE:

Kes ei viitsi tulla mängu, 

see võib lõpuks jääda kängu.

Mängides saab iga laps 

tugevamaks, targemaks.

Mäng on rõõmsa tuju peegel, 

kui on selge põhireegel: 

ole kull või pimesikk - 

aga ole sõbralik! Mängima peab tingimata - 

Mängus õpid sõpru tundma, 

ole kull või pimesikk - 

aga ole sõbralik! 



PUTUKATE UNELAUL

PUTUKAD:

Summ-summ-summ ja tutulutu! 

Ruttu tuttu, ruttu tuttu!

Ruttu tuttu, summ-summ-summ,

hüüab pasun, paugub trumm! 

Kes ei mõista magada, 

põrnikalt saab pragada!

Summ-summ-summ-summ, 

lapsed tuttu!

Siilid uttu, sääsed pittu!

Trumm see paugub:  

pumm-pumm-pumm!

Ruttu tuttu kõik – karsumm!

Tuttu kõik – ei aita muu! 

Pasun hüüab: tu-tu-tuu-uu-uu!

BRUNO UNELAUL

BRUNO:

Magusasti uni tuleb, 

vagusasti silmad suleb 

oma voodis iga laps, 

kes on päeval olnud kraps.

Unes kiisud löövad nurru, 

uni paitab õrnalt vurru, 

paitab nina, mis on kriim. 

Uni magus on kui piim!

Refrään

BRUNO, HELMUT, PUTUKAD:

Lähme seltsis unemaale – 

seal on suuri unesaale, 

kus on mõnus rännata 

ja kui soovid – lennata! 

Unemoonid löövad õide, 

kõik su soovid saavad täide.

Alles vastu hommikut 

lõpeb unemuinasjutt.

BRUNO:

Aga väiksed lambakoerad 

unes vaikselt lambaid loevad, 

neil on mõnus magada, 

kattes nina sabaga.  

Uni saabub ämblikuile, 



liblikaile ja ka muile, 

uni võidab sääse ka – 

sängist nüüd ei pääse ta.

Refrään

BRUNO, HELMUT, PUTUKAD:

Lähme seltsis unemaale...

BRUNO:

Jänes muutub unes julgeks, 

ükskõik kus ta tee ka kulgeks.

Sõbralikult unemaal 

koos on kilu, kirp ja vaal.

Unenäod on soojad, pehmed, 

suletekis õrnad ehmed. 

Millest unistasid vaid – 

unes juhtub sedamaid! 

SAAPA JA KOHVITASSI LAUL

KOHVITASS:

Oo, peenem maailm austab 

portselani!

Ma jõin kakaod ja kohvi, vahel teed…

Kord suhkrut peente tangidega pani 

mu sisse noor ja andekas poeet.

Mu kohal hõljus kohvilõhna vina, 

Suu ümber helkis koorest hele rant – 

siis äkki tungisid mu ellu sina 

justkui kristallipoodi elevant!

SAABAS:

Kas elevant su kõrva peale astus 

või rikkus tuju kohvilaga külm?

Sa teadma peaks, et ainus eluraskus 

võib olla kannavill või konnasilm!

Siis tõesti välja jooksma sa ei pääse, 

kuid ära tühja pärast porise, 

sest ega kauaks püsima ei jää see – 

saad joosta nii, et põsed porised! 

KOHVITASS:

Vuih, pori pelgab aiapidu, piknik, 

sest õilsast soost on pärit portselan: 

mu vend on õrn biskviidivaagen piklik, 

mu õed on suhkrutoos ja koorekann…

Ma kohtun tihti hõbelusikaga, 

ka teda paelub aromaatne jook.

Mind püüdis ükskord, muide, musitada 

banketil suur napoleonikook! 

Unenäod on soojad, pehmed, 

suletekis õrnad ehmed. 

Millest unistasid vaid – 

unes juhtub sedamaid! 

või rikkus tuju kohvilaga külm?

