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Kostab linnulaul. F. Jüssi CD –lt CARDIUM ´´Kevadine okaspuumets´´.
KT. ´´Tere, väikesed käbikud! Mina olen Käbikutaat. Nii, nagu igal keskpäeval Käbikla
lasteaias kombeks on, pajatan ka täna teile ühe loo sellest, mida olen loodusest õppinud.
Päris minu koopasuu kõrval kasvab üks okkaline põõsas otsekui valvur. Panin tähele, et
minu lemmiku imeilusad roosad õied muutuvad päeva jooksul. Mis muud – tuleb asja
uurida!´´
KELL- osutid liiguvad 4-le, kõlab 4 gongilööki.
KV:´´ Tere hommikust! Mina olen Kibuvits´´.
KT: ´´Tere ,tere! Kust sa sellise nime said?´´
KV: ´´Mu okkad on nii teravad ja võivad tõsiselt haiget teha. Kibu -tähendab Valu ja
Vits on nagu Vits ikka. AI! AI! AI! Nii mind kutsutaksegi Kibuvitsaks, Valuvitsaks.´´
KT:´´ Ega nimi meest riku! Mulle meeldid sa, minu uhke naaber, väga! Oma graatsiliste
okste ja tumeroheliste lopsakate lehtede ja imeliste õitega meenutad sa mulle lausa
printsessi. Ja siis veel sinu punakas-oranzid marjad! Linnud saavad neid süüa ja ka
inimesed keedavad neist teed ning näksivad metsas käies niisama.´´
KV:´´ Just, just. Marjad on mul lausa vitamiinipommid! C-vitamiini võib ka
kasvuvitamiiniks nimetada. Minu õielehtedest saab lõhnavat roosiõli, pealegi võin ma
end kõikide maailma rooside esivanemaks pidada. Ma olen tõesti päris tähtis tegelane!´´
KT:´´ Oled, oled. Näh, jäime nii pikalt siin jutustama. Vaata! Ümberringi on maa
kollaseks muutunud.´´
KELL- osutid liiguvad 5-le, kõlab 5 lööki
VL:´´ Tere hommikust! Aeg on minulgi ärgata. Putukad, mutukad juba ootavad, et
saaksid minu õitel maiustada´´.
KT: ´´Vaat, kui ilus hommik! Päike on tõusnud, linnud laulavad. Teen õige ühe tiiru
metsas , lindudele tuleb ilusat hommikut soovida.´´
KT kõnnib, istub siis kännule, võtab mütsi peast, asetab mättale ja jääb tukkuma.

Linnulaul lõpeb.
KELL-osutid 9-le, kõlab 9 lööki.
Kõlab vaikselt E. Griegi ´´Ärkamine´´
KT ärkab , ringutab. ´´Näh, olen kauaks tukkuma jäänud, päike juba kõrgel! Ja mis ime
siin veel juhtunud on: tuhat valget õiekest heleroheliste lehtede vahel- oleks nagu lund
sadanud´´ (hõõrub silmi). ´´Aa, need on ju jänesekapsad. Nosin neid veidi virgutuseks.
Küll nad on head, hapud ja joogijanu on kui peoga pühitud!´´ (Kuuldub vaikne hääl).
JK:´´ Olen vangis sinu kaabu all, aga oleks juba aeg ärgata´´.
KT võtab kaabu ja vaatab seda.´´ No mis lahti on? Mis mu kaabul viga on, et tema all
ärgata ei saa?´´
JK: ´´Ei ole su lotul viga midagi, ainult et ärkamiseks on valgust vaja. Pimedas ma oma
õit avada ei saa.´´
KT:´´ Oi, palun vabandust! Olin nii hooletu.´´
E. Griegi muusika lõpeb.
KT: ´´ Tuleb minulgi tagasi koju minna. Käbikulapsed juba ootavad.´´
KT läheb tagasi KV juurde. Kõlab ´´Maikuine jõgi´´ CD-lt CARDIUM.
KT: ´´Mmmm ...? Kui minu sõbrad lilled hommikul ärkavad, siis peavad nad ka uuesti
uinuma. Asi tuleb selgeks saada!´´
KELL- osutid 3-le, kõlab 3 lööki.
KT:´´ Huvitav, kollase lillevälja asemel on hoopis roheline!´´
VL suleb oma õie.´´ Uneaeg on käes! Homseni!´´
KT:´´ Head und!´´
KELL- osutid 8-le, kõlab 8 lööki.
KV suleb õied.´´ Nägemiseni! Aeg on magama jääda!´´
KT:´´ Kohtumiseni!´´
KELL- osutid 10-le, kõlab 10 lööki.
JK:´´ Ka minul on aeg uinakuks! Homme kohtume taas.´´ Suleb õie.
KT:´´ Rõõm sindki homme jälle näha!´´
Lisab mõtlikult:´´ VAAT, KUS LUGU- LILLEDE ELU KÄIB KUI KELLAVÄRK!
KELL, MIS KELL!´´
KELL:´´ Näete siis- loodus tuleb sulle jälle appi. Kui su kell seisma jääb või oled selle
hoopis koju unustanud, uuri lilleõisi enda ümber. Lillekell toimib vedrude ja patareide
asemel valgusega. Pea aga meeles,et kui ilm on pilves ja valgust napib, siis on
LILLEKELL rikkis ja ei saa sind aidata.
Jõevulin lakkab.....

