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Talvepilt

Oli mõnus reedeõhtu. Reedeõhtud on 
kõige mõnusamad õhtud. Reedeõhtul on 
teada, et ees seisab kaks vaba päeva, kui ei 
pea minema kooli.
Õhtusöök oli juba söödud. Paula ja 

Patrik olid koos isaga elutoas. Isa vaatas 
televiisorit. 

Paula ja Patrik panid puslet kokku.
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Pusle peal oli talvepilt. Talvepildil oli 
maa üleni täis paksu valget lund. Keset 
lumist maad oli tiik. Tiik oli jääs. Jää peal 
uisutasid muumitrollid.

Tegelikult pani puslet kokku Paula. 

Patrik võttis kogu aeg puslest kildusid ära. 
Paulal ei olnud sellest midagi, et Patrik 
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kilde ära võtab. Paula teadis seda puslet 
juba peast. See oligi juba natuke igav.
Paula ja Patrik mängisid pusle 

kokkupanemist ja lahtivõtmist. Paula 
ladus killud kiiresti paika. Patrik ei 
jõudnud nii kiiresti kilde ära võtta.  
Aga sellest ei olnud jälle Patrikul midagi. 
Patrik ei läinud vihaseks ega hakanud 
virisema. Patrik hoopis naeris.

Lõpuks sai talvepilt valmis. Paula laskis 
Patrikul kogu pusle uuesti põrandale 
laiali kallata. Patrik ajas kõik killud 
segamini.
„Veel!“ nõudis Patrik.
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Paula ei viitsinud enam puslega 
jännata.
„Teeme veel!“ ütles Patrik.
„Tee ise,“ ütles Paula ja ronis isa juurde 

tugitooli. Paula ronis tugitooli seljatoe 
peale ja pani jalad isa õlgadele. Paula 
ronis isa kukile.
„Ära roni!“ ütles isa. „Ole inimene, 

lase mul vaadata!“
Patrik ronis isa jalgade peale. Patrik 

tahtis isa jalgu mööda liugu lasta. Isa jalad 
olid Patriku liutee.
„Jätke ometi järele!“ ütles isa. 

Just siis tuli ema teiste juurde elutuppa.
„Väljas sajab lund!“ ütles ta.
„Ma tahan näha!“ hüüdis Paula ja 

hüppas isa õlgade pealt maha.


