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Öökull Örni: „Räägin teile ühe õpetliku loo oma sõpradest jänesepoiss Jukust, rebasepoiss Reinust, kilpkonn 

Kerlist, karu Katist ja ilves Indrekust. Ühel päeval tulid kõik viis sõpra mulle külla.“ 

Ilves Indrek (imestades): „Oh, Örni! Sul on nii kena maja!“ 

Rebasepoiss Rein: „Häh! Mis siin nii erilist on? Mina suudaksin küll palju kenama ehitada! Minu majas 

oleksid...“ 

Kilpkonn Kerli (segab rebasepoisi jutule vahele): „Muidugi, muidugi, Rein! Sina oled kõige parem – jooksed 

kiiresti, viskad kive kõige kaugemale ja oled ka kõige suurem ja vanem!“ 

Jänesepoiss Juku: „Rebasepoiss kiitleb küll palju, aga millegi suuremaga hakkama ei saa.“ 

Rebasepoiss Rein: „Miks ei saa!? Vaatame, kumb ehitab talveks parema maja. See on siis kõigist osavam ja 

parem.“ 

Jänesepoiss Juku: „Olen sinuga nõus. Mina ehitan üksinda, sina võid endale sõbrad appi võtta.“ 

Karu Kati ja kilpkonn Kerli: „Meie oleme sinuga, Rein!“ 

Ilves Indrek: „Las Örni olla kohtunikuks. Temal on juba oma maja ning tema teab ehitistest kõige rohkem!“ 

 Loomad lahkuvad maja ehitama. 

Öökull Örni: „Juku ja Rein hakkasid ehitama. Rebane pani küll alguses paar toigast püsti, kuid tüdines peagi. 

Seevastu oli Juku endale kõik vajalikud materjalid kokku kogunud ja oli meisterdamisega hoos. Ühel päeval 

otsustas Rein Jukule külla minna, et vaadata, kuidas Jukul töö edeneb.“ 

Rebasepoiss jalutab Juku juurde. 

Rebasepoiss Rein (kiideldes valelikult): „Mul juba toaski paar mööblieset. Koldes praksub soe tuli ja kilpkonn 

Kerli ning karu Kati istuvad kamina ees pehmel vaibal ja ootavad talve.“ 

Jänesepoiss Juku: „Millal mina seda ime võiksin vaatama tulla?“ 

Rebasepoiss Rein: „Siis, kui talv uksele koputab. Aega on!“ 

Jänesepoiss Juku: „Vaata siis, et sul oleks mulle korralikku pruukosti pakkuda. Mul on sinu juurde pikk tee 

tulla.“ 

Öökull Örni: „Aeg möödus märkamatult. Juba saabuski talv ja jõulud olid ukse ees. Rebasel oli aga vesi ahjus. 

Tal ei olnud veel majagi valmis. Oli isegi unustanud, kust ta oli ehitusega alustanud. Lund oli palju, külm 

näpistas juba päris tugevalt. Jänes ootas kannatamatult küllakutset, sest lootis ka ise sõpru võõrustada ja 

uhkusega oma maja tutvustada.“ 

Ilves Indrek: „Hei, Rein! Me Örniga otsustasime, et on aeg võistlus lukku panna. Tuleme meelsasti esmalt sinu 

maja kaema.“ 

Rebasepoiss Rein (ärevalt): „A-a-a-ga, miks ei võiks te jänese juurest alustada?“ 

Karu Kati: „No sinu maja on ju siinsamas künka taga. Mäletan hästi, kuidas sa meile planeeringut tutvustasid. 

Pealegi on metsa kuulujuttude järgi sinu maja hubasem ja ilusam.“ 



Loomad jõuavad koos rebase maja juurde. 

Öökull Örni: „Mindigi kambaga rebase maja otsima. Selgus aga, et rebasel pole veel vundamendivaiadki 

maasse löödud. Seejärel suunduti jänese juurde, kus veedeti lõbus ja meeleolukas õhtu. Rebasest oli saanud 

naerualune, kuid viisakas Juku andis talle andeks ning tegi edaspidi kõik, et rebasest saaks parem sõber.“ 

 


