
Nii vaikseks kõik on jäänud 
 
Tegelased: 
 
Punamütsike 
Lumivalgeke 
saabastega kass 
kuri hunt 
krahv Zeppelin 
 
  
 
 
 
 
1. 
( tegelased käivad segadust tekitavalt salongist lavale ja lavalt välja paari kaupa, muusikaks 

on Ruja „Kes kellega käib?“) 

 
Jutustaja: Elas kord seitsme maa ja mere taga 
                Pange see nüüd kõrva taha 
                Harjukeskmises Paneelmajas 
                Siin kohati mõistmatus ajas 
                Punamütsike vaeseke 
                Lumivalgeke kaameke 
                Saabastatud kass 
                ja kuri, kuri hunt 
                Ning nende rüpes 
                krahv Zeppelin hüples 
 
(laval on kuri hunt, kes riidleb Punamütsikesega, nende taga on krahv Zeppelin, kel on 

heeliumiga täidetud õhupall ning kes püüab õhku tõusta) 

 
kuri hunt: Jälle maksmata on üür 
                juba mitmendat kuud 
                kas teil ikka jätkub raha 
               et muretseda küttepuud 
 
Punamütsike: eks ma maksan, 
                      kuid miks ma maksan 
                      muud kui maksan 
                     maksan oma hinge 
                     maksan oma maksa 
                     muud kui maksan 
                    mis ma teha saan  
                    oled mul kui kaan 
                      mis ma sest vastu saan 
                      kui oled mul kui kaan 
 



kuri hunt: sooja vee ja magala 
                mida muud veel tahad sa? 
 
Punamütsike: Elu on küll väärtuslik 
                      aga liiga kallihinnaline 
                      hinge seest sa mul sööd, 
                      susi. Kitsarinnaline  
 
                      elu on hinnaline 
                      susi kitsarinnaline  
  
                      (lahkub)                     
 
Lumivalgeke (sisenedes): Mis siin jälle nüüd on mäda 
                                          mis teeb Punamütsikesel häda? 
 
kuri hunt: vaesekesel üür maksmata on taas 
 
Lumivalgeke: viska välja 
                       jäta nälga 
                       ei halastust sa näita välja 
 
kuri hunt: Ei see jutt ei lähe 
                ei see jutt ei kõlba 
                ära määri mulle pähe 
                anna lihtsalt võlga 
 
(siseneb saabastega kass) 

 
saabastega kass :                                 kallis sõber 
                                                            kallis veli 
                                                            vana tuttav 
                                                            vana peni 
               
                                                             ei kraanist tule vesi soe 
                                                             leigesse vanni ma ei poe 
    
kuri hunt: Soojuspump see lekib läbi, 
                 leige vesi teeb mullgi häbi 
                katsu, mu karv ei ole kohev 
                parandaks me torud kohe, 
                kuid ressursse meil on vähe, 
                maksa ära üür. Ja kohe! 
 
(kõlab plahvatus) 

 
kuri hunt: mis nüüd juhtus? 
 
krahv Zeppelin (siseneb tolmusena): Lõhkes väike laeng 
                                                           Taimeril vale aeg 



                                                            Teadlane olen. Vaeg!  
 
saabastega kass: mis kannatada sai...... 
                           ütle, ole pai 
 
krahv Zeppelin: Kulla mees, sa ära põe 
                           kohe räägin täie tõe 
                           ma vaid õhkasin su õe  
 
saabastega kass: enda teada puudub õde mul 
                           mis oli küll arus sul? 
 
kuri hunt (murelikult): kogu fassaad vajab remonti 
                                     istun seal ja närin konti 
(järsku nägu selgineb) 

              Sõbrad!  
              häda hüüab tulles 
              siin mu hoiatavad sõnad sõber 
              sulle 
 
              ehitada ja ehitada 
              tööpostid mehitada 
              raha on kidakeelne 
              tuleb olla töömeelne  
 
krahv Zeppelin: Õige! Kui teed tööd, siis tuleb ka armastus 
        
Jutustaja: leige vesi, külm vesi 
                kes end kuumas vees kord pesi… 
                kaugel remont, kuid lähedal kont! 
                nemad seal vaid kahekesi. 
 
saabastega kass (Punamütsikesele) : Mul on su 
                                                            ilu vaja, 
                                                             mul on su elu vaja, 
                                                             mul on su hinge vaja, 
                                                               sinu ilu 
                                                                vaja, 
                                                                   sinu rahu vaja mul on 
 
                                                              Vaiki kui võid, jää tasa  
                                                                sest sõnu ei kuule sa veel  
                                                                 jah, vaiki kui võid, vii kaasa  
                                                               mu hääl, mis sind saatma jääb veel 
 
punamütsike: ei huvitu ma sinust 
                      võlts arusaam on sul minust 
                      oled pehme karvaga 
                      esined nii harvana 
 



                     ei huvitu ma sinust 
                     ei huvitu sa minust 
 
 
 
