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Ühel kaugel, kaugel maal kaua aega tagasi kõndisid mööda pikka teed pimedad kerjused. Mööda 
sama teed tuli vastu neile mees elevandi seljas. Kerjused kõndisid elevandile vastu ja ei astunud 
üldse kõrvale. 
“Teelt eest ära!” karjus mees. “Kas te ei näe, et teie ees on elevant? Ta tallab teid lömaks!” 
Kerjused kuulsid ja hüppasid teelt kõrvale! Üks neist ütles siis ehmatusega: “Kuidas me võisime 
teada, et meie ees on elevant? Me kõik oleme ju pimedad.” 
Teine pime aga lausus: “Auväärt isand, võib - olla te ütlete, missugune see elevant õige on? Pole 
kunagi sellist looma kohanud" 
“Tulge ja katsuge teda,” tegi elevandi peremees ettepaneku. “Siis te võite endale ette kujutada, 
missugune tore loom on elevant.” 
Pimedad tegidki nii. Nad tulid elevandi juurde ning hakkasid teda katsuma. Üks puudutas sabaotsa, 
teine jalga, kolmas kõrva, neljas lonti, viies külge. 
Elevant oma peremehega läksid oma teed. Aga kerjused jäid rääkima, milline loom see elevant siis 
oli.  
Esimene pime ütles, et: “Tuleb välja, et elevant sarnaneb luuaga! Tema katsus elevandi sabaotsa.  
Teine pime, kes oli katsunud elevandi jalga aga naeris selle üle öeldes: "Mis sa luuletad! Elevant on 
nagu suur sammas-kõva ja tugev."  
Kolmas aga pahandab teistega: " Mis loba te räägite, elevant on pehme ja suur nagu puuleht." 
Kolmas kerjus oli katsunud elevandi suurt ja pehmet kõrva. 
Neljas kerjus, kes oli katsunud elevandi lonti, kuulas teisi ja vangutas pead." Ai-ai-ai, elevant on ju 
nagu jäme köis." 
Viies pime, kes elevandi külge oli kombanud, hakkas naerma: “Te vist kartsite elevanti nõnda, et 
isegi ei julgenud talle ligineda! Teadke siis, et elevant sarnaneb kindlusemüüriga!” 
“No seda ei ole!” karjus esimene. “Elevant sarnaneb luuaga!” 
”Sambaga!” ütles teine. 
“Lehega!” kordas kolmas.  
“Köiega!” karjus neljas.  
“Kindlusemüüriga!” kinnitas viies. 
Päike läks looja, pimedad aga aina vaidlesid. Saabus öö, nemad aga kisasid endiselt: “Elevant 
sarnaneb luuaga!”  
“Sambaga!”  
“Lehega!”  
“Köiega!”  
“Kindlusemüüriga!” 
Saabus uus päev, põikpead aga ei lahkunud teelt. Istudes tolmus, vaidlesid nad ikka veel ägedalt!  
Räägitakse, et kaugel, kaugel soojal maal istuvad need kerjused tänaseni tee ääres ja vaidlevad, et 
kellel on õigus ja milline on ikkagi elevant. 


