JÕULUETENDUS „Päkapikud jõuluajal“
Urve Tinnuri muinasjutu Kolm päkapikku ainetel on etenduseks seadnud Reet Eesmaa
Tegelased:

Naerusuu
Särasilm
Mossmokk
Kuusepäkapikk
Tarkurpäkapikk
Nobenäpp-Päkapikk
Pakipäkapikk
Piparkoogipäkapikud (vähemalt 2 päkapikku)

I VAATUS
Päkapikud Naerusuu ja Särasilm istuvad köögis ja söövad hommikusööki. Mossmokk pikutab voodis.
Naeruruu:
(hüüab Mossmokale) Tõuse üles ja tule ka sööma!
Mossmokk:
(torisedes) Nii vara, päikegi pole tõusnud, ma tahan veel magada...
Särasilm:
Tule jah, me peame metsa kastepärleid korjama minema.
Naerusuu:
Sa ju tead, et me peame seda enne päikesetõusu tegema, muidu kuivatab päike need ära.
Mossmokk:
Vahet ei ole, ma ei viitsi! (keerab selja ja tõmbab teki üle pea).
Naerusuu ja Särasilm söövad kõhu täis, koristavad toidu laualt, võtavad koti ja asuvad minekule.
Naerusuu:
(raputab Mossmokka) Tuled siis meiega kaasa?
Mossmokk:
(pahuralt) Ei tule, lase mul ometi magagad! (magab edasi)
Naerusuu ja Särasilm lähevad rõõmsalt keksides metsa.
Naerusuu:
(osutab käega koha poole, kus on kunstkuuskedest väike metsatukk) Vaata kui palju
kastepärleid siin kuuskede all on.
Särasilm:
(imestades) Tõepoolest, kogu metsaalune on neid täis. Hakkame aga ruttu korjama, enne
kui päike tõuseb ja need kõik ära kuivatab.
Naerusuu ja Särasilm (korjavad kastepärleid, näitavad üksteisele; võrdlevad suurust ja värvi; viskavad neid
üksteisele ja püüavad jne. – improvisatsioon).
Särasilm:
(vaatab nõutult ringi) Ma ei leia enam mitte ühtegi.
Naerusuu:
Mina ka mitte. Me korjasime vist kõik ära. Ma vaatan igaks juhuks veel selle kuuse alla ka
(ukerdab kuuse all, tuleb tagurpidi tagasi). Ei ole siin ka enam mitte ühtegi.
Särasilm:
No siis ei ole enam midagi teha, lähme koju.
Naerusuu:
Lähme jah! Paneme kastepärlikoti riiulile ja ootame, kuni need rahaks muutuvad.
Naerusuu ja Särasilm kekslevad rõõmsalt koju. Mossmokk magab ikka veel.
Särasilm:
Hei, Mossmokk, kas sa ikka veel magad!?!
Naerusuu:
Vaata, kui palju kastepärleid me leidsime (kallab koti sisu kandikule – sobravad ja
mängivad kuulikestega).
Mossmokk:
(Ajab end haigutades voodist välja ja tuleb laua juurde. Ajab järsku silmad suureks ja
lausub imestades) Ossaa, kui palju! Andke mulle ka mõned.
Naerusuu ja Särasilm: (kooris) Ei, ei, sa pead ikka ise need pärlid korjama, muidu need sul rahadelks ei
muutu (korjavad pärlid laualt tagasi kotti ja panevad koti ära riiulile).
Mossmokk:
No hea küll. Eks ma lähen siis ise metsa. Kas sinna on väga pikk maa?
Särasilm:
Ei ole, see mets on siinsamas (näitab käega suuna kätte ja lehvitab Mossmokale).
Mossmokk:
(kõnnib kuuskedeni ja otsib seal erilise entusiasmita; istub ning puhkab vahepeal; kurjustab
kuusega, et see teda torkis jne). Ei ole siin mitte ühtegi kastepärlit, lähen parem voodisse
tagasi ja magan edasi (löntsib koju tagasi).
Särasilm:
Näita, kui palju sa kastepärleid leidsid?
Mossmokk:
(torisedes) Ei leidnud ma enam mitte ühtegi, te korjasite ju kõik minu eest ära (poeb
voodisse tagasi ja keerab teistele selja).
