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Hea lugeja!

Inimene on ikka olnud osa loodusest ja elanud teiste loomadega kõrvuti. 
Pole siis imestada, et juba iidsetest aegadest alates on armastatud ka lastele 
karvastest ja sulelistest pajatada. Nõnda ei leidu maailmas lastekirjandust, 
kus loomadel märkimisväärset rolli mängida poleks. 

Selles raamatus laotame sinu ette eesti lastekirjanduse värvika loomailma 
alates rahvaluulest kuni tänase päevani. Ajalistesse alaosadesse jagatuna 
annavad need lood ehk aimu ka meie loomajutužanri arengusuundadest eri 
perioodidel. Põnev on ju jälgida, millised loomad millistel aegadel raamatu-
lehekülgedele jõuavad ning kuidas kirjanik neid seal kujutab. Võime näha 
loomi omakeskis ja loomulikus olustikus tegutsemas, inimestega küll kokku 
puutudes, kuid mitte suheldes, või hoopis lapse ja tema lemmiklooma suhete 
tõsielulisi kirjeldusi. Mõnikord loob kirjanik loomadele hoopis nende eneste 
kujutlusmaailma, mis on küll väga sarnane meie oludega, kuid kuhu inimes-
tel asja pole. Võib ka juhtuda, et loomamaailm seguneb inimeste omaga 
vägagi fantaasiarikkal moel. Olgu kuidas on – raamatuloomad kutsuvad 
kaasa elama, aitavad õppida üht-teist tarvilikku loomade eluolu kohta ning 
arendavad noorte lugejate empaatiavõimet kõige elava suhtes.

Soovin sulle rõõmsaid ja mõtlemapanevaid, valgustuslikke ja inspireeri-
vad hetki loomajuturaamatu seltsis.

Jaanika Palm
raamatu koostaja
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Suured sugulased
Helvi JürissonHelvi Jürisson

Ükskord läksid kass ja koer vaidlema.
Kass öelnud: „Mul on metsas suured sugulased: lõvi, tiiger ja ilves. Sul 

pole ühtegi – pähh!”
Koer vastanud: „Ah, et ei ole? Miks ei ole? Mul on hunt.”
Kass öelnud selle peale: „Mis see hunt ka ära ei ole: silmad kriimud, 

saba sorakil, jalad risti all!”
Koer saanud vihaseks: „Aga sinu sugulased on jälle peast paistetanud 

ja keskkohast kõverad – voh!”
Kass pannud vastu: „Aga minu sugulased panevad sinu sugulased nahka 

nii kui miau!”
Koer polevat võlgu jäänud: „Tohoh! Minu sugulane sõidab sinu sugulaste 

seljas ratsa ja annab piitsa pealegi. Jah!”
Vaielnud ja vaielnud, aga mis sa vaidled, kui sugulased ise metsas, õigust 

pole kusagilt tulemas.
Otsustanud siis kass ja koer metsa minna – öelgu sugulased ise, kes 

kõige kangem on.
Läinudki.
Koer hoidnud hundijälgede poole, kass vaadanud niisama ringi.
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Ega selles metsas lõvisid ja tiigreid olnudki, ilves olnud aga küll. Istunud 
üleval oksa peal ja varitsenud saaki. Näinud kassi tulemas, tõmmanud küüru 
selga ja karmauh! kassile kaela. Õnne kombel jõudnud kass kõrvale karata, 
ainult kasukakarva jagu jäänud puudu, kui oleks suure sugulase küüniste 
vahele sattunud. Roninud siis kass kribinal-krabinal peenikese kase otsa 
ja lõdisenud seal õhtuni. Alles pimeda tulekul hiilinud kodu poole.

Ega koeragi käbarad paremini käinud.
Jõudnud koer hundi palge ette, küsi-

mus kenasti keele peal valmis. Aga hunt, va 
sugulas mees, ajanud hoopis hambad irevile 
ja sihtinud ühe silmaga koera siledat kintsu. 
Ise tulnud ühtevalu ligemale. Mis sa sihukese 
käest veel kanguse kohta küsid – vaata, kuidas 
punuma saad!