Sa teadma peaks, et ainus eluraskus 

võib olla kannavill või konnasilm!

Siis tõesti välja jooksma sa ei pääse, 

kuid ära tühja pärast porise, 

sest ega kauaks püsima ei jää see – 

saad joosta nii, et põsed porised! 

KOHVITASS:

Vuih, pori pelgab aiapidu, piknik, 

sest õilsast soost on pärit portselan: 

mu vend on õrn biskviidivaagen piklik, 

mu õed on suhkrutoos ja koorekann…

Ma kohtun tihti hõbelusikaga, 

ka teda paelub aromaatne jook.

Mind püüdis ükskord, muide, musitada 

banketil suur napoleonikook! 



SAABAS:

Oeh, elus paljut õppima pead sina,

et ennast muuta veidi paremaks: 

kui sajab lund, pead kreemitama nina, 

kui maas on jää, tee tallad karedaks! 

Ja vaata ette siis, kui ees on roobas 

ja hüppa siis, kui ees on sügav trass.

LÕBUSATE USTE LAUL 

I UKS: Hapukapsas! (laulab)

Hapukapsas, hapukapsas 

kapsaussi kaissu napsas.

Nüüd käib ringi kapsauss, 

huulil hapu naeratus!

KOLM UST:

Hapukapsas, hapukapsas, 

hapukapsas, hopsassaa!

Nüüd lööb tantsu hapukapsas 

hoopis konnakapsaga!

II UKS: 

Villane sokk! (laulab)

Villast sokki, villast sokki 

süües koiuss väänas mokki: 

hambad katki katkun vist - 

kand on kootud kapronist. 

KOLM UST: 

Villast sokki, villast sokki, 

villast sokki, oh-oh-hoo, 

ära iial villast sokki 

hambaidmurdvalt kangeks koo!

III UKS: 

Mõlkis ämber! (laulab)

Mõlkis ämber, mõlkis ämber -

õudne näib ta hääletämber!

Seda kuuldes köögiuks 

naeris ennast hingetuks.

KOLM UST:

Mõlkis ämber, mõlkis ämber, 

mõlkis ämber, äh-äh-ää!

Mõlkis ämber läkski ümber, 

aga siiski vait ei jää!



KAELKIRJAKU NUTUAARIA

Aa-aa-aa-aa – ei, vabandust: uu-uu!

Kas on see naer või nutt või miski muu?

Mu silmist veereb suuri pisaraid – 

ja see toob kurbusele lisa vaid…

Uu-uu-uu-uu…

Nii pikalt kurb on täna ka mu kael 

ja kurblik kurd on isegi pealael.

Võib-olla seda teised küll ei näe, 

kuid ka mu süda häälitseb: ää-ää…

Ää-ää-ää-ää…

Mis sest, et peaga mõõdan pilvi ma, 

kui kogu aeg pean muudkui pillima…

Mu nutuhääl – on kurb ja vali see!

Kui mõistad mind, siis kaasa halise!

Ee-ee-ee-ee…

Kas on see naer või nutt või miski muu?

kui kogu aeg pean muudkui pillima…

Mu nutuhääl – on kurb ja vali see!

Kui mõistad mind, siis kaasa halise!

Ee-ee-ee-ee…



SEGADUSED UNENÄOMAAILMAS

LUMEMEES KARL:

Kõik siiamaani tõesti oli normis…

AURUTRIIKRAUD: 

… nüüd unemaailm mässab nagu tormis.

KOHVITASS:

Kui soovid jääda magusasti unne…

SAABAS: 

…siis äkki lendad ninapidi lumme!

KLOUN: 

Teed lõbusasti lahti oma suu…

KAELKIRJAK:

…kuid sealt ei tule naer, vaid hoopis muu!

I UNENÄOUKS:

Miks ajudes mul hapukapsas klopib?

II UNENÄOUKS:

Miks kangastuvad mulle villasokid?