Naerusuu:
(Jälgib Mossmoka tegevust, kehitab õlgu ja pöördub Särasilma poole) Vaatame, kas meie
korjatud kastepärlid on juba rahaks muutunud.
Särasilm:
Vaatame jah (võtab riiulilt koti rahadega).
Naerusuu ja Särasilm: (kooris) Oi, kui palju raha meil nüüd on (kallavad raha kandikule; keksivad ja
plaksutavad käsi).
Mossmokk:
(tuleb ka voodist välja rahahunnikut vaatama).

(korjab raha kokku) Lähme nüüd poodi lastele susside sisse viimiseks üllatusi ostma!
Lähme jah! Tule sina Mossmokk ka, aitad meil kraami poest koju tassida.
(vingudes) Mina ja tassima... ei tule kõne allagi. Esiteks on poodi liiga pikk maa, mul võivad
jalad ära väsida ja teiseks - mina ei jõua tassidagi, olen ju nii pisike (poeb tagasi voodisse).
Naerusuu ja Särasilm: Mida iganes, meie küll läheme (lähevad rõõmsalt juteldes poodi, tagasi tulles on
neil suur hulk maiustusi ja mänguasju. Nad hakkavad neid kottidest välja tõstma ja üle
vaatama ning arutlema, kellele ja mida täna viia – improvisatsioon).
Mossmokk:
(on õnnetu, tal ei ole mitte midagi ja ta nurub teistelt) Palun andke mulle ka midagi laste
susside sisse viimiseks (teised keelduvad).
Naerusuu:
Me ei saa sulle anda. Tuleta meelde, kuidas sa kogu töötegemiseks mõeldud aja magasid
ja laisklesid.
Särasilm:
Jah, me kutsusime sind ju ka poodi kaasa – sina keeldusid, mäletad?
Naerusuu ja Särasilm: Me lähme nüüd lapsi üllatustega rõõmustama. Head aega Mossmokk! (lahkuvad
arutledes kellele ja mida täna sussi sisse poetada).
Mossmokk:
(PAHURDAB ja ajab kiusu pärast toa segamini – improvisatsioon. Kuuldes, et teised
tulevad tagasi poeb ruttu voodisse tagasi).
Naerusuu ja Särasilm: (naasevad töölt)
Naerusuu:
Oeh, ma olen nii väsinud.
Särasilm:
Mina ka. Sai ka palju tööd tehtud. Turnisime ju isegi puude otsas, et saaks akendest sisse
ronida.
Naerusuu:
Kogu selle aja pidime ka tasa-tasa olema ja nähtamatuks jääma...
Järsku jäävad nad ehmunult vait
Särasilm:
Mida värki, mis siin on juhtunud (viipab sassis toa suunas).
Naerusuu:
(vaatab ka kohkunult ringi, astub Mossmoka voodi juurde, tirib tal teki pealt ja käratab)
Nüüd AITAB!!! Tule kohe voodist välja.
Särasilm:
Me oleme terve öö rasket tööd teinud, me oleme V Ä S I N U D. Nüüd peaksime veel ka
koristama hakkama!?!
Naerusuu:
EI ja veelkord EI. Võta see kott (ulatab Mossmokale koti), siin on natuke leiba ja pisut juua
ja mine õpi tööd tegema!
Särasilm:
Mine jah ja ära enne tagasi tule, kui oled õppinud tööd tegema.
Särasilm ja Naerusuu: lükkavad Mossmoka uksest välja ja hüüavad järgi: „Kohtume siis, kui oled tubliks
ja töökaks saanud!“ (Mossmokk lahkub nina norus, vaatab õnnetult üle õla tagasi...)
Naerusuu:
Särasilm:
Mossmokk:

II vaatus
Päkapikud (Kuusepäkapikk; Tarkurpäkapikk; Nobenäpp-Päkapikk; Pakipäkapikk; Piparkoogipäkapikud)
istuvad oma kodudes.
