Kallid sõbrad !
Kevad on olnud korra suviselt soe ja kuiv, siis jälle jahe ja pilvine. Lõpuks tänu
kauaoodatud vihmadele muutus kõik looduses roheliseks.
Tänu France–Helenile ja Geoffreyle oleme sellel kevadel saanud toidulauale palju salatit
ja suuri punaseid rediseid . Nad on väga professionaalsed oma töös nii aias kui põllul.
Selles lehes kirjutab Kersti Kislar kevadpeost. Kevadpidu on suur sündmus kõigile.
Oodatakse külla vanemaid, õdesid-vendi, sõpru, tuttavaid ja naabreid. Pikal kontserdil oli
võimalik nautida suure töö vilju, mida pillimängijad ja lauljad olid talvel Katarina
juhendamisel teinud.
Ka meie uue peremaja ehitus edeneb silmanähtavalt. Kevadpeoks sai katus valmis. On
valatud esimese korruse põrand, paika on pandud veetorud, elektrijuhtmed. Enamus
vaheseintest on tehtud. Alustati keskkütte paigaldamist.
21.mail tuli meile Vägeva Tugikodust elama Merike Susi. Ta on mitmete meie inimestega
tuttav juba varasemast ajast, nii läks tal kohanemine kiiresti. Ta aitab koristada, lõunat
valmistada ja on käinud laudas abiks. Tema unistus on olnud töötada loomadega. Meil on
tema tulekust väga hea meel.
Praegu, meie ajalehe ettevalmistamise ajal tuli meile Šotimaalt David Newbatt. See on
meie viimaste aegade kunstielu tähtsündmus. David on suutnud meid kõiki maalima panna.
Külaelanike, töötajate ja waldorf-pedagoogide ühisloominguna valmis neli suurt maali
aastaaegadest, mis pannakse üles lauta. Vaadake neid pilte meie koduleheküljelt
www.pahklack.ee ! Õhtuti näitas ta slaide oma maalide sarjadest ja rääkis nende loomise
sügavamatest tagapõhjadest.
Ilusat jaanipäeva kõigile.
Tiit

UUS MAJA

Kolimine
Pühapäeval 7. mail, just sel nädalalõpul kui Josefin läks Võrru, me kolisime. Mina
kolisin Comeniuse majja, Inge tuppa ja Kristiina kolis Inge toast Tobiase majja ja Kaarel
kolis Helle majja. Nüüd mina teen õhtusööki Comeniuse maja rahvale. Kui Josefin tuli oma
Helle majja Võrust tagasi, oli tema Kersti kadunud. Ta leidis Kersti ülesse, kui ta läks
Comeniuse majja Inge juurde. Mul on nüüd koos Ingega tuba ja see meeldib mulle väga!
Nüüd saame kogu öö pilte joonistada ja jutte rääkida! Õhtul joome kahekesi teed. Josefin
saab nüüd Comeniuse majja meile külla tulla ja see meeldib talle ka.
Kersti K

Minu maailmareis !
Juba hommikul vara pidin tõusma. Nii vara, et ei mäletagi, mis kell. Pool viis hommikul
tegi Kairi mulle kohvi. Elena viis mind Tallinna lennujaama. Nii ilus hommik oli pluss
päikesetõus. Jõudsime lennujaama. Läksin lennuki peale. Sõitsin sellega mööda pilvi. Olin
täitsa nagu vati sees. Siis ma maandusin Hamburgis. Tulin lennukist ilusasti maha. Pidin
passi ette näitama. Oli väga pikk ja suur lennujaam Hamburgis. See oli nii uueks tehtud.
Käisin mööda pikki koridore. Siis ma eksisin sinna ära nii kõvasti. Oi-oi-oi. Tiiu käis mind
Christiani isaga otsimas peaaegu terve päev. Reisikott läks kaduma. Siis läksin ise oma
jalgadel oma lennujaama. Seal küsisin lennujaama tädide käest. Tema juhatas mind
politseisse. Politsei helistas Tiiule. Siis tuli Christiani isa mulle koos Jakobi ja Elisega järgi
ja viisid mind Papi juurde. Tiiu võttis mind ilusasti vastu ja pakkus süüa. Ma polnud terve
päeva süüa saanud. Siis ma aitasin neil mõni päev puid lõhkuda. Kaevasin maja juurde
kraavi. Olin naabritel katuseehitusel abiks. Sain saksa keelest aru küll.
Käisin ühel pühapäeval Silvoga linna peal uitamas. Käisime laevaga jõe peal sõitmas. Oli
nii kõva torm. Ükspäev käisime Christiani, Jakobi ja Elisega jalgrattamatkal loodust
nautimas. Lapsed sõitsid nii kiiresti ,et ma ei jõudnud järgi.
Siis hakkasin Saksamaalt tagasi Eestimaale tulema. Siis läks sõitmisega kõik hästi.
Leidsin vähemalt õiged kohad ülesse ja jõudsin Tallinnasse. Merle oli mulle vastu tulnud.
Jõudsin koju ja oligi reis läbi.
Vova

Jalgrattamatk
Siit sõitsime välja 9.15 .Läksime Pahklasse vana koolimaja juurde. Kell kümme oli seal
matka algus.
Esimene peatus oli vana kruusakarjäär. Seal rääkis üks mees meile paekivi tekkimisest.
Teises paekivikaevanduses olid päris suured paekivid ja maa sees oli vesi.
Sõitsime läbi metsa siis jõudsime Paeknasse. Seal olime külas ühel naisel, kelle maja taga
oli järv. Seal nägime kahte lindu. Poole tee peal läks mul jalgrattakumm katki. Ohutusauto
sõitis järgi. Naisterahvas küsis, mis juhtus? Siis tulid mehed minu juurde ja võtsid esiratta
alt ära ja panid uue terve kummi peale. Siis sain jälle sõita. Christpher pidi minema ruttu
koju. Tiit tuli järgi ja viis Mareki ja Linne ka koju. Mina sõitsin lõpuni. Sõitsime 30
kilomeetrit maha. See oli väga hea pikk reis.
Kaarel