III UNENÄOUKS:

Ja miks mind painab mõlkilöödud ämber –

nii plekine on selle hääletämber!

AURUTRIIKMASIN:

Miks rahutuks mind muudab malelaud, 

kui loomu poolest olen hea triikraud?

Refrään

KÕIK:

Unenäomaailm on tohuvabohus, 

unenäomaailm on tohutus ohus!

Kõik siin on valesti, kõik siin on segi – 

kes seda soovis ja kes seda tegi?

Kes ajas sassi me sõnad ja pead?

Kes parandaks unenäomaailma vead?

KAELKIRJAK:

Ma sooviks võtta puudeladvust lehti, 

kuid lasen hoopis nutujoru lahti.

LUMEMEES:

Ja mul on ööd ja päevad täitsa sassis…

SAABAS:

Ja mina leotan talda kohvitassis.

KOHVITASS:

Mu kaunis kõrv sai õudselt poriseks…

KLOUN:

Ja mina muud ei teeks kui toriseks. 

UNENÄOUKSED:

Kõik korraga siin jaburaks on läinud – 

kes sellist asja unes oleks näinud!

KLOUN:

Siin varem oli elu hea ja lõbus…

LUMEMEES:

Ka mina olin korralik ja kõbus, 

kuid nüüd on mälus augu kõrval auk.

UNENÄOUKSED:

Kas kord saab lõpuks majja, 
välk ja pauk?!

Refrään

KÕIK:

Unenäomaailm on tohuvabohus...





LOTTE LAUL UUDISHIMUST

LOTTE: 

Maailmas peitub miljon saladust 

ja, sõbrad, see on meie ala just, 

sest lapsed ongi loodud küsijaks 

ja selles töös me jääme püsivaks. 

ALBERT:

Miks näiteks koerad ei saa lennata?

Miks mõni loom käib ringi hännata?

Miks vahel taevas ainult pool on

kuust?

Ja miks meil talvel auru tuleb suust?

Refrään

KÕIK:

On küsimusi miljoneid – 

me lahendame kõiki neid, 

sest olla uudishimulik

on sinulik ja minulik.

Kui mõnda asja veel ei tea, 

siis teada saame õige pea!

KAELKIRJAK:

Miks pead nii kõrgel kandma peab žiraff , 

on küsinud mult iga teine ahv.

KLOUN:

Miks klouni ninaots on must kui tõrv?

KOHVITASS:

Miks kohvitassil on üksainus kõrv?

SAABAS:

Miks saapa sees ja mitte peal käib sukk?

LUMEMEES KARL:

Miks enne koitu ärkama peab kukk?

AURUTRIIKMASIN:

Miks triikraud ei võiks saada aurikuks?

UNENÄOUKSED:

Ja miks ei suuda lendu tõusta uks? 

LOTTE:

Nii iga päev me vapralt kasvame!

ALBERT:

Ja julge jänku rind on rasvane!

UNENÄOUKSED:

On julgem olla siis, kui rohkem tead, 

seepärast kõike uurimagi pead!

KLOUN:

Miks sulab võisilm kuuma pudru sees?

SAABAS:

Miks kass käib maa peal, kala aga vees?

LUMEMEES KARL:

Miks kaovad talvel lõunamaale käod?

KOHVITASS:

Miks võivad sassi minna unenäod?

Refrään

KÕIK:

On küsimusi miljoneid...

Miks pead nii kõrgel kandma peab žiraff , 

on küsinud mult iga teine ahv.

Miks klouni ninaots on must kui tõrv?

Miks kohvitassil on üksainus kõrv?

KLOUN:

Miks sulab võisilm kuuma pudru sees?

SAABAS:

Miks kass käib maa peal, kala aga vees?

LUMEMEES KARL:

Miks kaovad talvel lõunamaale käod?

KOHVITASS:

Miks võivad sassi minna unenäod?

Refrään

KÕIK:

On küsimusi miljoneid...