I episood – Kuusepäkapikk ja Mossmokk
Mossmokk:
(kõnnib kuuskede vahel ja on üdini õnnetu. Järsku näeb ta kuuske ehtivat
Kuusepäkapikku. Mossmokk läheneb ja küsib) Kas ma tuppa sooja tulla ja
puhata saan, mu jalad on väga-väga väsinud?
Kuusepäkapikk:
Ikka saab. Tule aga tuppa ja aita mul kuusk ära ehtida.
Mossmokk:
(Pahuralt ja ehmunult) Mida??
Kuusepäkapikk:
No kuuske ehtida. Vaata nendega, mul on siin nii palju ehteid (näitab ehteid).
Mossmokk:
(vingudes) Ei, mina küll ei saa...
Kuusepäkapikk:
(imestades) Miks sa siis ei saa?
Mossmokk:
(vaatab nõutult ringi ja kohmab siis õlgu kehitades rutakalt) Ma ei tea ja üldse,
milleks seda veel vaja on!?
Kuusepäkapikk:
No muidugi selleks, et jõulud tulevad ja selleks ajaks tuleb kindlasti ka kuusk
ehtida.
Mossmokk:
(pahuralt) Jõulud on ju veel nii kaugel.
Kuusepäkapikk:
Ei ole midagi nii kaugel, aeg läheb ju nii ruttu.
Mossmikk:
Ma ikka ei saa, mul võivad käed ka ära väsida. Jalad juba niigi pikast
kõndimisest väga-väga väsinud. Tegelikult ma ei tahagi seda vastikult torkivat
kuuske ilusaks teha.

Kuusepäkapikk:
Mossmokk:

No, kui sa ei taha midagi teha, siis ei saa mina ka sind aidata. Vabanda, aga
ma pean nüüd kuuske ehtima (keerab selja ja asub laulu ümisedes tegutsema).
(Vaatab teise tegutsemist, teeb Kuusepäkapiku poole nägusid ja lahkub
torisedes).

II episood – Tarkurpäkapikk ja Mossmokk
Mossmokk:
(kõnnib ja podiseb omaette) Muud ei olegi, kui jõulude ajal PEAB tegema nii ja
tuleb teha naa, aga mina TAHAN äkki hoopis muid asju teha... (jõudis omaette
pomisedes Tarkurpäkapiku koduni ja KOPUTAB uksele). Tere! Kas sinu
juurde sooja ja jalgu puhkama tulla saab?
Tarkurpäkapikk:
Ikka saab, tule aga sisse Mossmokk.
Mossmokk:
(tuleb sisse ja vaatab uudishimulikult ringi) Mida sa siin teed? Sul siin kõik
kohad igasugu asju täis, siin pole ju mitte kuhugi istuda.
Tarkurpäkapikk:
Mina olen Tarkurpäkapikk ja minu töö on jõulude ajal laste kirju sorteerida.
Seda ma siin teengi.
Mossmokk:
Mida? Milleks seda veel vaja on?
Tarkurpäkapikk:
(selgitab kannatlikult) No sa ju tead, et igal meist on mingi salajane soov.
Mossmokk:
(noogutab, nõustub).
Tarkurpäkapikk:
Ka lastel on soovid, mida nad endale väga-väga tahavad. Nii nad siis
kirjutavadki oma soovi paberile ja saadavad Jõuluvanale. Jõuluvana ja
päkapikud püüavad siis kõiki neid soove täita.
Mossmokk:
Mina tahaksin ka teada, mida lapsed kingituseks soovivad? (tuleb uudistades
pisut lähemale ja küsib kaeblikult / torisedes) Minu sõbrad Särasilm ja Naerusuu
ei ütle mulle ju mitte kunagi, millest lapsed unistavad. Ütle sinagi mulle...
Tarkurpäkapikk:
(kavalalt, omaette muiates) Miks nad siis ei ütle sulle?
Mossmokk:
(kohmab kiirustades) Ma ei tea...
Tarkurpäkapikk:
(näitab enda käes olevat kirja) Selles kirjas palub Siiri, et Jõuluvana talle uue
kelgu tooks. Vana kelk läks tal eelmisel aastal liugu lastes katki (võtab teise
kirja). Siin jälle palub Toomas endale tuletõrjeautot (tõuseb püsti, toob suure
kirjarulli ja annab Mossmoka kätte). Ole hea ja loe ise. Loe kohe kõva häälega,
siis kuulen mina ka ning üksiti saan oma väsinud silmadele puhkust anda.