Kevadpidu
30. aprillil oli meie kevadpidu. Siis esinesime: mängisime pilli ja laulsime. Mina mängin
flööti ja laulsin koos meie kooriga. Olid muusikapalad ”Võluflöödist” ja rahvatantsud.
Laulsime ka prantsuskeelset ja rootsikeelset laulu. Kõik läks hästi, ainult Josefinil oli kurk
natuke haige, aga laulis ikka. Meie õpetaja Mall andis ka meile tunnistused ja sai meilt lilli.
Pärast kontserti oli söömine Vikerkaare majas ja jalgpalli mängimine koos
praktikandidega õues. Vanamate koosolek oli ka. Mina läksin koos Külliga (Linne ristiema
ja lasteaia kasvataja ja minu vana õpetaja) jalutama. Piret, Kersti Smith, Pille, Linne ja
Liisa oli ka kaasas.
Oli väga hea kevadpidu, aga kahjuks me ei saanud lõket teha sellepärast, et tuul puhus
liiga kõvasti. Aga ikka oli ilus päev.
Kersti K

KEVADKONTSERT
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Tartu sõit
Laupäeval käisime Tartus – David, Jevgeni, Urmas, Piret ja Katrin. Huko ootas meid
botaanikaaia juures. Jalutasime ringi. Huko näitas meile söögikohti. Läksime kohvikusse
istuma. Seal oli palju pilte ja sai kiikuda.
Raekojaplatsil nägime palju mootorrattureid. Käisime ka ülikooli vaatamas.
Emajõe pargis nägime Kalevipoja kuju. Siis läksime kohvikusse ja ostsime sealt kooki ja
pirukaid ning istusime Rüütli tänava pinkidele ja hakkasime neid sööma.
Lõpuks läksime botaanikaaeda. Nägime seal igasuguseid taimi – lilli, palmipuid,
banaanipuid, apelsinipuid. Seal olid ka papagoid, kilpkonnad ja kuldkalad. Kasvuhoone
sees oli väga palav. Käisime ka Tartu uues kaubamajas. Siis sõitsime edasi Maarja külla.
Seal vaatasime ringi, jõime kohvi ja mängisime võrkpalli.
Pärast sõitsime Taevaskoda vaatama. Seal on väga ilus loodus. Siis sõitsime koju tagasi.
Oli tore päev.
Jevgeni, Urmas, Piret, Katrin

Uued kanad
Meile toodi ilusad valged kanad ja valge kukk. Kalju ja Silvi käisid Kohilas ostmas
neljapäeval.

Kanad on nii armsad ja söövad kõik toidu ilusti ära, mis ma neile panen. Nad siblivad seal.
Nüüd tehakse neile uus aed. Vana seaaed lammutatakse lahti ja siis saab kanadele uue aia,
kus neil on rohkem ruumi. Vanad kanad jalutavad õues ringi. Nad munesid notsukasti sisse
kuuri all. Me Margusega leidsime nende pesa, kus oli palju mune. Õhtul lähevad nad ise
oma väikesesse majakesse.
Malle

Pireti laudatöö
Igal õhtul ma aitan Mallel piima soojendada. Üks vasikas on haige. Tal on tagumised
jalad krampis ja ta kukub maha. Ta on nii armas aga haige. Laudas on ainult 5 vasikat veel.
4 pulli on karjamaal. Nendele annab Malle hommikul jahu. 8 lehmvasikat käivad
lehmadega karjamaal. Nad oskavad ilusti koos käia. Loomad on õues rahulikud. Loodus on
ilus. Vova, Urmas ja Silvi tegid elektrikarjuse valmis nende jaoks. Talveks korjame ja
kuivatame nõgeseid.
Sõnnik veeti laudast välja. Eile lõpetasid vedamise ära. Heino ja Guido vedasid ja
Geoffrey tegi kompostihunnikuid.
Piret ja Malle

Suured tänud
Suured tänud Bottoni ja Tapola Camphilli Küladele, et nad aitasid lahendada mitmeid
meie talu ees seisvaid ülesandeid. Tänu teie suuremeelsusele saime me paigaldada ligi 4 km
pikkuse elektriaia ümber meie kaera- ja kartulipõldude, et hoida neist eemale iga aastaga
kasvav metssigade kari. Sel varakevadel jõudsid nad juba tõsiselt kahjustada meie
karjamaid, hävitades seal rohukamara. Varasemate aastate kogemust mööda poleks nad
meie kartulipõlde külastamata jätnud. Nende ülestuustitud pinnas ja kivid kahjustavad
heinaniidukeid ja nõuavad lisakulu maaharimisele. Nüüd sai annetuste eest osta uue niiduki
ja parandada olemasolevaid muid heinatööriistu.
Sel talvel uitas 15-pealine metsseakari meie külas ja küla ümber. Nad külastasid igal
päeval sõnnikukompostihunnikut, kui suure külmaga metsast süüa ei olnud saada.
Tõenäoliselt oleks Inglismaal ja Soomes (kus metssigu looduses ei esine) hoopis metssead
aiaga piiratud ja turistidele vaatamiseks pandud? See näitab teiepoolset meie olukorra
mõistmist ja annab lisamõõtme teie suuremeelsusele. Suured tänud teile.
Geoffrey
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