LAUL SAHMERDAMISEST

BERTA:

Muudkui jooksen, kannad rakus, 

rabelen kui kana takus, 

kitkun, katkun, pesen, pühin, 

klopin, nopin, küürin, nühin,

rügan tööd ka unega – 

aega pole muneda!

Refrään

BERTA:

Kõik sai korda, kõik sai paika! 

Mis siin kurta, mis siin laita!

Kõikjal lausa piinlik puhtus – 

iga kodukana uhkus!

Tibukese ideaal – 

kauneim kodu kogu maal!

BERTA:

Selg on valus, pea käib ringi – 

olen nagu robot mingi, 

ümberringi laiub aga 

lakkamatult õudne laga, 

tolmu täis on lambipirn, 

kraanikausis nõudevirn…

Refrään

BERTA: 

Kõik sai korda, kõik sai paika...

BERTA:

Tööl ei ole lõppu näha, 

veel on tuhat asja teha –

kui on puhtus ühes nurgas, 

teises toas on tolmu-urgas, 

ämblik punub võrke laes – 

kõik see värk on minu kraes! 

kauneim kodu kogu maal!

BERTA:

Selg on valus, pea käib ringi – 

olen nagu robot mingi, 

ümberringi laiub aga 

lakkamatult õudne laga, 

tolmu täis on lambipirn, 

kraanikausis nõudevirn…

Kõikjal lausa piinlik puhtus – 

Selg on valus, pea käib ringi – 



UNE-MATI LAUL 

PEEDU:

Une-Mati lapsed näevad isa 

harva õhtu eel: 

Une-Mati ööd ja päevad on ju teiste juurde teel.

Vaevalt jõuab koju Hiinast, juba ees on Lissabon – 

terves ilmas uneliivast alailma puudus on. 

Refrään

PEEDU, LIISU

Oma lapsed kavalasti saadab õhtul sängi ta: 

viib meid uneliivakasti mõneks viivuks mängima. 

Kohe saabub magus uni – kaome sängi sedamaid, 

unes näeme hommikuni lastefilme mõnusaid.

LIISU:

Une-Mati samal ajal lendab liiva jagama, 

igal väiksel haigutajal aitab jääda magama. 

Iga lätlast, iga soomlast Une-Mati meeles peab, 

iga hindut, iga roomlast tema nimepidi teab. 

Refrään

PEEDU, LIISU

Oma lapsed kavalasti saadab õhtul sängi ta…

LOTTE:

Uneliiv on isemoodi – muinasjutte peidab see. 

Töötab, töötab uneveski iga päev ja iga tund, 

kuulda võime uinudeski, kuis ta jahvab laste und.

Uneliiva täis nii saavad kotid-korvid veski ees.  

Kaunis muinasjuturaamat iga liivatera sees. 

Une-Mati ööd ja päevad on ju teiste juurde teel.



LAUL KANA BERTAST

PEEDU:

Kaak-kaak-kaak-kaak, tulge meile, 

sünnipäev on üleeile!

Ülehomme kutse maha 

jätsin teie ukse taha!

PEEDU ja LIISU:

Üleeile kui ei saa, 

võite eile tulla ka!

LIISU:

Oot-oot-oot-oot, ootan kõiki!

Uhke liivakoogi lõikki 

kõrvale on pandud teile – 

sööte seda üleeile…

LIISU ja PEEDU: 

…nii, et liiv teil sulab suus 

ülehomme punkt kell kuus!

PEEDU:

Put-put-put-put, putru sööge, 

noad ja kahvlid sisse lööge,  

halba toitu ma ei anna – 

tangupudru sees on manna.

PEEDU ja LIISU: 

Ei see, hoopis tatar on!

Otse öeldes: makaron! 

LIISU:

Kuk-kuk, miks mu peas on kukkel?

Oi, kas sünnipäev ehk kukel 

oli juba ülehomme?

Tahtsin talle tuua komme.