Mossmokk:
(võtab rulli, keerab lahti, võtab tagurpidi ette, uurib hoolega).
Tarkurpäkapikk:
Võta kiri ikka õigetpidi ette ja alusta lugemisega vaata siit (näitab näpuga).
Mossmokk:
(Keerab pead ühele ja teisele küljele; ümiseb ja podiseb midagi arusaamatut).
Tarkurpäkapikk:
(muiates) Kas sa ei tea, kuidas lugeda? Kas sa tähti ikka tunned?
Mossmokk:
(pahuralt) Ma ei tea ju, ma ei ole varem mitte kunagi lugenud.
Tarkurpäkapikk:
(tuleb Mossmoka juurde ja hakkab tähthaaval, samal ajal näpuga järge ajades
veerides teksti ette lugema – tekst laste poole pööratud).
Mossmokk:
Nõme, tegelikult ma ei tahagi teada, mida see Paul soovib (keerab selja) Ei
huvita ja kõik!!! (läheb hooga uksest välja, jääb samas kohe seisma ja proovib
seal meelde tuletada, mida loeti, joonistades tähti enda ees õhus).
III episood – Nobenäpp-Päkapikk ja Mossmokk
Mossmokk:
(kõnnib ja kordab õhku joonistades tähti ning jõuab Nobenäpp-Päkapiku
koduni).
Nobenäpp-Päkapikk: (istub ja meisterdab kuuseehteid).
Mossmokk:
Kas sinu juurde saaks sooja tulla, mu jalad on juba ka väga väsinud ja vajaksid
puhkust?
Nobenäpp-Päkapikk: Tule aga tule edasi Mossmokk. Räägi, kuidas sul läinud on.
Mossmokk:
(kohmab) Hästi.
Nobenäpp-Päkapikk: (kavalalt muiates) No siis on hästi, kui sul HÄSTI läheb...
Mossmokk:
(uudistab laual olevaid asju ja pärib) Mis sul siin laua peal on, mida sa nendega
teed?

Nobenäpp-Päkapikk: Jõuluehteid meisterdan. Ole hea ja aita mind. Jõulud ju varsti käes, aga mul
veel nii palju tööd tegemata.
Mossmokk:
(Kahtlevalt) Mina vist küll ei oska...
Nobenäpp-Päkapik: (kehitab õlgu ja jätkab tööd)
Mossmokk:
(vaatab veidi aega ja otsustab) Päris lahe, näita kuidas teha, ma ikka proovin
ka, ehk õnnestub (teeb paar tükki, lööb klammerdajaga klambri endale näppu)
AI-AI-AI (puhub peale ja on õnnetu).
Nobenäpp-Päkapikk: Ja-jah, ega seda tööd tuleb ikka harjutada, kohe ei saagi kõike õigesti ja hästi
teha. Ikka juhtub õnnetusi. Mul ka juba käed väsinud, ongi aeg pisut puhata ja
einet võtta. Tule ka Mossmokk, võta piparkooki ja mahla.
Mossmokk:
Tegelikult mul oligi kõht juba väga tühi (võtab piparkoogi ja näksib).
Nobenäpp-Päkapikk: Aitäh sulle Mossmokk abi eest.
Mossmokk:
(Veidi kohmetu, tõuseb ja lahkub. Uksel keerab ringi ja pomiseb) Head aega.
Nobenäpp-Päkapikk: Head aega, head aega Mossmokk.
IV episood– Pakipäkapikk ja Mossmokk
Mossmokk:
Jõuab rõõmsalt astudes Pakipäkapiku koduni.
Pakipäkapikk:
(viipab käega) Hei, Mossmokk, mis sind siia toob!?
Mossmokk:
(jääb sammult seisma) Kust te kõik mu nime teate?
Pakipäkapikk:
Päkapikud teavad ju kõike (naerab / itsitab).
Mossmokk:
(häbeneb) Kas tõesti?
Pakipäkapikk:
(noogutab) Loomulikult. Kas sa soovisid midagi? Tule aga tuppa ja räägi.
