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Kirbu-Krantsi ja Kilu-Kiisu prügi-
kastis on jõulud. Vaene lapik 
kiisukene soojendab ennast aukliku 
soojaveekotiga ja kriimuliseks kraa-
bitud krants on jalga tõmmanud 
vanad katkised sokid. Külmast ja näl-
jast hoolimata ootab Kirbu-Krants 
pikisilmi jõulukutsu saabumist.

„Kilu-Kiisu, ma loodan, et me 
saame hästi toredaid kingitusi!”
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„Jah, nagu eelmisel aastal – ilma 
ratasteta tõukeratta ja ilma üdita 
kondi. Mul on niisugustest täitanud 
jõuludest kõrini, Kirbu-Krants!”

Kirbu-Krants märkab, et Kilu-
Kiisu olemine on väheke vilu, 
sellepärast küsib ta sõbralt:

„Mida sa kingituseks tahaksid, 
Kilu-Kiisu?”

„Uut rattapumpa, millega ma 
saaks ennast uuesti täis pumbata. Ja 
sina, Kirbu-Krants?”

„Kirbuvastast kaelarihma ja 
peekoni maitselisi krõbinaid.”

Samal ajal kui Kirbu-Krantsi 
silme ees tantsivad krõbinad, pistab 
Kilu-Kiisu nina prügikastist välja.

„Oi, vaata, Kirbu-Krants, tukaga 
puudlil on uus soeng!”



„Ja bassetil on talvemantlike 
seljas. Miks meid keegi ei armasta, 
Kilu-Kiisu?”

„Sest me haiseme sardiini järele, 
Kirbu-Krants.”

Kahe sõbra tuju on õige nigel. 
Siis aga kargab Kirbu-Krantsile üks 
mõte pähe.

„Kilu-Kiisu, mis oleks, kui me 
korraldaksime eluheidikute jõulu-
peo?”
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„Miks ka mitte! Siis saame kõik 
lähikaudsed rotid oma prügikasti 
külla kutsuda.”

„Tõesti? Oled siis nõus või?”
„On sul aga madalad nõudmised, 

Kirbu-Krants! Mina igatahes kavat-
sen jõuluõhtu peremeeste majas 
veeta. Tule kaasa, kui tahad.”

Kirbu-Krants lontsib mööda 
rentslit, nina norus. Ta arvab, et nii-



kaua kui tal sardiinihais küljes on, ei 
taha mitte keegi teda külla kutsuda, 
aga Kilu-Kiisu lohutab teda: „Tee 
lihtsalt oma Kirbu-Krantsi nägu pähe, 
jõuluõhtul peaks see peale mine ma  
küll.”

Aga leida 24. detsembri õhtul 
maja, kus kaks vaest loomakest lah-
kesti vastu võetaks, on sama hea nagu 
prügikastist kalliskivi otsida. Siis aga 
annab üks silt Kirbu-Krantsile lootust.

Kirbu-Krants kaabib oma julguse 
kahe käpaga kokku ja kukub ust 
kraapima.

PEREKOND JOULUD
Meie juures

on iga paev JOULUD!
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