
Elevandimaja lähedal asus väike puudega kaetud mägi ja seal käisidki elevandid 

oma hooldajaga jalutamas. Kui loomad kolmekesi puulehtede varjus seisid, oli 

see peaaegu nagu Aafrika savannis ja elevandid pasundasid rõõmu pärast. Rõõ-

mustas ka nende hooldaja, tema küll ei pasundanud.

Ühel õhtul, kui nad jälle jalutamas olid, ronis elevandipoeg mäe kõige kõr-

gemasse tippu. Sealt voolas alla väike allikas, mis muutis mäekülje ühest 

kohast libedaks ja mudaseks. Elevandipoeg avastas, et selle koha peal saab 

mäest istuli alla lasta.

Oi, see oli nii tore! Väike elevant pasundas rõõmu pärast. Ta ronis kohe 

mäetippu tagasi, et uuesti proovida. Nii laskis ta mitu liugu ja ta vane-

mad lasksid ka mõne korra, kuni jalutusaeg lõppes ja hooldaja nad 

majja tagasi kutsus. Sellest päevast saadik laskis väike elevant iga 

jalutuskäigu ajal istmiku peal mäest alla.

Kord, kui elevandipoeg oli eriti ülemeelikus tujus, juhtus nii, et ta 

libises suure hooga kahe puu vahele kinni. Ehmatus oli vägev, 

sest elevandipoeg ei saanud end liigutada. Ta sattus paanikasse 

ja kisendas. Elevantide hooldaja haaras kahe käega peast kinni 
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ja jooksis sae järele, et puid, mis väikest elevanti kinni hoidsid, maha lõigata. 

Suured elevandid aga ei läinud närvi, vaid rahustasid väikest elevanti ja 

kõnelesid talle, mida teha, et end puude vahelt vabaks saada. Võib-olla tahad 

sa nüüd küsida, et kuidas said elevandid üksteisega kõneleda. Tead, neil on oma 

keel, mida meie, inimesed, ei kuulegi. Elevandid oskavad omavahel kõneleda ka 

siis, kui nad viibivad üksteisest mitmekümne kilomeetri kaugusel. 

Elevandipoeg rahunes, ta tegi täpselt nii, nagu vanemad õpetasid, ja sai ühe jala 

puu vahelt kätte. Väike elevant pani vabaks saanud jala puutüvele ja tõukas end 

kiirelt lõksust välja. Kui hooldaja saega mäele tagasi jõudis, oli elevandipoeg 

juba oma jalgadel. 

Elevandid oskavad välja mõelda kiiremaid ja nutikamaid lahendusi kui ükski 

inimene, sest nad on nii targad. Elevandipoeg oli rahul, aga ta ei saanud teisiti, 

kui lausa pidi uuesti mäe otsa ronima ja liugu laskma. Kui see oli tehtud, pasundas 

väike elevant võidurõõmsalt ja ta vanemad pasundasid vastu. Väikse elevandi 

süda oli rahul.
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Ühes alevis, kus kõige kõrgem maja oli vaid kolme-

korruseline, ei elanud mitte ainult inimesed, vaid ka 

hallvaresed. Mõned pärnapuud kasvasid kõrgemaks 

kui alevimajad. Varestel, kes puude ladvus istusid, oli 

seepärast väga hea ülevaade kõigest, mis alevis sündis. 

Nad teadsid iga maja, iga õue, iga õuekoera ja ka seda 

kellaaega, millal koertele kaussi toitu pandi. Sellest nad 

õieti elasidki, et võtsid iga päev koerakaussidest endale 

matti. Koerad suhtusid varestega toidujagamisse lepli-

kult. Nad olid lindudega nii harjunud, et ei kergitanud 

Vareste kukerpall



  Varsti pidi saabuma lumi.

Esimesel ööl ei tahtnud tüdrukul oma uues toas kuidagi uni tulla.