Mossmokk:
(ebakindlalt, kõheldes) Ma mõtlesin, et äkki on sul abi vaja. Ma võiksin aidata.
Pakipäkapikk:
(naerab) Einoh, abikäsi on ju alati tarvis. Tule aga tule ja aita mul kõik need
kingitused ära pakkida.
Mossmokk:
(vaatab kohkunult ringi) Kas KÕIK need kingitused tuleb ära pakkida?
Pakipäkapikk:
Ikka kõik, mis sina siis arvasid. Häid lapsi ju palju ja kõik tahavad jõulukingitusi
saada.
Mossmokk:
Mida siis kõige rohkem saada tahetakse?
Pakipäkapikk:
(Jutustab, kes ja mida kingituseks saab – improvisatsioon).
Mossmokk:
(noogutab arusaamise märgiks iga soovi peale).
Pakipäkapikk:
Vaata, siin on Peetrile kingituseks Lego. Ole pai ja paki see ära (annab
Mossmokale karbi, paberi ja paela).
Mossmokk:
(pusib, aga see ei õnnestu ning on seetõttu väga õnnetu).
Pakipäkapikk:
Ka mina ei ole sündinud pakkijaks, ikka õppisin ja harjutasin. Tule siis, ma
õpetan sind (näitab kõik samm-sammult ette).
Sooh, valmis me selle paki kahekesi saimegi. Kuule Mossmokk, kas sa laste
sussidesse kingitusi oled saanud viia?
Mossmokk:
Ei ole (vajub õnnetult norgu), mul ei ole ju mitte midagi sinna viia.
Pakipäkapikk:
Näed, ma annan sulle Lea jaoks mõeldud kingituse, veidi paberit ja pakipaela
(pannakse kraam Mossmoka pauna). Kui koju jõuad, siis paki see niimoodi ära,
nagu sa just praegu õppisid ja vii see siis öösel Leale sussi sisse.
Mossmokk:
(On õnnelik ja läheb keksides ära, siis keerab ringi ja hüüab) AITÄH ja head
aega kallis Pakipäkapikk.
IV episood – Piparkoogipäkapikud ja Mossmokk
Mossmokk:
(Kõnnib ja on õnnelik. Järsku jääb ta seisma ja hakkab ninaga nuhutama) Kas
tõesti on siin piparkoogi lõhn (nuhutab õhku ja jõuab nina ees Piparkoogipäkapikkude koduni ning koputab viisakalt uksele).
Piparkoogipäkapikkud: (Istuvad/seisavad ja teevad piparkooke).
Piparkoogipäkapikk I: Tule aga tule sisse Mossmokk! Kas sul oli mingi soov. Meil on täna väga kiire...
Mossmokk:
(Imestunult) Kiire? Mida te siis teete.
(vestlus Mossmokaga toimub töö käigus – kes parasjagu ei räägi, see toimetab)

Piparkoogipäkapikk II: Piparkooke, ikka piparkooke küpsetame.
Mossmokk:
Ma võiksin ju ka aidata.
Piparkoogipäkapikk I: (tõstab imestunult pea) Sina ja aidata!!!
Piparkoogipäkapikk II:Sulle ju ei meeldi midagi teha! (Loetleb) Kuuse jätsid kaunistamata; kirjade
lugemisega jäid hätta, sest sa ei tunne vist tähti...
Mossmokk:
(kohmetult) Jah, kuuske ma tõepoolest ei ehtinud, aga mõne tähe õppisin juba
selgeks ja õpin veelgi. Ma tahan ju teada, mida lapsed kingitusteks soovivad.
Piparkoogipäkapikk I: Siis on hästi, aga kas sa numbreid tunned ja loendada oskad?
Mossmokk:
(rõõmsalt) Loendada ma oskan küll (loendab).
Piparkoogipäkapikk II: Tore, loenda siis mitu piparkooki meil siin plaadil juba on. Meil on täna vaja
teha 80 piparkooki.
Mossmokk:
(loendab valju häälega)
Piparkoogipäkapikud: (samal ajal tegutsevad).
Mossmokk:
Juba on 30 piparkooki.
Piparkoogipäkapikk I: Tore, tule ma annan sulle põlle ja taignarulli, siis saad meid aidata.