Jutustaja: Raha, kõik seda tahavad  
               ning need, kes teistelt võtta tahavad 
               ükskõik mille heaks seda tahavad 
               isegi kui kõik seda tahavad 
               on see, see kuri  
               ja paha 
 
(konspiraatorid peavad nõu ja podisevad publikule arusaamatult. Juhtiv seletaja on 

Punamütsike, selgelt on ka näha, et vehib oma rahapakiga ka Lumivalgeke)  
 
 
Punamütsike: kõrini, kõrini sest hundist 
                      lööme ta välja  
                       välja oma pundist 
                       kõrini, kõrini sest hundist 
                      lööme ta välja  
                       välja oma pundist 
  
                                                
saabastega kass: Paneme selle va kutsa magama 
 
Jutustaja:  tahad parimat  
                 kuid kannatajaks saad 
                 depressioonid 
                 repressioonid  
                 kuid kannatajaks saad 
 
Lumivalgeke: Noh, kallis kutsa 
                       aeg on tuttu minna 
 
kuri hunt: aga mul ei ole und 
 
Lumivalgeke: puhkust alati on vaja 
 
kuri hunt: tõsi  
                 uni pole kellelegi liiga teind.         
                           
 
(hunt viiakse magama , Punamütsike  järgneb süstlaga; 

Lumivalgeke lahkub koos Punamütsikesega) 
 
krahv Zeppelin: laes on praod 
 
saabastega kass: mida? 
 



krahv Zeppelin: laes on praod 
 
saabastega kass: kord nii juba on 
 
krahv Zeppelin: ma pole küll proff 
                          kuid ehk siin aitaks krohv 
 
saabastega kass: krohv on kallis kraam 
                          seda toob siia laev ja praam 
 
krahv Zeppelin: praod sellest ei hooli 
                          ei kohe üldse ei hooli 
                          ja ka jutu käigus praguneb 
                          lagi maha laguneb 
(tuleb Lumivalgeke) 
                          mis asi on üldse maja 
                          ja kellel seda vaja 
                          mina üldse ei taju 
                          kõiki vanu maju 
                          seinad on ju seinad 
                          piirid või nii 
                          lagi on ju lagi 
                          langeb nii kui nii 
 
(kuulda langeva lae varingut, Punamütsike jääb alla; kõik vaatavad üksteisele otsa,  krahv 

tormab varemetesse) 
 
(toimub muusika saatel Punamütsikese leinariitus) 
 
 
saabastega kass (Lumivalgekesele) :  lahkume me siit kõik 
                                                           elu, lootus, surm, võit 
                                                           äkitselt tabab meid kurbus 
                                                           meil kõigil süda ju murdus 
 
                                                           ei tea kurbuse võidu võtet 
                                                           aga armastame teineteist 
                                                           isegi siis kui lootus läinud 
                                                           ja millelgi pole enam mõtet 
 
 
Lumivalgeke:  Me peaksime mõtestama oma maailma. 
                        Nii nagu me mõtestame ilu. 
                        Igal ühel on oma ilusaim. 
                        Nii minul kui ka sinul. 
  
                    Me mõtleme siin ilmas 
                    armastusest, ilust 
                    Me mõtleme siin maailmas 
                       minust kui ka sinust 



 
                    Me peaksime mõtestama oma elu 
                    nii nagu me mõtestame luulet 
                      igal ühel oma maitse 
                      mida hellitavad tuuled 
 
                    Me mõtleme siin ilmas 
                     armastusest ilust 
                   me mõtleme siin maailmas  
                    minust kui ka sinust. 
 
 
jutustaja: mõne aja pärast 
               juhtus nii  
               et kassike 
               ei pesnud ennast enam 
               ja valgekene ka 
               leige vesi ei sobi 
               mis siis ikka teha 
 
saabastega kass: Oh, mu armas 
                           Võlg mu karmas 
 
Lumivalgeke: Oh mu arm 
                       (embavad, siis põrkuvad eemale) 
                       haisev parm  
                       pese end, mees 
                       mis siis, et leiges vees 
 
saabastega kass: ega sa isegi pole mõni lilleke 
                           su ümber haisupilveke 
 
krahv Zeppelin:  Mis siin haiseb nii rämedalt? 
                           see hais mind piinab jämedalt 
                           puhas mustus 
                           mu tahe kustus 
                           (läheb minema) 
 
Lumivalgeke: leige vesi vaid leige vesi, 
                       kes end leiges vees kord pesi, 
                       ei seda veetle leige vesi 
                       
saabastega kass: Tõmbaks ehk siit maailmast lesta 
                           see, see juhtub kui mitte pesta 
 
Lumivalgeke: Tõmbame siit paigast uttu 
                       igaveseks läheks tuttu 
(lahkuvad) 
 
krahv Zeppelin: ainsana siin mina 



                          ainsana 
                          üksi enam ei taha 
                          ei taha üksi elada 
 
                         olen eksinud, tundmatuses keksinud 
                         olen kaotanud kaardi, kaotatud viit 
                         ning ma ei tea midagi sellest kohast 
                         
                         mida te kõik otsite siit? 
                          
 
  


