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• Millised kokkulepped kehtivad teie peres?
• Milliseid lubadusi annad sina oma pereliikmetele?
• Ennusta, miks on järgneval jutul selline pealkiri.

SELGELTNÄGIJA
Heli Pundonen

Mihkel tahab alati oma klassivendadele külla minna. Kodus on tal igav, sest õdesidvendi tal ei ole.
Ühel päeval leppis ta Pauliga kokku, et läheb peale tunde tema poole. Mihklile
meeldib Pauli pool: siis on palju mänguasju, lauamänge ja raamatuid. Ja veel on
arvuti. Arvutimängud on Mihkli arvates kõige põnevamad ning sellega tehtigi algust.
Nii mööduski tund.
Paul ütles: “Pean nüüd arvuti kinni panema.”
“Miks?” imestas Mihkel
“Meil on isaga kokkulepe, et arvutit tohin päevas kasutada ainult üks tund,“
vastas Paul.
“Nalja teed või?” sõnas Mihkel “asi läks just põnevaks. Ja pealegi kehtib see sinu,
mitte külaliste kohta. Isa pole kodus – keegi ei näe ju. Ega su isa mingi selgeltnägija
ole.”
Mängiti siis edasi ja üsna mitu tundi. Enne Pauli vanemate kojutulekut otsustab
Mihkel siiski lahkuda.
Isa jõuab töölt koju, vaatab pojale otsa ja saab kohe aru, et midagi on korrast ära.
“Mis muret teeb?” uurib ta.
Paul tammub jalalt jalale, avab suu, sulgeb suu, avab jälle suu, aga sõnad ei taha
tulla.
“No-noh, räägi siis!” julgustab isa.
Paul aga tammub ühe koha peal ja vaikib. Lõpuks võtab julguse kokku ja räägib
isale kõik ausalt ära.
“Selle loo puhul on üks hea asi ja üks halb asi,” kostab isa. “Hea on see, et sa oled
aus. Mis on halb?”
Paul mõtleb natuke ja ütleb: “See, et kokkuleppest kinni ei pidanud.”
“Halb on see, et sa oma sõbrale ei selgitanud piisavalt hästi meie pere reegleid ja
kokkuleppeid. Kui sa tuled külla, siis sa pead ju neid teadma ja nendega arvestama.”
Paul noogutab.

Järgmisel päeval tahab Mihkel jälle peale tunde külla tulla.
“Arvutimänge ei saa enam mängida,” ütleb Paul.
“Miks?” küsib Mihkel.
“Isa pani arvutile salasõna peale,” vastab Paul.
“Kas sa rääkisid talle ära või?” imestab Mihkel. “Salasõna saab lahti ka muukida.”
“Ei, nii ei tohi,” teatab Paul kindlalt.
“No, hea küll, mängime siis lauamänge,” on Mihkel rahul.
Mängitakse “Tsirkust” ja “Kirbumängu” ja doominot. Arvuti ei anna aga Mihklile
asu.
“Kuule, vaatame õige, mis salasõna su isa arvutile peale pani,” ütleb Mihkel, avab
arvuti kaane ja lülitab selle sisse. Arvuti suriseb ja pilt tuleb ette.
“Noh, näed, ei olnudki lukus. Su isa vist unustas,” rõõmustab poiss. “Valime nüüd
mängu.”
“Isa ei lubanud arvutit puutuda,” püüab Paul sõpra takistada.
Aga Mihkel on juba hoos.
Õhtul lülitab isa arvuti sisse ja ütleb natukese aja pärast: “Täna käis jälle Mihkel
külas.”
“Kust sa tead?” üllatub Paul.
“Ma olen selgeltnägija,” kostab isa.

Küsimused aruteluks
1.

Kuidas tunned ennast Pauli olukorras?

2.

Milliseid soovitusi võid anda Mihklile?

3.

Miks on palal selline pealkiri?