Mossmokk ja Piparkoogipäkapikud tegutsevad ja vestlevad.
Piparkoogipäkapikk I: (Sirutab selga, pühib käsi põlle sisse) Ja saimegi valmis! Nüüd viime plaadid
ahju ja laseme need kenasti krõbedaks küpseda.
Mossmokk:
(Abivalmilt) Luba ma võtan ka ühe plaadi.
Piparkoogipäkapikk II: (muiates) Kas sa ikka jaksad.
Mossmokk:
Muidugi jaksan (haarab plaadi ja läheb).
Piparkoogipäkapikk I: (Teisele päkapikule) Vaata ja imesta, niimoodi võib meie Mossmokast veel tubli
ja töökas päkapikk saada.
Piparkoogipäkapikud: (järgnevad Mossmokale).

III vaatus
Särasilm ja Naerusuu istuvad toas, joovad teed, vaatavad oma poekotti, mis hakkab tühjaks saama
ja arutlevad omavahel, mida edasi teha.
Naerusuu:
Mis küll saab, laste sussidesse mõeldud üllatused hakkavad otsa saama.
Särasilm:
Ma vaatasin juba eile õhtul, enne susside juurde minekut, et meie üllatustekott hakkab
tühjaks saama.
Järsku märkavad nad Mossmokka ja jäävad uudistama.
Mossmokk:
(Keksib laulu ümisedes kuuskede vahel).
Naerusuu ja Särasilm: jäävad üksisilmi Mossmokka vaatama/UUDISTAMA.
Naerusuu:
(Togib Särasilma) Vaata, Särasilm, kes see seal on?
Särasilm:
Ma just vaatan ja mulle tundub ta kuidagi väga tuttav...
Naerusuu:
Täpselt! Kaugelt meenutab ta mulle Mossmokka.
Särasilm:
Sama siin, vatan, et on Mossmokk, aga samas nagu ei ole ka.
Naerusuu:
Vaata, vaata ta tuleb siia.
Särasilm ja Naerusuu (istuvad ruttu oma toolidele tagasi).
Mossmokk:
(rõõmsalt) No tere! Kuidas läheb? (vaatab ringi ja vastust ootamata küsib) Kas meil kuuske
veel ei olegi?
Naerusuu:
(kogeledes) Ei-ei o-l-e.
Särasilm:
Ei ole jah, aga jõuludeni veel aega küll...
Mossmokk:
MIDA, jõulud ju kohe-kohe ukse ees. Ma lähen ja toon meile kuuse (läheb jooksuga uksest
välja ning naaseb kuuske enda taga vedades). Sooh, siin see meie kuusk ongi. (Vaatab
ringi) Kus kuusejalg on?
Särasilm ja Naerusuu (vaatavad sõnatult ja ammulisui Mossmokka).
Mossmokk:
No mida te passite, andke mulle juba see kuusejalg! Kuusk vaja püsti panna. (Pannakse
koos kuusk püsti).
Mossmokk:
(kõnnib tiiru ümber kuuse) Tore on, nüüd vaja kuuske ehtima hakata. Mul kotis paar
isetehtud kuuseehet on (võtab välja ja näitab), näete ma ise tegin koos NobenäppPäkapikuga, aga nendest on vähe...
Naerusuu:
Meil on ju terve kasti täis ehteid, aga kus need küll on (kratsib kukalt).

Särasilm:
Naerusuu:
Mossmokk:

(osutab üles) Vaata, need on seal üleval riiuli peal kastis.
(vaatab ja püüab neid üles hüpates kätte saada)
(vaatab teise tegevust muheledes pealt, toob tooli, tõstab kasti ülevalt alla ja ulatab
Naerusuu kätte).
Koos hakatakse kuuske ehtima. Naerusuu ja Särasilm jäävad aeg-ajalt Mossmoka ringi tuuseldamist
vaatama ja imestama. Kui kuusk on ehitud imetleb Mossmokk seda, aga teised uurivad hoopis pealaest
jalatallani teda.
Särasilm:
Oled see ikka SINA Mossmokk?!?
Mossmokk:
Mina, ikka mina, kes see muu...