Ikka pidi ta aknast välja piiluma, oma voodit kohendama, jooks-

ma riiuli juurde midagi võtma. Viimaks, kui silmad hakkasid kinni 

vajuma, kuulis tüdruk oma pea kohalt katuse alt mingit kribinat. Une-

näotaat hoidis tal aga juba kõvasti käest kinni ja tüdruk uinus.

„Kuidas sa magasid?“ uurisid ema ja isa tütrelt hommikul.

„Väga hästi!“ vastas tüdruk. „Keegi ainult natuke kribistas!“

„Kribistas!“ imestas ema.

„Jah!“ vastas tüdruk. „Hästi tasakesi!“

„See võis olla saepuru, mis katuse vahel liikus,“ arvas isa.

Kui õhtul jälle magamamineku aeg tuli ja ema oli voodiserval uneloo 

jutustanud, jäi tüdruk üksi pimeduses põnevusega ootama. Midagi aga ei 

kostnud kuskilt ning ta uinus.

Keset ööd tüdruk virgus, tõusis voodis istuli ja kuulatas hoolikalt. Keegi just-

kui laskis katuse all liugu: kriuuuh! Tüdruk haaras oma veepudeli ja ko-

putas sellega vastu seina: kop-kop-kop. 

Liukrigin vakatas ja tüdruk sai taas uinuda.

„Kas jälle keegi kribistas?“ uuris ema hommikulauas.
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Tüdruk raputas pead – ta ei saanud rääkida, 

sest suu oli putru või õieti pudrupealset magusat

maasikamoosi täis. 

„Ei kribistanud, aga keegi lasi katuse all liugu,“ 

ütles ta, kui oli suu tühjaks söönud.

„Ohoo!“ hüüdis ema. „Liugu saaks lasta ikka 

katuse peal, mitte katuse all!“

Tüdruk raputas pead: 

„See oli katuse sees!“

„Tulen seda kribis -

tajat kuulama!“ 

ütles isa ja viiski 

õhtul oma lubaduse 

täide. 
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Kui tüdruk voodisse puges, heitis isa pikali lambanaha peale, mis tüdruku voodi 

ette oli laotatud. Isa luges uneloo, siis kustutasid nad tule ja jäid ootama. See-

kord ei pandud nende kannatust kaua proovile. Kostis kribinat ja siuhti –  nagu

           oleks keegi  juukseharjaga mööda lauda tõmmanud. Isa pani tule põlema.

„Hiired on  soojustusvilla ja aurutõkkepaberi vahel ja libisevad seal,“ teatas ta.

„Nad lasevad liugu,“  ütles tüdruk.

„Nad ehk kogemata libisevad seal,“ oletas isa. „Need on äkki hiirepojad. Kuidas 

nad küll nii ruttu tee uue katuse alla üles leidsid?“

„Talv tuleb ja neil on väljas külm,“ teadis tüdruk. 

Hommikulauas teatas ema, et keegi on servast leivapätsi närinud.

„Kui nad juba katuse all on, siis on nad köögis ka,“ ohkas isa. 

„Panen õhtul lõksu üles!“

„Vaesekesed tulid talve eest majja sooja 

ja sina püüad nad nüüd kinni!“ 

manitses ema.

„Kas tahaksid samast leiba 

hammustada, kust hiir  juba 

hammustanud on?“ päris isa.

„Ma lõikasin noaga selle koha ära,“ 

ütles ema.

Õhtul hakkas õues lund sadama. „Varsti saan mina ka liugu 

lasta, võib-olla juba homme,“ mõtles tüdruk. Ta mõtles hiirtele 

ja need tundusid talle armsad. Ta kujutas ette, et ka tema on väike 

hiir, kes aurutõkkepaberi peal liugu laseb.

„Kuskil köögis ootab neid aga lõks! Leivalõhn meelitab nad sinna 

kohale, kui nad mängimisest tüdinevad ja neil kõht tühjaks läheb,“ 

mõtles tüdruk. „Hiirekesed, hoidke lõksust eemale!“
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