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ESIMENE OSA
See Põlsas
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1

See Põlsas

See Põlsas oli väike mängupõrsas, kes oli tehtud samast 
materjalist, nagu on pehmed käterätid. Tal olid kõhus 
väikesed plastmassist kuulikesed, mis tähendab, et 
teda oli mõnus loopida. Tema pehmed sõrakesed olid 
pisarate pühkimiseks täpselt õige suurusega. Kui tema 
omanik Jack oli väga väike, uinus ta igal õhtul Selle 
Põlsa kõrva lutsides. 

See Põlsas sai nime nii, et kui Jack üritas rääkida, 
ütles ta „see põlsas”, mitte „see põrsas”. Uuena oli See 
Põlsas olnud lõheroosa ja läikivate mustade plastmas-
sist silmadega, aga Jack ei mäletanud enam Seda Põlsast 
niisugusena. See Põlsas oli ju ometi alati olnud selline 
nagu praegu: hallikas ja luitunud, üks kõrv suurest 
lutsimisest jäik. Põlsa silmad kukkusid välja, nii et ta 
näos olid mõnda aega tillukesed augud, aga siis õmbles 
Jacki ema, kes oli meditsiiniõde, kadunud plastmas-
sist helmeste asemele väikesed nööbid. Kui Jack sel 
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Jõulupõrsas

pärastlõunal lasteaiast koju jõudis, lebas See Põlsas 
villasesse salli mähituna köögilaual ja ootas, et Jack 
võtaks ära väikese sideme, mis ta silmi kattis. Ema oli 
kirjutanud Sellele Põlsale isegi arsti märkused: „See 
Põlsas Jones. Operatsioon nööpide kinnitamiseks. 
Kirurg: ema.”

Pärast silmaoperatsiooni hakkasid kõik Seda Põlsast 
lihtsalt Põlsaks kutsuma. Sellest ajast peale, kui Jack oli 
kaheaastane, ei läinud ta kunagi magama ilma Põlsata, 
ja see tõi sageli kaasa sekeldusi, sest uneaja saabudes 
oli Põlsas harilikult jäljetult kadunud. Mõnikord läks 
emal ja isal kaua aega, enne kui nad leidsid Põlsa, kes 
ilmus välja kõikvõimalikest kohtadest, ta võis olla isa 
ühe tossu sisse peidetud või lillepotis kägaras. 

„Miks sa teda kogu aeg ära peidad, Jack?” küsis ema 
iga kord, kui ta leidis Põlsa kerratõmbunult köögi-
sahtlist või diivanipadja taha peidetult. 

Vastus ei olnud teistele mõeldud, see oli Jacki ja Põlsa 
vaheline asi. Jack teadis, et Põlsale meeldivad õdusad 
paigad, kus ta saab end kerra tõmmata ja magada. 

Põlsale meeldisid täpselt samad asjad mis Jackilegi: 
põõsastesse ja peidupaikadesse ronimine ja õhku-
loopimine – Jacki loopis ta isa, Põlsast loopis Jack. 
Põlsas ei pahandanud, kui ta sai mustaks või kui ta 
kogemata porilompi pillati – peaasi, et temal ja Jackil 
oli koos lõbus. 



15

Ükskord, kui Jack oli kolmeaastane, pani ta Põlsa 
ringlussevõetava prügi ämbrisse. Kui ta oli kuulnud 
ema ütlemas, et see prügiämber oli ringlussevõtuks, 
mõtles Jack, et see on kuidagi seotud ringi sõitmisega, 
nii et ta ootas, kuni ema oli köögist välja läinud, poe-
tas Põlsa ämbrisse ja kujutas ette, et kui kaas peal on, 
teeb see väikese tiiru. Ema naeris, kui ta kuulis Jacki 
selgitust selle kohta, et ta oli prügiämbrisse piilunud, 
püüdes tabada selle sisu liikumas. Ta selgitas, et „ring-
lussevõtt” tähendab midagi hoopis muud kui ringi-
sõitmine. Kõik asjad, mis olid selles prügikastis, viidi 
ära ja neist tehti teised asjad, et neil oleks täiesti uus 
elu. Jack ei tahtnud päris kindlasti, et Põlsas ära viidaks 
ja temast mingi uus asi tehtaks, nii et ta ei pannud Põl-
sast enam kunagi taaskasutuseks mõeldud prügi hulka. 

Kõik need seiklused andsid Põlsale huvitava lõhna, 
mis Jackile kangesti meeldis. See oli segu kohtadest, 
kus Põlsas oli oma seiklustel käinud, Jacki teki alusest 
soojast pimedast koopast ja ainult õrnast ema lõhnaõli 
hõngust, sest kui ta käis Jackile head ööd soovimas, 
kaisutas ja musitas ta kogu aeg ka Põlsast. 

Iga natukese aja tagant otsustas ema, et Põlsas on 
natuke liiga haisema hakanud ja talle kuluks ära üks 
korralik puhastamine. Kui Põlsas esimest korda pesu-
masinas käis, lebas Jack köögipõrandal ning kisendas 
raevust ja hirmust. Ema oli püüdnud Jackile näidata, 

EsimEnE osa: sEE Põlsas
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Jõulupõrsas

kui hirmsasti Põlsale meeldib pesumasinas keerlemine, 
aga Jack andestas emale alles siis, kui Põlsas oli sel 
õhtul jälle Jacki teki all koopas, pehme ja kuiv ja pesu-
pulbrilõhnane. Varsti harjus ta sellega ära, et Põlsas 
pesumasinas käis, aga ta ootas alati, et Põlsas saaks 
tagasi oma loomuliku lõhna. 

Kõige hullem asi juhtus Põlsaga siis, kui Jack oli 
nelja-aastane ja ta Põlsa rannas ära kaotas. Isa oli 
rannalinad juba kokku pakkinud ja ema aitas Jackile 
dressipluusi selga, kui Jackile meenus äkitselt, et ta 
oli Põlsa kusagile matnud, aga talle ei tulnud meelde, 
kuhu. Nad otsisid senikaua, kuni päike loojus ja rand 
oli peaaegu tühi, isa sai hästi pahaseks, ja Jack halises ja 
nuuksus, aga ema ütles talle muudkui, et ta ei kaotaks 
lootust ja kaevas ikka ise kätega liiva. Ja siis, kui isa 
ütles parajasti, et nad peavad ilma Põlsata ära minema, 
pistis Jack palja jala liiva sisse ja ta varbad puudutasid 
mingit pehmet asja. Jack tõmbas õnnest nuuksudes 
Põlsa välja, aga isa ütles, et Põlsas ei tohi enam kunagi 
randa tulla, ja Jack pidas seda väga ülekohtuseks, sest 
Põlsas armastas liiva – sellepärast Jack ta ju üldse liiva 
sisse matnud oligi. 