LIISU ja PEEDU:

Kuid kus kukk on, ma ei tea?

Ah, see kõik on kukepea! 

LIISU:

Kuk-kuk, miks mu peas on kukkel?

Oi, kas sünnipäev ehk kukel 

oli juba ülehomme?

Tahtsin talle tuua komme.

LIISU ja PEEDU:

Kuid kus kukk on, ma ei tea?

Ah, see kõik on kukepea! 

Ei see, hoopis tatar on!

Otse öeldes: makaron! 



HAIGUSTE LAUL 

LOTTE: 

Kui kõht on valus, süda paha 

ja pidevalt käib ringi pea, 

kui üldse süüa sa ei taha, 

siis asi pole tõesti hea. 

ALBERT:

Muud üle enam siis ei jäägi 

kui kahtlustada pisikuid – 

jah, palja silmaga ei näegi 

neid isevärki isikuid!

Refrään: 

LOTTE, ALBERT, LIISU, PEEDU:

Kuid ära siiski heida meelt – 

kui käsib arst, siis näita keelt, 

kui nõuab doktor, ütle: AA!

Kui tarvis, tuleb ravida!

Siis lahkub viimne kui batsill 

ja elu jälle on kui lill!

LOTTE:

Sa ära lase rüppe käsi, 

neid hoopis pese hoolega!

Ja porgandeidki muudkui näsi 

sa mõlema suupoolega!

ALBERT:

Näed õige pea, et kõik batsillid 

sind kohates siis kohkuvad 

ja kähku, pannes kotti pillid, 

batsillimaale lahkuvad.  

Refrään:

LOTTE, ALBERT, LIISU, PEEDU: 

Seepärast ära heida meelt...

LOTTE:

On vahel raske võita haigust – 

ei minutiga ravi neid!

Kuid sõbrad sulle kaugeist paigust, 

kui vaja, toovad ravimeid!

ALBERT:

Batsillid võivad seada ohtu 

su kõrvad, hambad, silmad, pea.

Kuid iga tõve jaoks on rohtu –

on mõni neist ka maitselt hea!

II refrään:

LOTTE, ALBERT, LIISU, PEEDU:

Peaasi, et sa meeles peaks, 

et sõbrad kõik su meeleheaks 

sind abistada proovivad 

ja sulle seda soovivad, 

et tervisest sa pakataks 

ja ainult naer sind nakataks!

kui käsib arst, siis näita keelt, 

kui nõuab doktor, ütle: AA!

Kui tarvis, tuleb ravida!

Siis lahkub viimne kui batsill 

ja elu jälle on kui lill!

LOTTE:

Sa ära lase rüppe käsi, 

neid hoopis pese hoolega!

Ja porgandeidki muudkui näsi 

sa mõlema suupoolega!

ALBERT:

Näed õige pea, et kõik batsillid 

sind kohates siis kohkuvad 

Kuid iga tõve jaoks on rohtu –

on mõni neist ka maitselt hea!

II refrään:

LOTTE, ALBERT, LIISU, PEEDU:

Peaasi, et sa meeles peaks, 

et sõbrad kõik su meeleheaks 

sind abistada proovivad 

ja sulle seda soovivad, 

et tervisest sa pakataks 

ja ainult naer sind nakataks!



KÜSITLUS

LOTTE:

Kas teil küüned külmetavad?

BERTA:

Ei, oh ei! Ei, oh ei!

ALBERT:

Kanavarbad valutavad?

BERTA:

Ei, oh ei! Ei, oh ei!

LOTTE, ALBERT:

Ega kaelal ole löövet? 

Kõhus joovet ega söövet?

BERTA:

Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! 

ALBERT:

Ega sügele teil saba?

BERTA:

Ei, oh ei! Ei, oh ei!

LOTTE:

Ega paigast ole naba?

BERTA:

Ei, oh ei! Ei, oh ei!