Naerusuu:
Oota, ma kohe istun (kobab tooli ja prantsatab istuma), sind ei tunne enam äragi.
Särasilm:
Tule istu ja RÄÄGI meile, mis sinuga siis vahepeal siis juhtus.
Naerusuu:
Räägi jah, me saatsime sind selleks ära, et õpiksid tööd tegema, aga...
Särasilm:
(lõikab vahele) tundub, et sul õnnestuski tubliks ja töökaks saada.
Mossmokk:
(istubki aga samas hüppab kohe taas püsti) Oi, minuga juhtus igasuguseid asju, aga see
on PIKK jutt. Enne rääkige teie, MIS MUREKS.
Naerusuu:
Vaata mure selline, et jõuludeni veel tervelt 9 päeva, aga meil hakkavad lastele mõeldud
üllatused otsa saama...
Särasilm:
Sellel aastal on nii palju häid lapsi olnud, et iga päev tuli kõigile ju üllatusi viia...
Mossmokk:
(rõõmsalt) see ka mõni mure. Mul siin kotis piparkoogid, kingitused, pakkimiseks paber ja
paelad...
Särasilm ja Naerusuu: (koos) „OHOOO, kust sa need said?!?“
Mossmokk:
(Tõstab ükshaaval asju kotist välja, näitab ja selgitab uhkelt) Piparkoogid tegin koos
Piparkoogipäkapikkudega ise; Kingipäkapikk andis abi eest mulle kingitusi ja paberit
pakkimiseks. Vaadake, selle kingituse pakkisin päris ise. See on Leale. Täna õhtul viin selle
talle sussi sisse. Tore, aga hakkame siis üllatuste pakkimisega pihta...
Naerusuu:
(võtab paberi ja kärtsutab selle palliks ning näitab) Vaadake, päris lahe üllatus tuli!
Mossmokk:
(vangutab pead) Ei, mitte nii. Võtke (jagab igale kingituse, paberi, paela) hakkame aga
koos tegema, õhtu varsti käes. Mina õppisin pakkimiskunsti Pakipäkapiku juures, nüüd võin
seda ka teile õpetada.
Pakitakse Mossmoka juhendamisel.
Mossmokk:
Ma õppisin lugema ka. Kõigepealt õppisin ma ainult mõned tähed selgeks, aga siis läksin
Tarkurpäkapiku juurde tagasi ja tema õpetas mulle lugemise päris selgeks.
Särasilm:
(Plaksutab rõõmsalt käsi) Oi, kui tore, siis me ei peagi enam laste kirju Tarkurpäkapiku
juurde viima, sina teed nüüd ise selle töö ära.
Naerusuu:
Meil ongi parajasti 2 lugemata kirja. (ulatab kirjad) Loe need meile ette.
Mossmokk:
(LOEB õige veidi veerides kirjad ette...) Õpetaja Ene soovib rühmatäit helkurveste; õpetaja
Tiiu soovib rühma nukunurka pehmet vaipa.
Naerusuu:
Kuule, Mossmokk...
Särasilm:
(togib teist küünarnukiga ja sosinal) No SEE nimi küll talle enam ei sobi. Ta pole ju enam ei
laisk ega mossis. Vaata, kui rõõmus ta kogu aeg on...
Naerusuu:
Just, RÕÕMUS. (sügab mõtlikult lõuga, tõstab sõrme püsti) Välja mõtlesin RÕÕMURULL,
ta on meil ju nüüd nagu rõõ-mu-rull.
Särasilm:
Oo ja, see sobib hästi. (vaatab õue) Hei, vaadake, juba on õhtu käes. Koos tegutsedes
kulus aeg väga ruttu. Nüüd vaja tööle minna. Tule sina ka kaasa Moss.... (köhatab)
Rõõmurull, aitad ka üllatusi susside sisse poetada.
Pannakse kott täis, samal ajal arutledes kellele ja mida täna viia. Upitatakse Rõõmurullile tema enda
soovil kott selga.
Naerusuu:
Kas sa ikka jaksad seda kõike kanda?
Rõõmurull:
(rõõmsalt) Muidugi jaksan, see pole üldse raske.
Minnakse rõõmsalt juteldes uksest välja.

