KORRUTUSTABEL
Mina olen Ella. Meil on tore klass ja tore
õpetaja. Õigemini oli. Viimasel ajal ei ole
meil sugugi tore olnud, sest Pate jääb istuma.
„Kui palju on üks korda kuus?“ küsis õpetaja.
„Kuus,“ vastas Tuukka.
„Kaks korda kuus?“ küsis õpetaja.
„Umbes kord üle kahe nädala,“ vastas
Tiina.
„Kuus korda kolm?“ küsis õpetaja.
„Keskeltläbi üheksasada,“ pakkus Hanna.
„Kuus korda neli?“
„Appi, sõrmed ja varbad lõpevad otsa,“
kohkusin mina.
„Kuus korda viis?“
„Liiga lihtne. Mina ei vasta,“ ütles Samppa.
„Kuus korda kuus?“
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„Ma korrutan kuus korda rusikaga, kui ma
vastama pean,“ ähvardas Pukari.
„Kuus korda seitse?“
„Seitse kuuske,“ ütles Pate.
„Misasja?“ imestas õpetaja.
„Mina ei oska korrutustabelit,“ kurtis Pate. „Kõik teised oskavad, aga mina mitte.“
„Õpid ära või jääd klassi kordama,“ ütles
õpetaja. Siis läks ta akna alla küüsi närima.
Õpetaja küüned olid juba päris lühikesed,
sest ta oli väga murelik. Õpetaja muretses,
kuna ta pidi loobuma oma koertest Koist ja
Otist, kes öösiti ulgusid. Õpetajat ulgumine
ei häirinud, küll aga häiris see samas majas
elavat korteriühistu juhatajat. Öösiti ulgusid
koerad ja päeval undas ühistuonu.
„Teil on üks kuu aega, et nendest koertest
vabaneda,“ undas onu õpetajale.
„Aga nad on pooleldi koiotid ja nad peavadki öösiti ulguma. See on nende loomuses,“ kaitses õpetaja oma koeri.
„Need koerad peavad kaduma või ma tõstan teid korterist välja. Ma pean teid välja
tõstma. See on mu loomuses,“ ütles ühistuonu.
Õpetaja langes muidugi masendusse.
6

Päevast päeva küsis ta meilt muudkui korrutustabelit, kuulamata, mida me talle vastasime. Õpetaja seisis akna all, ohkas ja
näris küüsi.
„Mida ma nüüd teen?“ küsis Pate, kui
tunnikell oli helisenud. Ta muretses selle
pärast, mida õpetaja istumajäämise kohta
öelnud oli.
„Õpid korrutustabeli selgeks nagu kõik
teisedki,“ soovitas Hanna, kes on alati nii
asjalik.
„Ma ei taha. Ma hakkan nimelt rokkstaariks,“ ütles Pate.
„Kas siis rokkstaarid ei peagi korrutustabelit oskama?“ imestas Tiina.
Me kõik vaatasime kaastundlikult Tiina
poole. Tiina on vahel nii naiivne.
„Mis rokkstaar siis teeb, kui õpetaja küsib
temalt, kui palju on viis korda kuus?“ uuris
Tiina.
„Mänedžer vastab tema eest,“ selgitas
Tuukka.
„Misasi on mänedžer?“ imestas Samppa.
Me kõik vaatasime Samppa poole. Samppa on vahel nii lapsik.
„Mänedžer on mõistagi keegi selline, kes
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oskab korrutustabelit,“ seletas Tuukka.
„Kas sul juba on mänedžer?“ küsis Hanna
Patelt.
„Ei ole,“ ütles Pate.
„Siis jääd istuma,“ ütles Tiina.
Me kõik vaatasime Patet. Meil hakkas
temast kahju. Rokkstaar, kes käib veel kuuekümneseltki teises klassis, ei mõju just eriti
veenvalt.
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