
Leevikese seiklused Kihelkonnal 

Elas kord väike leevike. Ühel päeval otsustas ta minna 

Kihelkonnale, sest oli palju head kuulnud ning tahtis näha, mis 

seal siis on. Kõigepealt läks punane lind valgesse koolimajja. Ta 

lendas seal ringi ja nägi õpilasi, keda oli just parasjagu vähe. 

Pärast lastega kohtumist läks leevike õue sööma. „Hea, et 

kooli juures puu otsas on lindude söögimajad,“ mõtles leevike.  

Sõbralikud soomlased nägid, kuidas leevike lendas haruldase 

kellatorni juurde ja kuulis, kuidas kellad helisesid. Seejärel 

kuulis ta ka kirikukellade löömist. Just siis saabus turistibuss 

kiriku juurde ja nad pildistasid leevikest hästi palju.  

Edasi lendas linnuke suure rahvamaja juurde ja kuulis, kuidas 

supertubli segakoor laulis ja nägi, kuidas osavad tantsijaid 

tantsisid.  

Leevike lendas edasi 

jõe äärde ja nautis 

voolavat vett. Seejärel 

läks ta kiriku torni 

otsa, et vaadata seal 

istuvat kukke, kes 

kaugelt tundub väga 

väike, aga tegelikult 

on üsna suur. Järgmisena suundus ta saarele, mida nägi 

kirikutorni otsast – Vilsandile. Seal kohtas seal sõbralikku parti 

ning käis vaatamas südamlikku ja hoolivat tädi Rutti.  

Kui ta Kihelkonnale tagasi tuli, siis ta nägi, kuidas 

lasteaialapsed lumega mängisid. Toredad lapsed tegid linde 

ning leevike arvas, et need on päris! 

Leevikesel läks kõht tühjaks. Ta läks kollase poe juurde, 

koputas nokaga poeaknale ning lahke müüja tõi talle süüa. 

Edasi lendas ta laululava juurde, kus oli ka jõuluvana. Leevike 

vaatas kingijagamist pealt. Jõuluvana kutsus: „Leevike!“ 

Leevike laulis jõuluvanale kingi eest. Ta avas selle ja seal sees 

olid seemned.  

Pärast seda läks väike lind katlamajja, et sooja saada. Kui tal oli 

soe hakanud, läks ta jää peale uisutama. Pärast uisutamist 

lendas ta oma koju ja läks magama. Enne magamist sõi ta 

jõuluvanalt saadud seemneid, kohendas oma pehmet tekki ja 

patja ning mõtles: „Oli mõnus vaikne ja rahulik päev, vähe 

autosid. Kihelkonnal oli palju linde lendamas ja laulmas. Ja 

koolilapsed on vist väga head, sest õpetajad ei pidanud 

nendega riidlema. Hea oli uisutada. Oli lõbus päev!“ 

Tulge teie ka!  


