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Tegelased:
Juta, sopran
Vanaema, tenor
Isa / Must, bariton
Merisiga Possu, bass
Valge, sopran
Sinine, sopran

Töömehed: grupp 1, grupp 2 (baritonid, Nr.3, kokku 6)
Pliiatsid 1, 2 (episoodilised kõnerollid, Nr.5, 10)
Valge saatjad, valvurid (SATB, kokku 8)
Pliiatsite koor (SSAATTB, kokku 16)
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Avamäng.
(Juta)
Juta siseneb avamängu viimasel veerandil, laulab viisijuppi kaasa.
Attacca

Nr. 1. Väikesel tüdrukul suur on unistus.
(Juta, Vanaema)
Juta on maal vanaema juures. On suveõhtu.

JUTA:

Ma olen maal vanaema juures,
aga mu meel on kurb,
aga mu meel on kurb,
sest isa ei ole kodus.

(räägib) Isa peab töötama teisel pool merd, ta on ehitamas Soomes.

Ma tahaks väga, et ta juba koju tagasi tuleks.
VANAEMA: (räägib) Ära nukrutse. Vaata, ma tõin sulle pliiatsid.
Juta hakkab joonistama, tekib animatsioon.

JUTA:

Väikesel tüdrukul suur on unistus,
väikesel tüdrukul suur on igatsus.
Isa on teiselpool sinavat merd.
Kriipsu kõrvale ma tõmban joone,
paberile heidan salasoove,
päris ellu ärkavad
tegelased varsti selle loo sees.
Paberile panen võlumõtte,
joonistan kui roosad prillid ette,
kirju kaabu pähe ja rohelise võlukepi kätte.
Võimalik on teha meriseale kasukas
ja sebratriibud peale sinised ja punased,
kuna minu arvates on hea see...
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Pildil on isa, töökas ja visa,
pildil on isa nii töökas ja hea...
Isa on teiselpool sinavat merd.
Väikene tüdruk tunneb end vahel kui suur.
Suur kui ta mure ja mure nii nüri,
kui pliiatsid vanad
on valgel paberil jooned nii kahvatud,
kuid neis lahvatub joonistus.
Unistus, igatsus, joonistus...
Unistus, igatsus, joonistus...
Attacca

Nr. 2. Vanakooli vanaema.
(Juta, Vanaema)

VANAEMA:

Oh, Jutake, mu kullake, ikka nukrutsed,
on vanaema siin!
Sul on värvipliiatsid,
mu vanad kallid pliiatsid,
ei nõndamoodi, ei nõndamoodi
olegi sul igav enam eal
ja varsti palju joonistusi paberite peal.

(räägib) Ära näri pliiatseid!

JUTA:

Kuid pisut nürid
ja veidi tuhmid pliiatsid on need...

VANAEMA:

Oh, laps, küll ära muretse,
sest vanaema teeb kõik korda!

(räägib) Ma pole ju mingi lihtne vanaema! Vaid Vanakooli-vanaema!
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Vanakooli-vanaema elul pole viga,
õue peal on laudake, kus kanad on ja siga.
Vanakooli-vanaema talitama tõttab neid.
Just nüüd! Just nüüd! Just nüüd! Hei!
Attacca

Nr. 3. Küll pöördub küll kõik.
(Juta, Vanaema, Isa, Töömehed)

JUTA:

Aga pliiatsid?

VANAEMA:

Küll jõuab, küll saab,
ootamas laudas on siga mind nüüd.

Vanaema lahkub.

JUTA:

Ka minul on siga, ta väike ja karvane,
välismaa oma, nii armsake.

Juta nunnutab merisiga.

JUTA: (räägib) Sa aevastasid?
⁕ ⁕ ⁕
(räägib) Nii, ma vaatan, kas levi on ja helistan isale?
Juta helistab, ilmuvad Töömehed ja Isa.

TÖÖMEHED 2 (3):

Töö, töö, töö, töö, töö...

TÖÖMEHED 1 (3):

Töö, töö, töö, töö, töö...

ISA:

Töö, töö, töö, töö, töö...

JUTA:

Hei!... Hei!... Tere issi!

ISA:

Juta!

JUTA:

Läheb sul kuidas ja mida sa teed?

TÖÖMEHED 2 (3):

Töö, töö, töö, töö, töö...

TÖÖMEHED 1 (3):

Töö, töö, töö, töö, töö...