LOTTE, ALBERT:

Kas teil higistavad kaenlad?
Kärisevad häälepaelad?

BERTA:

Ei! Ei! Ei! Ei! Ei!

LOTTE:

Aga kas teil prõmmib süda?

BERTA:

Süda? Jaa! Süda jaa…

ALBERT:

Peake tahab tiirutada?

BERTA:

Öelda võib seda ka…

LOTTE (Albertile):

Pange kirja: pea ja süda!

BERTA:

On mul tõesti mingi häda?

LOTTE, ALBERT:

Jaa! Jaa! Jaa! Jaa! Jaa! 



LAUL USKUMISEST 

LOTTE:

Kui kehvasti sul käivad käbarad 

või tervisega lood on täbarad, 

pead uskuma, et kõik saab jälle korda – 

kui usud, siis sa asjatult ei karda!

Pead uskuma nii pea kui kõrvaga, 

nii kõhu kui ka kulmukarvaga, 

kui usku täis on kõik su hing ja kere, 

hea tervis peagi hüüab sulle: tere!

Refrään

KÕIK:

Uskuma peab headusesse

tarkusesse, teadusesse, 

sõbra silmasädemesse, 

iseenda südamesse – 

ega muidu ju ei saa 

sinu soovid täituda!   

LOTTE: 

Kui kuumas kõrbes eksles rännukoer 

ja janust kõrbes suu tal hullul moel, 

ta soovis juua, juua vaid – ja seega 

üks lahke kaamel peagi tuli veega. 

ALBERT:

Üks kiisu metsas jäi kord magama, 

kui paduvihma hakkas sadama.

Kass kogu hingest soovis vihmasirmi – 

ja kohe tõusis samblast hiigelsirmik!

Refrään

KÕIK:

Uskuma peab headusesse...

LOTTE:

Võib pisihiirest saada akrobaat 

ja pähklikoorest tulla päästepaat.

Võib saada pliidiks sulle tulemägi 

ja mesilasel olla võluvägi. 

ALBERT:

Võib kas või kosmosesse lennata 

ja vabalt  kuu peal ringi rännata.

LOTTE:

Soov täitub siis, kui see on hea ja õige

ja kui sa soovid seda üle kõige! 

Refrään

KÕIK:

Uskuma peab headusesse...

Kass kogu hingest soovis vihmasirmi – 



VESKI MUUTUMISE LAUL

Mis seal muud kui jälle teeme 

uneliiva pirukast, 

sekka mõni naeruseeme – 

see teeb rõõmsaks iga last!

Refrään

KÕIK:

Uneveski, uneveski 

töötab jälle tões ja väes. 

Sellist kraami eladeski 

pole nähtud kuskil poes!

Liiv on pehme nagu lumi, 

ainult soe ja kuldne seest. 

Selles liivas peitub uni, 

mis on magusam ka meest.

II refrään

KÕIK:

Uneliiva, uneliiva 

jahvatame üheskoos. 

Liivaterad kõiki viivad 

unemaale muinasloos. 

Nüüd öösärgid ja pidžaamad 

pangu valmis iga laps!

Une muinasjuturaamat 

peagi muutub elavaks!

III refrään

KÕIK: 

Kanagi saab kõbusamaks, 

otsa saavad hullud teod – 

uneliiv teeb lõbusamaks 

jälle kõigi unenäod!

KAELKIRJAKU NAERUAARIA

La rõkkab naerust jälle unemaa!

Ma enam naeru pidama ei saa!

Ha-ha-ha-haa, ha-ha-ha-haa!

Ha-ha-ha-haa, ha-ha-ha-haa!

Ei ole üldse keeruline see: 

he-he-he-hee, he-he-he-hee!

Ja vahepeal võid itsitada nii: 

hi-hi-hi-hii, hi-hi-hi-hii!

On jälle naerust pakatamas kael 

ja minu naer on terve õhtu nael!

