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Jutustaja: „Elas kord üks väike kassipoeg, kes oli kodust välja visatud ja väga kurb.“ 

Kassipoeg (jookseb lavale, kuri nägu peas): „Ma teen teile kõik tagasi selle eest, et te mind mu kodust ära 

ajasite!“ 

Kassipoeg jookseb metsas ringi, teeb linnupesa katki ja varastab orava pähklid ära. Samal ajal korjavad 

orav ja lind metsas oksi. Lõpuks paneb kassipoeg metsa põlema. Lavale tulevad tantsivad tuleleegid. Tantsu 

lõppedes lahkuvad puud koos leekidega lavalt. 

Kassipoeg (istub kännul ja lausub kurvalt): „Nägin nii palju vaeva, kuid ikka keegi ei märka mind.“ 

Jänes hüpleb lavale ja laulab lõbusat laulu. Äkki märkab, et mets on põlenud ja rüüstatud. 

Jänes (ehmunult): „Mis küll selle metsaga juhtus?“ 

Samal ajal nutavad lind ja orav oma pesade juures. Jänes läheb linnu juurde. 

Lind: „Läksin pesa ehitamiseks oksi korjama ja kui tagasi tulin, oli pesa katki!“ 

Orav: „Läksin linnule appi oksi korjama ja kui tagasi tulin, olid mu pähklid kadunud!“ 

Jänes (vaatab kassipoja poole): „Kas sina nägid midagi?“ 

Kassipoeg: „Mul on igav üksi siin metsas olla.“ 

Jänes: „Kassipoeg, ma võin su sõber olla ja sinuga mängida. Sa pead aga lubama, et sa kunagi enam metsale 

nii ei tee.“ 

Kassipoeg (pahuralt): „Ei vaja ma mingit sõpra. Mul on niigi huvitav!“ 

Jänes: „Vaata, mida sa oled metsale teinud! Linnud on pesata ja oraval pole enam toiduvaru. Linnul pole 

kodu ja orav jääb talvel söögita.“ 

Kassipoeg: „Oi! Seda ma küll ei tahtnud! Kas sa aitaksid mul metsa koristada?“ 

Jänes: „Muidugi! Tule, lähme aitame linnul uut pesa ehitada ja anna oravale tagasi need pähklid, mis sa 

temalt ära võtsid.“ 

Kassipoeg ja jänes hüplevad metsas ringi, abistavad linnul uut pesa ehitada ja annavad oravale tema 

pähklid tagasi. Samal ajal laulavad nad rõõmsat laulu. 

Kõik koos: „Kes sõpru tahab, peab ise sõbralik olema!“ 

  

 


