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Vana hea muinasjutt kaasaegses kuues.

Kolm koroonahirmus vennakest

Elasid kord kolm venda: Matu, Mati ja Mattias. Oli aasta 2020 kevad ja ajalehtedes ei räägitud
muust kui suurest koroonabakterist, kes Saaremaal möllas ja inimesi nakatas.

Mattias soovitas vendadele kaitseks maja ehitada, kuid Matu ja Mati ei uskunud seda
koroonateemat ja ei tahtnud maja ehitusele palju aega raisata. Mattias hakkas kohe maja
ehituseks kive koguma, mitu päeva hiljem hakkasid ka Matu ja Mati maja ehitama. Matu tegi
väikese õlgkatusega maja ning Matu tegi endale õhukestest laudadest maja.

Ühel kevadisel päeval jalutasid Matu ja Mati Kuressaares. Järsku kargas nurga tagant välja
tohutu koroonabakter. Vennad kohkusid ja hakkasid koju jooksma, bakter nende järel. Matu
jõudis napilt ukse bakteri ees kinni lüüa. „Tule välja!” hüüdis koroonabakter, kuid Matu ei
reageerinud sellele. Tuli väike tuuleiil, mille peale hakkas katuselt õlekõrsi lendama. Seda
nähes hakkas bakter puhuma ja lõpuks lendas majalt katus. Matu pistis Mati maja poole
plagama. Peagi jõudis sinna ka bakter ning hakkas jälle puhuma, varsti lendas ka Mati maja
katus minema. Vennad värisesid hirmust ja tormasid Mattiase maja poole. Mattiasel oli suur
kivist maja. Mattias lasi vennad sisse ja keeras ukse lukku. Paari minuti pärast kostus uksel
koputus. „Kui te kohe välja ei tule, puhun ka sinu maja katuse ja nakatan teid ikkagi!” hoiatas
koroonabakter, kuid uks jäi suletuks. Bakter puhus nii kuis jaksas, kuid katus ei liikunud. Siis
märkas ta suurt korstent ja otsustas sealt sisse ronida. Mattias kuulis korstnas krabinat. Selle
peale haaras ta suure poti ja kallas sinna desinfitseerimisvahendit. Bakter kukkus sinna sisse,
hakkas karjuma ja põgenes tuldud teed pidi tagasi.

Kui vennad veel koroonasse nakatunud pole, elavad nad siiani õnnelikult koos.

1/2

Kolm koroonahirmus vennakest
Kirjutas Kristiin Nelis, 9.B
Laupäev, 10 Oktoober 2020 19:23 -

Kristiin Nelis, 9.B

2/2

