
Itaalia lastejutt „Piccolo blu e piccolo 

giallo“ Leo Lionni 

(Väikene sinine ja väikene kollane) 

 

1. Elas kord väikene sinine. 

2. Ta elas oma kodus oma sinise ema ja sinise isaga. 

3. Väikesel sinisel on palju sõpru. 

4. Aga tema parim sõber on väikene kollane. 

5. Väikene kollane elab väikesest sinisest üle tee. 

6. Neile meeldib kõige rohkem mängida peitust. 

7. Ja „Kes aias...“ ringmängu. 

8. Koolis istuvad nad sirgetes ridades. 

9. Aga peale kooli hüppavad ja jooksevad ringi. 

10. Ühel päeval ütles sinine ema: ma pean välja minema. Oota mind kodus. 

11. Aga väikene sinine tahtis mängida väikese kollasega ja ta läks teda otsima vastasmajast. 

12. Kahjuks polnud väikest kollast kodus. 

13. Kus on küll väikene kollane? Ta otsis teda siit..... 

14. .......ja sealt 

15. ja igaltppoolt.......kuni ta äkki keeras ümber nurga ja... 

16. seal ta oligi! 

17. Õnnelikult kallistasid nad üksteist. 

18. Ja kallistasid nii tugevasti, 

19. Kuni nad muutusid roheliseks. 

20. Siis läksid nad parki mängima. 

21. Nad kaevasid tunneli. 

22. Nad ajasid väikest oranzi taga. 

23. Nad ronisid mäe otsa. 

24. Kui nad väsisid, 

25. Läksid nad koju. 

26. Aga sinine ema ja sinine isa ütlesid: sa ei ole meie väikene sinine, sa oled roheline. 

27. Ning kollane ema ja kollane isa ütlesid: sa ei ole meie väikene kollane,  sa oled roheline. 



28. Väikene kollane ja väikene sinine olid väga õnnetud. Nad nutsid suuri kollaseid ja 

siniseid pisaraid. 

29. Nad nutsid ja nutsid, kuni nad olid üleni pisarate sees. 

30. Lõpuks võtsid nad enanst kokku ja ütlesid: kas nad usuvad meid nüüd? 

31. Sinine ema ja sinine isa olid väga õnnelikud, kui nad nägid oma väikest sinist jälle. 

32. Nad kallistasid ja suudlesid teda, 

33. Ja kallistasid väikest  kollast ka. Aga kallistamise ajal muutusid nad ka roheliseks. 

34. Nüüd said nad aru, mis oli juhtunud. 

35. Nad jookisd vastasmajja, et teatada head uudised. 

36. Nad kõik kallistasid üksteist suure rõõmuga. 

37. Ja lapsed mängisid koos kuni õhtusöögini. 

38. LÕPP 

 