ISA:

Lammutan, ehitan, aina teen tööd.

JUTA:

Millised ilmad on ja mida sa sööd?
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ISA:

Tuuled on jahedad, soojendab töö.
Välismaa toitusid söön.

JUTA:

Issike, kallike, millest sa mõtled?

ISA:

Kodumaast mõtlen, kui tellinguil tõtlen.
Sinule mõtlen ja laulan siis nii:

ISA, TÖÖMEHED:

Küll pöördub kord kõik,
küll pöördub kord kõik,
küll pöördub kord kõik.
Sundinud surutis näitama kodumaal ust.
On olevik tume ja meelgi mul must,
meelgi must, meelgi must.
Küll pöördub kord kõik,
küll pöördub kord kõik,
küll pöördub kord kõik.
Ja jälle on valge ja helge!
Attacca

Nr. 4. Guugelmuugelpunktkomm.
(Juta, Vanaema)
Juta pöördub Possu poole.

JUTA: (räägib) Possu, sa aevastasid jälle?
⁕ ⁕ ⁕
(räägib) Levi kadus, issi kadus, Possu turtsub. Possul on midagi viga...
Tuleb vanaema.

JUTA: (räägib) Vanaema! Seal on nohu ja köha. Seal on gripp!
VANAEMA: (räägib) Siin-seal on alati nohu ja siin-seal on alati köha.
No kust see loom küll selle tõve külge sai?
JUTA: (räägib) Ma ei tea! Ta on merisiga!
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VANAEMA: (räägib) Ehk on hoopis merehaigus?
JUTA: (räägib) Sa teed nalja, aga asi on tõsine!
VANAEMA: (räägib) Nalja peab alati tegema, eriti siis, kui asi on tõsine.
Ja kas tead, mida veel peab tegema selleks, et ravida?
JUTA: (räägib) Mida?
Vanaema teeb Jutale pai.

VANAEMA: (räägib) Pai. Olgu siga või inime, olgu haigus või halb tuju parim ravi on päris pai. Näed! Noh, kas hakkas parem?
JUTA: (räägib) Ei hakanud!
VANAEMA: (räägib) Aga proovi oma sea peal.
Juta teeb Possule pai.

JUTA: (räägib) Näed, pai ei aita, aga mina võiks välja uurida, kuidas ravida,
kui siin oleks võrku... ongi!
VANAEMA: (räägib) Mesasja?
Juta vaatab oma mobiili.

JUTA: (räägib) Nüüd tuleb merisiga guugeldada!
VANAEMA: (räägib) Mesasja tuleb teha? Guugeldada!?
JUTA: (räägib) Kui guugeldada, siis saab teada, kuidas ravida.
Näed, kirjutad ve-ve-ve-punkt-guugel-punkt-komm... Appi, võrk kadus...
Nüüd ei saagi Possu terveks!
VANAEMA: (räägib) Kuule, ära nüüd nuta!
(omaette) Paistab, et mu pail ei olnud õiget väge sees...

JUTA: (räägib) Mis see vägi veel on?
VANAEMA: (räägib) Vägi? Vägi on võlujõud! Võluvägi, mis kõik korda teeb?
Mes sa seal ütlesidki, mida oli vaja teha... guugeldada?
JUTA: (räägib) Jah, aga selleks on vaja mobiililevi. Võrku on vaja!
VANAEMA: (räägib) Ot-ot-oot...
Vanaema toob lagedale suure võrgutäie kuivatatud ravimtaimi ja muud nodi.

JUTA: (räägib) Mis sa teed? Mis see on?
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VANAEMA: (räägib) See on minu võrk.
JUTA: (räägib) Selles võrgus ei saa ju... guugeldada.
VANAEMA: (räägib) He-hee! Kohe hakkame niimoodi guugeldama
ja juubeldama, et küll saab!...
Ja tead sa, mis kõige tähtsam - minu võrgust saab väge!
Nii nüüd ütle see võlusõna uuesti.
JUTA: (laulab)

Vanaema! Oled sa hulluks läinud?
Mis võlusõna?