Andnudki koer jalgadele valu. Hunt ähkinud 
hulk aega kannul. Tulnudki koeral sabatutt jalge 
vahele jätta, aga enesel olnud veel hea meel, et 
sellega pääses.

Saanud siis kass ja koer uuesti kokku – ei 
targemad ühtigi. Vaielnud veel vihasemalt edasi. 
Ja vaidlevad tänapäevani – vaat, kus neil ikka 
suured sugulased, nõnda kanged, et ei võta 
jutulegi!
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Uhku-Siil
Heljo MändHeljo Mänd

Täna ma jutustan sulle ühest armsast siilipoisist, kellel oli mure oma okaste 
pärast. Kõigil tema suurtel vendadel olid teravad okkad ja nad käisid kuu-
valgel okkapiigi-marsil. Ent armas siilipoiss pidi koju jääma. Temal ei olnud 
sõjariistu, mida kuuvalgel läigatada. Sestap mõtles ta: kuidas küll okkad 
teravaks saada? Mõtles, mis hea pärast on tal need nõnda pehmed? Mõt-
les, mõtles ja mõtleski välja: ta on liiga armas. Ohkas – ja otsustas kurjaks 
saada. Ja pidi uuesti ohkama: ta ei teadnud, kuidas kuri olla.

Ent just siis läks kohmakas karupoeg mööda ja komistas tema otsa. Ja 
vabandas. Armas siilipoiss ei võtnud vabandust vastu, vaid turtsus: „Mis 
sa õiendad!”

Turtsumisega tõusis iga okas ta seljal turri ja siilipoiss rõõmustas: nüüd 
on ta kuri!

„Ma pean vabandama, ma olen viisakas,” vastas karupoeg.
Ent armas siilipoiss turtsus edasi: „Mis su viisakusest kasu on, kui sa 

oled halb!”
Ja rõõmustas jälle – okkad seljal püsisid ikka kikkis.
„Mis sa ütlesid?” küsis karupoeg ehk natuke valjemini kui tahtis. „Sa 

porised nii tasakesi ja ruttu, et ma ei saa sõnadest aru. Kas sa pahandad 
minuga?”
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Siilipoiss jäi vait. Ei julgenud oma põrinat 
korrata. Karupoeg oli ikka temast suurem 
ja suuremal on alati suurema õigus. Ja liiati 
ründas teda imelik tundmatu tunne. 
Sundis kössi tõmbuma. Surus ta 
pea nii madalale, et siilipoiss ei 
julgenud häbi pärast karupojale 
silmagi vaadata. Et sellest pitsi-
tusest pääseda, ütles ta karupojale:

„Katsu, kas mu okkad on juba teravaks läinud. Ma ise ei saa neid kont-
rollida.”

Karupoeg tegi, nagu palutud. Tõmbas käpaga üle siilipoisi turja. Okkad ei 
olnud udusulgpehmed, kuid ka mitte teravad. „Miks nad sul teravad peavad 
olema?” küsis karupoeg. „Sa oled ju alles väike.” Ja tõmbas uuesti käpaga 
üle siilipoisi turja, et veel kord käpapõhjas mõnusat kõdi tunda.

„Teravad peavadki olema sellepärast, et ma väike olen,” vastas siilipoiss. 
„Siis ma saan okkapiigi-marsil uhkustada. Kui ma juba suuremaks saan, 
pole teravad okkad enam uhkuasi.”

„Minu meelest sa ei pea uhkustama,” arvas karupoeg. „Sa meeldid mulle 
niigi!” Ja tõmbas veel kord käpaga üle Uhku-Siili turja, nii et see madalaks 
taandus. Armas siilipoiss oli nagu sammaldunud kivi, millel on kaks teravat 
silma peas.

„Aga mida ma pean siis tegema, kui uhkustada ei tohi?” küsis siilipoiss.
„Minuga mängima,” vastas karupoeg, kes Uhku-Siili juba oma sõbraks 

pidas. See, et ta ennist torises, oli karu pojal juba ununenud. Asi nüüd, mida 
meelde tuletada! Õiged siilid torisevad ikka natuke. Näitavad iseloomu.
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