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Tegelased: 

Jutustaja 

Lahke ja virk orav Kaupo 

Laisk ja kade orav Tauno 

Laisk ja kade orav Mauno 

Laisk ja kade orav Meeme 

 

Lava kirjeldus: vasakul pool on mets (puud tagataustal) ja paremal pool on tuba 

 

Kõik oravapoisid tulevad lavale. Kaupo korjab metsas pähkleid. Tauno, Mauno ja Meeme mõnulevad ning 

laisklevad toas toolidel. 

 

Kaupo: „Kui palju toitu korjan, siis saan mitu talve muretu olla.“ 

Tauno: „Nii mõnus on siin vedeleda, kohe üldse ei viitsi talvevaru korjata!“ 

Mauno: „Jah, nõustun sinuga.“ 

Meeme: „Mina ka.“ 

Mauno: „Aga me oleme juba mitu päeva siin niimoodi olnud ja talv hakkab kohe lähenema, ehk peaks 

ikkagi korjamisega alustama?“ 

Meeme: „Kui selle peale nüüd mõelda, siis jah, peaks vist alustama.“ 

Tauno (haigutab): „Hea küll siis, hakkame minema!“ 

Mauno (Teeb ukse lahti): „Oi ei! Milline lumetorm väljas on, nii küll me välja ei saa minna! Muidu eksime 

veel äragi!“ 

Tauno: „Sellise ilmaga me tõesti mitte!“ 

Meeme: „Aga Kaupo laks ju enne välja. Ma arvan, et tema on midagi kogunud.“ 

Mauno: „ Ehk annab siis meilegi?“ 

Kaupo (tuleb uksest värisedes sisse): „Oih, kui külm on väljas! Vähemalt tasus see ära, sest ma sain palju 

pähkleid.“ 

Tauno: „Palun anna meile ka oma pähkleid! Me tahtsimegi just minna korjama, aga torm on nii kõva ja me 

kuulsime, et seda jagub veel mitmeks päevaks ning siis me ei jõuagi midagi varuda.“ 

Kaupo: „Hästi, ma siis annan. Võtke! (ulatab teistele pähkleid). 

Jutustaja: „Kui talv juba käes oli, avastas Kaupo, et taoli oma suure varu teistele jaganud ning tal endal oli 

ainult mõni pähkel järele jäänud. 

Kaupo: „Nüüd siis ongi talv käes, aga ma avastasin, et mul on ainult mõni pähkel alles. Kas te annaksite ka 

mulle osa oma talvevarust?“ 

Meeme: „Aga sul on ju pähkleid! Praegu ma sulle küll midagi ei anna. Ma ei usu, et sul nii vähe järel on.“ 

Mauno: „Otsi kuskilt mujalt, mul on sööki endal vaja!“ 

Tauno: „Mina ka ei usu, et sul praegu midagi ei ole. Eks ma võin sulle siis anda, kui sul tõesti söögipuudus 

on.“ 

Jutustaja: „Talv oli juba natukene kestnud, kui Kaupo jäi järjest nõrgemaks ja haigemaks.“ 

Mauno: „No, mis sul viga on?“ 

Tauno: „Sind vaadates tuleb lausa pisar silma!“ 



Meeme: „Kas kõik on ikka hästi?“ 

Kaupo (nõrga häälega): „Ma olen haige...ma arvan, et peamiselt sellepärast, et mul midagi süüa polnud ja 

ei jaksanud uuesti varuda.“ 

Mauno, Tauno ja Meeme (koos): „See on küll kole lugu!“ 

Tauno: „Me toome kohe sulle osa oma varust.“ 

(Nad võtsid oma varud välja ja andsid Kaupole.) 

Mauno: „Näe, võta!“ 

Meeme: „Hakka nüüd tublisti sööma!“ 

Tauno, Mauno, Meeme (koos): „Palun anna andeks!“ 

Kaupo: „Pole midagi, vähemalt lõppes kõik hästi!“ 

Jutustaja: „Siit õppetund, et ei tohi kade olla, muidu võib lugu kurvalt lõppeda!“  

 