VANAEMA: (räägib) Ei ole ma hulluks läinud. Ma olen oma võrku läinud!
Noh, võlusõna, kähku!... Vee-vee-vee ja guugel... ja mis seal oli veel?
JUTA: (räägib) Punkt ja komm.
VANAEMA: (räägib) Või et komm. Komm - just! Ja mitte punkt ja komm,
vaid komm ja punkt! Et pai õigesti mõjuks, tuleb teha üks komm.
Üks guugelkomm, üks muugelkomm, üks guugelmuugelkomm.
VANAEMA: (laulab)

Pihlamarja põsepuna puult,
mis välgust tabatuna särtsu sai,
kuid kannab ikka veel.
Eriline kirju muna,
mille vana kirju kana
kinkis meile munemise teel.
Mesilinnukeste maius keele peale kuldne paitus
šokolaadi musta kõrvale.
Kokku hoidma jahuvalge kooki,
mis toob tantsud jalge
sulle, talle, neile, minule!
Guugel, muugel, punkt ja komm!

JUTA:

Varsti, varsti valmis on?
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VANAEMA:

Kasepahka, õunamahla,
õiemett ja lättevett - kõike head,
mis on vanaema pea sees.
Kõike head ja kavalat,
mis vanaema pea sees meeles veel
ja ainult head teeb.

JUTA:

Guugel, muugel, punkt ja komm?

VANAEMA:

Varsti, varsti valmis on!
Guugel, muugel, punkt ja komm!

JUTA:

Käteplaks ja valmis on!

Juta mekib.

JUTA: (räägib) Oi, see maitseb maitseb... nagu ilutulestik, mida oled oodanud
ja viimaks tõesti oma elus päris esmakordselt näed!
VANAEMA: (räägib) No näed! Kõik saab korda, kõik saab heaks!
JUTA: (räägib) Väga maitsev, aga kuidagi on imelik olla.
VANAEMA: (räägib) Pole siin midagi imelikku - väsimus!
Aeg on magama heita, vaat mis!
JUTA: (räägib) Ei, ma tahan veel seda kommi! Ja Possu tahab ka!
Vanaema paneb kommi kapi otsa.

VANAEMA: (räägib) Ei, Jutakene, aitab. Liiale ei tohi minna. Ahnus ajab
upakile. Aga Possule ei ole seda kommi üldse vaja, läheb muidu paksuks.
JUTA: (räägib) Aga kuidas siis Possu terveks saab?
VANAEMA: (räägib) Possule tuleb veel pai teha. Palju paisid!
Küll ta siis terveks saab!
Juta teeb veel Possule pai, aga midagi ei juhtu.

JUTA: (räägib) Pai ei aita!
VANAEMA: (räägib) Järelikult ei ole pail veel õiget väge sees.
Lähme nüüd magama. Unemuinasmaal on väge nii et küll saab!
Juta hakkab uinuma. Valgus muutub, Vanaema kaob.
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Juta vahib toas ringi.

JUTA: (räägib) ... nii et küll saab!
⁕ ⁕ ⁕
JUTA: (räägib) Vanaema, aga kus see muinasmaa on?
⁕ ⁕ ⁕
JUTA: (räägib) Vanaema, kuuled?
Sinimustvalge lipp muutub üleni valgeks.
Attacca

Nr. 5. Värvimise töö on ees.
Kollane või roheline.
(Juta, Pliiatsid, Possu)
Ühtäkki hakkavad kokku veerema pliiatsid.

PLIIATSTE KOOR:

Me oleme joonistamistarbed,
vaikisime siiani, seisame nüüd valvel,
sest on tunne tekkimas südamike sees,
võluvägi kutsub meid - värvimise töö on ees.

PLIIATS 1: (räägib) Lugupeetav tore tüdrukuke Juta, kanname lahkelt ette,
pliiatsid on kõigeks valmis! Kus on meie abi tarvis?
JUTA:

Väike merisiga turtsus,
aevastas ja abi kutsus,
ise näost kui kollane.

PLIIATSTE KOOR:

Ei saa olla õige see!

JUTA:

Silmavalge pole valge...

PLIIATSTE KOOR:

Roosakas või punane?

JUTA:

... käpakesed sinised,
karv kui tunduks rohekas.
Terveks kuidas kohe saaks?

Algab Possu suureks ja valgeks tegemine.
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PLIIATSTE KOOR:

Püsti kui on pliiatsid, siis joonistama peab,
püsti kui on pliiatsid, siis joonistama peab.
Kollane või roheline, punane või pruun,
imeline toon, teravik on kulunud,
kuid südamik on suur - värvime kõik koos.
Joonistame terveks, mis on katkine või haige,
millel ebaterveid laike.

