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Oma pika elu jooksul on Kirbu- 
Krants alla kugistanud sada viis-
kümmend seitse libedaks läinud 
viinerit, joonud ära kolm ja pool 
liitrit pleegitusvahendit ning roti-
mürgi kätte peaaegu et äragi surnud. 
Ja kõik sellepärast, et Kirbu-Krants 
elab prügikastis ega oska sugugi 
luge da, mis siltide peale kirjuta-
tud on! Aga nüüd aitab: täna läheb 
Kirbu-Krants kooli. Ta teeb suure 
uudise teatavaks oma ustavale lapikule  
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„Ma saan pinali ja võib-olla isegi 
kustukummi!”

Aga äkitselt muutub Kirbu-Krants 
kurvaks nagu rääsunud jogurt.

„Oh, Kilu-Kiisu, see on kohutav, 
mul pole ju ranitsat!”

„Võta see prügikott, see on pea-
aegu tühi.”

„Aitäh, Kilu-Kiisu! Kas sa tuled 
minuga kaasa?”

„Olgu, aga sa pead mulle täna 
õhtul ühe loo lugema.”

„Kindla peale, Kilu-Kiisu!”
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seltsilisele: „Kilu-Kiisu, täna õpin 
ma lugemise selgeks!”

„Mis juttu sa nüüd ajad, Kirbu- 
Krants?”

„Ma sain Kuninglikku Kutsu-
kooli sisse, mul on proovipäev!”

„Kes sind sinna võttis?”
„Mul läks loosiga õnneks, kõigi 

meie linnajao koerte seast naeratas 
õnn just mulle. Kilu-Kiisu, tead, 
loto võitja võib! Minust saab haritud 
koer! Ma loodan, et meil on tore 
õpetaja ja et sööklas on head 
toidud.”

„Ära kujuta ette, Kirbu-Krants, 
ega sa kooli krõbinaid sööma ei 
lähe.”

Kuid miski ei suuda koleda kar-
vaga looma vaimustust pidurdada. 
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Kirbu-Krants paneb ajama, kile-
kott seljas ja konservipurk peas.

Sõber jagab talle veel viimaseid 
soovitusi.

„Enne kui suu lahti teed, Kirbu- 
Krants, tõsta käpp püsti. Ja kuula 
hoolega, mis õpetaja ütleb.”

„Ma kardan, Kilu-Kiisu.”
„Mida sa kardad, Kirbu-Krants?”
„Vahetundi. Ma kardan, et ma 

võin peitust mängides ära eksida.”
„Sina, Kirbu-Krants, mõtled ka 

muudkui mängimisest. Kool on ju 
ikka õppimise koht.”

Kui kolm prügikasti on ümber 
aetud ja nelja tänavalaterna ääres 
jalga tõstetud, jõuavad Kirbu- 
Krants ja Kilu-Kiisu koolimaja 
ette.
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„Kilu-Kiisu, siin on kõigil 
vihmakeebid ja kuldsed kaelarihmad. 
Mina olen ainuke Kirbu-Krants.”
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