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Lavakujundus: Vasakul pool on majake, sealt paremale poole edasi minnes tulevad puud, metsarada ja üksik 

känd. Taustaks on helesinine taevas ja loojuv päike. Triinu ja ema seisavad maja ees. 

 

Triinu: „Ema, ma tahan minna metsa mängima.“                     

Ema:  Ära enam mine! Õhtu on juba käes ja varsti läheb pimedaks.“        

Triinu (ohates): „Olgu, ma ei lähe.“( istub maja kõrvale) „Ma tahan nii väga metsa minna. Ma lähen ikkagi, 

mis siis kui ema ei luba. Seal ei juhtu ju minuga mitte midagi.“(Triinu tõuseb püsti ja hakkab rahulikult metsa 

poole sammuma, kuni jõuab lava keskele.)              

Triinu: „Oi, siin on nii ilus! Ma lähen otsin marju.“ (Triinu vaatab ringi. Puu tagant tuleb salakaval mees ja 

istub kännule.) 

Salakaval mees: „Tüdruk, tule siia!“(võtab taskust kommi ja ulatab tüdrukule)  „Võta kommi!“          

Puu tagant tuleb mäger ja tõmbab tüdruku mehest eemale, enda kõrvale.        

Mäger: „Kulla tüdruk, ära võta võõra käest kommi!“            

Triinu (vaatab kommi): „See komm tundub nii hea.“ (Võtab kommi ja maitseb seda.)        Triinu: „Mmm, see 

on nii hea komm!“               

Samal ajal salakaval mees lahkub. Triinule kasvab saba(võtab püksist välja saba, et tunduks nagu see oleks 

talle kasvanud).          

Triinu (ehmunult): „Saba! Mulle kasvas saba! Ma ei oleks pidanud kommi vastu võtma.“ (Triinu vaatab selja 

taha ning katsub oma saba. Ta istub kännule ja hakkab nutma.)               

Triinu (kurvalt): „Mis ma nüüd siis teen? Keegi ei saa mind ju aidata.“                                

Kass ja hiir kõnnivad lavale ja näevad nutvat tüdrukut.                         

Kass: „Tere, miks sa nutad?“                                      

Hiir: „Mis juhtus?“                                  

Triinu: „Tere sõbrad! Ma võtsin võõralt mehelt kommi ja sõin selle ära. Nüüd kasvas mulle saba.“ (Triinu 

näitab kassile ja hiirele saba.)                       

Kass: „Kas sa tead, et nii hilja ei tohi metsas üksi olla?“               



Hiir: „See on ohtlik!“                             

Kass ja hiir: „Aga me ravime su terveks.“                             

Hiir võtab taskust väikse koti ja võtab sealt peotäie riisiteri. Ta puistab neid tüdruku pea peale ning saba kaob 

ära.                                           

Triinu (imestades): „Mul ei olegi enam saba!“                                                 

Kass: „See oli sulle õppetunniks, aga lähme nüüd, me viime su koju.                              

Kass ja hiir võtavad tüdruku käest kinni ja hakkavad majakese poole astuma. Jõuavad maja 

juurde.                          

Hiir: „Oleme kohal!“                                           

Kass: „Lähme nüüd tuppa ja räägime sellest loost sinu emale.“ 

Lähevad majja. Majast tuleb välja ema Pille ja läheb lava keskule.  

Ema: „Hea, et see lugu hästi lõppes! Teie(publikule), pidage meeles! Ärge kunagi võõrastelt midagi vastu 

võtke!“   

 