JUTA: (räägib) Kas ta on terve?
PLIIATS 1: (räägib) Väga terve!
JUTA: (räägib) Ei paista küll eriti... väga kahvatu on...
PLIIATS 1: (räägib) Mis siis?
JUTA: (räägib) Justkui hullemaks on läinud. Possu on nüüd päratu suur
ja üleni valge!
PLIIATSTE KOOR:

Muidugi valge!

JUTA: (räägib) Aga tal olid mustad laigud! Kuhu need on jäänud?
PLIIATS 1: (räägib) Kuss! Ei midagi sellist küll ei saa. Kõik peab valge olema!
Attacca

Nr. 6. Valge kummardamine.
Mina olen Valge.
(Valge, Valge saatjad, Pliiatsid, Juta)
Tuleb Valge oma saatjatega, pliiatsid laulavad ja värisevad. Juta vaatab huviga.

VALGE SAATJASKOND, PLIIATSTE KOOR:
(rõhutatult, tseremoniaalselt) Valge, valge, valge, valge!

Valge, valge, valge, valge!
VALGE:

Mina olen Valge ja sellepärast just
värvidele teistele ma näidata võin ust!

Valge tantsib.

11

VALGE SAATJASKOND, PLIIATSTE KOOR :
(skandeerides, kuid hirmunult) Valge, valge, valge, valge!

Valge, valge, valge, valge!
VALGE:

Kõik, mis pole valge on inetu ja must,...

VALGE SAATJASKOND, PLIIATSTE KOOR: On inetu ja must!
VALGE:

... ta tallan alla jalge, usun igavust.

VALGE SAATJASKOND: Jah!
VALGE:

Valge iialgi ei küsi teiste arvamust!
Välistatud sinine ja välistatud must!

VALGE SAATJASKOND, PLIIATSTE KOOR:
On valge kõige ilusam värv,
kõik teised on mustad.
VALGE:

Kes on kõige ilusam värv?

PLIIATSTE KOOR :

On Valge kõige ilusam värv!

VALGE:

Kuidas on kõik teised?

PLIIATSTE KOOR :

Mustad!

Valge ja pliiatsid kaugenevad.

VALGE SAATJASKOND, PLIIATSTE KOOR :
Valge, valge, valge, valge!
Valge, valge, valge, valge!
Attacca

Nr. 7. Söömine on hea.
(Possu, Juta)
Possu ärkab.

POSSU:

Mm, mm, mm, mm, mm, mm.
Lillevõid ja lillesina
hooga suhu panen mina, jaa!
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Mekki lisan, tean, et kuna
roosipuna maitseb nagu muna!
Söömine on hea, söömine on hea!
Söömine on, söömine on,
söömine on hea!
Olen por-por-mega-vegan!
Siiru-viiru kapsata jätan aiamaa.
Olen por-por-mega-vegan,
heinad kõhus veidi leban, jaa!
Söömine on hea, söömine on hea!
Söömine on, söömine on,
söömine on hea!
Attacca

Nr. 8. Maailm oli värviline.
Sinise ja Valge võitlus.
(Sinine, Juta, Possu, Pliiatsid, Valge, Valge saatjad)

SININE: (räägib) Äää...
⁕ ⁕ ⁕
SININE: (räägib) Eee...
JUTA: (räägib) Sina oled pliiats, keda ma enne ei näinud.
SININE: (räägib) Mmm, äää... eee...
JUTA: (räägib) Mis sa tahad öelda?
SININE: (räägib) Ii... iii... eee...llll...
JUTA: (räägib) Ei saa aru. Possu räägib ka selgemalt.
Possu üritab Sinist ampsata, aga Sinine annab mõista, et näri teisest otsast.

POSSU:

Söömine on hea! Söömine on hea!

Sinine katsub oma teravat pead ja joonistab tänuks Possule mõned sisnised mustikad.
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SININE: (räägib) Sinininine.
JUTA: (räägib) Väga meeldiv. Juta.
SININE: (räägib) Sinininine värv! Juttame juttu peitu!
JUTA: (räägib) Sa mõtlesid, et „ruttame ruttu peitu”.
SININE:

Just, just, just, just... nigu tuline jutt!

JUTA: (räägib) Miks?
SININE: (räägib sosistades)
Sest ma teen... värvi jutt... see on pikk jutt.
JUTA: (räägib) Katsu toibuda ja räägi ikka. Mis sa tahad öelda?
SININE: (räägib) Alguses oli värviline jutt. Jutt. Jutt.
(laulab)

Jutustada juttidega oskan ma.

