
KUIDAS MARDI- 
JA KADRISANTE 
VASTU VÕTTA?

3. 
MIS ON 
SINU SANDI-
MAJAKAS?

Kui juba laevadel on tuletornid, 
mis ohutut teed leida aitavad, 
siis miks ei peaks olema 
santidelgi ses novembrimeres 
turvalisi majakaid!? Jäta aga 
koridoris või õues tuli põlema 
või anna märku muul moel, või anna märku muul moel, 
et mardid ja kadrid leiaksid 
tee sinu ukseni. Kui kuuled 
sante laulmas, on paras aeg 
avada uks ja kutsuda mardi- 
või kadripere tuppa. Seda imet 
tasub tervel perel kaeda! 

LASE HEAGA
END NÜPELDADA

4. 

Kui mardi- või kadrisant sind 
hirmuäratava vitsakimbuga 
nüpeldama hakkab, pole 
põhjust politseid kutsuda, 
vaid keera ette ka teine külg. 
Nii võid peagi perearsti 
telefoninumbri unustada, telefoninumbri unustada, 
sest pole paremat imerohtu 
haiguste vastu kui tervistav 
mardi- ja kadrivits! 

ÕNNE ÕUE
JA PÕUE

6. 

Teeb ikka meele mõruks küll, 
kui sandid korras tuppa viljateri, 
herneid või riisi pilluvad! Aga kõik 
on kinni vaataja silmades – näe 
igas veerevas teras hoopis õnne. 
Kes siis ikka ütleb tänapäeval ära 
väikestest elektriarvetest, suurest väikestest elektriarvetest, suurest 
lotovõidust või lõõgastavast 
puhkusest! Nii võid avastada, et 
korjad iga tera hoopis kokku ja 
paned riiulisse hoiule, et õnn 
oleks alati sinu õuel! 

TÄNU EI
TÄIDA KÕHTU

7. 

Näed nüüd, kui palju mardid ja kadrid 
sinu tervise ja õnne heaks on teinud? 
Vaata, et vastad siis samaga ja tänad 
enne lahkumist neid kõige eest. 
Seejuures ära unusta, et tühi kott ei 
seisa püsti! Mardi- ja kadriandideks 
sobib hästi kõiksugu kodune sobib hästi kõiksugu kodune 
toidukraam: vorst, leib, sai, 
puu- ja juurviljad, pähklid, 
kommid, küpsised, mesi, 
hoidised, aga ka rätikud, 
käpikud, sokid ja muu käsitöö. 

Ses kaamoses tuleb haarata 
igast õlekõrrest, mis meele 
rõõmsaks teeb ja terveks 
aastaks suu naerule veab. 
Just seepärast tasub mõistatada 
koos hanega, otsida kaaslast 
mardipojale või karata karuga mardipojale või karata karuga 
kasvõi kõik toanurgad läbi. 
Ainult karu osas ole valvel – 
kui ta su voodist padjad-tekid-
linad välja viskab ja seal 
mehemoodi hullab, on 
peagi oodata perelisa! 

KARGA 
KARUGA
KAERA-JAANI!

5. 
1. 

KUUPÄEVAD
KALENDRISSE 
KIRJA!

Iga hea planeerija paneb 
mardi- ja kadrisantide 
külaskäigud iseenesest 
mõistetavalt kalendrisse kirja. 
Selleks sobib ühtviisi hästi õige 
kuupäeva ümber tõmmatud 
rasvane ring või moodne rasvane ring või moodne 
teavitus nutiseadmes. 
Nii oled valmis nii 
9. novembril martide 
kui 24 novembril kadride jaoks!

KODU KORRAS
NAGU NORRAS

2. 
Üks, mis kindel – mardi- ja 
kadripäevaks tuleb ikka kodu 
puhtaks kraamida! Egas tea ju 
kunagi, millal sandipere su 
elamist hindab ja kiitus kulub 
ära igaühele. 
Ja kui neid ei tule? Ja kui neid ei tule? 
Ole tänulik, et said kodu korda! 