Võin terve päeva lagistada ma:

ha-ha-ha-haa, ha-ha-ha-haa!

Liiv on pehme nagu lumi, 

ainult soe ja kuldne seest. 

Selles liivas peitub uni, 

mis on magusam ka meest.

II refrään

KÕIK:

Uneliiva, uneliiva 

jahvatame üheskoos. 

Liivaterad kõiki viivad 

unemaale muinasloos. 

Nüüd öösärgid ja pidžaamad 

pangu valmis iga laps!

Une muinasjuturaamat 

peagi muutub elavaks!

Ha-ha-ha-haa, ha-ha-ha-haa!

Ei ole üldse keeruline see: 

he-he-he-hee, he-he-he-hee!

Ja vahepeal võid itsitada nii: 

hi-hi-hi-hii, hi-hi-hi-hii!

On jälle naerust pakatamas kael 

ja minu naer on terve õhtu nael!

Võin terve päeva lagistada ma:

ha-ha-ha-haa, ha-ha-ha-haa!



TORMILINE TANGO

KARL:

Näib, nagu tunneks ammu teid ma!

BERTA:

Võib-olla, et nii ongi see!

Võib-olla tangorütmis leidma 

just peame oma õnne me!

KARL:

Kui kokku meid on viinud saatus, 

siis enam miski muu ei loe!

BERTA:

Ah, milleks hirm ja ettevaatus, 

kui südamel on hea ja soe!

KARL: 

Me muusika on sajakeelne, 

kõik muu on meile kukepea!

BERTA:

Ah, olen nõnda hajameelne, 

kuid ometi on olla hea!  

KARL:

Vabandage, te olete väga tuline, 

ma võin nii ära sulada.

Appi, ma kaotasin pea!

BERTA:

Palun, teie pea on siin. 

Ent kus on minu kaotatud süda!  

KARL:  

Te süda minus süütas leegi, 

mis helendama kuumalt lõi.  

Vaid kukesamm – ja siis ei keegi 

meid takistada küll ei või!

BERTA:

Nii hea, et lõpuks leidsin teid ma!

Kui unenägu tundub see!

KARL:

Ma tean, et tangorütmis leidma 

nüüd peame oma õnne me!

kõik muu on meile kukepea!

Ah, olen nõnda hajameelne, 

Vabandage, te olete väga tuline, 

nüüd peame oma õnne me!



LAUL PALJUDEST HEADEST
ASJADEST

Refrään:

Keerleb Maa kui hiigelpall – 

palju head on turjal tal: 

meie kodud, meie kool, 

hea on olla igal pool!

Mäng ei ole ainult mäng – 

mäng on üht-teist ehtsamat, 

mõnes mõttes nutikamat, 

mõnes mõttes lihtsamat.

Ega seltsis mängides 

lahuta me ainult meelt: 

uutes sõprusringides 

õpime üksteise keelt.

Refrään: 

Keerleb Maa kui hiigelpall...

Kool ei ole ainult kool – 

kool on üht-teist enamat, 

mõnes mõttes tõsisemat, 

mõnes mõttes kenamat. 

Ega koolis me ei saa 

ainuüksi vanemaks, 

õppides koos teistega, 

saame aina paremaks.

II refrään: 

Tea, et headus ongi see, 

mis teeb elu kõigile 

põnevaks ja õdusaks, 

huvitavaks, lõbusaks! 

Laul ei ole ainult laul – 

laul on üht-teist suuremat, 

kõigist meistki vanemat 

ja samas siiski uuemat.

Laul on parim leiutis, 

mis maailma muuta saab. 

Kui nüüd koju lähme, siis 

laul meid ikka ühendab. 

II refrään:

Keerleb Maa kui hiigelpall – 

palju head on turjal tal: 

meie kodud, meie kool, 

hea on olla igal pool!

Tea, et headus ongi see, 

mis teeb elu kõigile 

põnevaks ja õdusaks, 

huvitavaks, lõbusaks! 
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