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Kirbu-Krants kukub kõrgelt

Kirbu-Krants sündis prügikastis ja 
tema kohta liigub igasuguseid kõla-
kaid: räägitakse, et vanemad jätsid ta 
maha, et ta haiseb sardiini järele ja 
et ta ei tee paremal ja vasakul käpal 
vahet. See on puhas tõde, aga see 
pole veel kaugeltki kõik: Kirbu- 
Krantsi karv on paksult kirpe täis ja 
kuhu ta ka ei läheks, käib tal alati 
kannul kärbestest koosnev fänni-
klubi. Õnnetu loomakese karmi 
karva all aga peitub õrn ja tundeline 

11



olend. Muide, ta ise kipub ennast 
üsna sageli labradoriks pidama.

Kahjuks peletab ta oma viledaks 
kulunud uksemati välimusega 
eema le ka kõige hulljulgemad lapsed. 
Kirbu- Krantsi prügikastis elab veel 
teinegi eluheidik, Kilu-Kiisu, kes 



jäi kolmekuuselt veoauto alla ja on 
sestpeale lapik nagu kala. Too sõber 
kutsub Krantsi ikka ja jälle samu 
mänge mängima:

„Kas koome kassikangast?”
„Ei koo me midagi, ma olen ju 

koer.”
„Mängime siis kulli.”
„Mis kulli, ma ei oska ju lennata.”
Vaene Kirbu-Krants ei saa mitte 

kunagi mitte millestki aru. Ühel 
päeval aga leiab ta oma prügikastist 
vana kinga paela ja talle kargab pähe 
üks kummaline küsimus:

„Ütle, Kilu-Kiisu, miks koertel 
on rihmad?”

„Sest neil on peremehed, Kirbu- 
Krants!”

„Mis asi see veel on?”
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„Sa ei tea, mis peremees on või?!”
„Ei tea jah.”
Ja juba veerevadki mööda tema 

koonu pisarad. Ta aimab, et pere-
mees on midagi väga tähtsat, mis on 
olemas kõigil teistel koertel peale 
tema. Ta üritab ennast koguda 
ning kugistab alla ühe vanaks läi-
nud jogurti ja pruuniks tõmbunud 
banaani koore.

„Ära muretse, ma kohe seletan,” 
julgustab teda Kilu-Kiisu.

Kui karp pasteeti ja kolm purki 
ravioole on sama teed läinud, julgeb 
Kirbu-Krants juba unistada pere-
mehest, kes teda armastaks ja talle 
krõbinaid annaks.

„Kilu-Kiisu, ega peremehi juhus-
likult prügikasti ei visata?”
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„Ei, Kirbu-Krants, peremehe 
leidmiseks pead sa minema laia ilma 
õnne otsima.”