(räägib) Juttidega joonistuses jutustan... Muinasjutti jutustan!

JUTA:

Muinasjutt! Seda ma arvasin!
Seepärast ongi asjad nii veidrad!
Kuid juhtus küll mis, et on nii?

Teised pliiatsid kogunevad järk-järgult kuulama.

SININE:

Maailm oli värviline, elu mitmekesine,
lõbusasti, pliiatsid me, kõike kambas tegime.
Värvisime joonistusi, ellu nemad ärkasid,
kuhu tera torkasime, lilled sinna tärkasid.
Kuhu tera torkasime, lilled sinna tärkasid.
Ainult ühel meie salgas elu oli kurb,
kuis ka lõpetas või algas, midagi ei tuln’d.
Kurtis, et ta joonistusi keegi meist ei märkagi.
Valgel pinnal valged kriipsud ülesse ei ärkagi.

PLIIATSTE KOOR :

Valgel pinnal valged kriipsud ülesse ei ärkagi!

SININE, PLIIATSTE KOOR: Üheskoos sai tehtud otsus,
abistame teda ja õpetame
enda toone heledamaks segama.
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JUTA:

Ja Valge muutus ahneks
ja võttis muinasjutu üle?

PLIIATSTE KOOR:

Ei läinud ju kokku vaikus ja lärm,
vaikus ja lärm.
Sai Valgest kõige tugevam värv.
Kõik teised jäid...

Tuleb Valge, märkab Sinist.

VALGE: (räägib) Ma tunnen tumeda värvi haisu! Kust see tuleb?
⁕ ⁕ ⁕
VALGE: (räägib) Potisinine!?
SININE: (räägib) Ma-ma-ma olen lihtsalt sinine.
VALGE: (räägib) Liiga sinine!
Sinine läheneb Valgele häbeliku vaprusega.

SININE: (räägib) Ma olen lihtsalt sin-sin... iiiinin...
VALGE: (räägib) Ära inise! Kas sa arvad, et oled järsku nii teravaks saanud,
et mulle vastu hakata?
Valge ja Sinine võitlevad.

VALGE SAATJASKOND: (skandeerides)
Valge, valge, valge!
Valge ajab Sinist taga.

Valge, valge, valge!
Teised pliiatsid pagevad Sinise juurest.

VALGE SAATJASKOND, PLIIATSTE KOOR:
Valge, valge, valge!
VALGE:

Vaa...
Attacca
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Nr. 9. Merisiga terveks pidi saama.
(Juta, Sinine, Possu)
Juta, Sinine ja Possu hiilivad peidust välja. Sinine on endassetõmbunud.
Juta silmitseb kurvalt Possut ja pöördub Sinise poole.

JUTA: (nõudlikult)

Merisiga terveks pidi saama,...

SININE:

Si-si...

JUTA:

... tulemus on kummaline, suisa mingi jama!
Merisiga terveks pidi saama,...

SININE:

... ni-ni...

JUTA:

... ometigi temal nagu aju oleks vagu!

SININE:

... ne-ne...

JUTA:

Ainult ajab toidujuttu, näriks, mida iganes,
minu arust kindla peale selles loos on viga sees!

JUTA: (räägib, etteheitvalt) Te lubasite üheskoos Possu terveks ravida.
SININE: (räägib) Lubasime üheskoos, proovisime üheskoos, untsu läks kõik
üheskoos. Kahjuks pliiatsite vägi Valge lipu all koostööd teha ei oska.
JUTA: (räägib) Aga sina üksi joonistasid ju mustikaid, mida Possu süüa sai?
SININE: (räägib) Ainult mina sain joonistada, sest Possu näris mind teravaks.
Tänan sind, Possu.
JUTA: (räägib) Siis peab Possu kõik pliiatsid teravaks närima.
Aga kus kõik on?
SININE: (räägib) Nad on kuskil valge udu sees...
JUTA: (räägib) Valge udu! Selge! Tuleb minna. Aga kuhu poole?
Attacca

Nr. 9a. Muinasjutumaal on ikka nii.
(Juta, Sinine, Vanaema, Possu)
Ilmub hiigelsuur Vanaema.

JUTA: (räägib) Kes see on?
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VANAEMA:

Muinasjutumaal on ikka nii,
et olukord kas tagurpidi
või ehk hoopis teisiti kui tavaelus ees.
Siiski, muinasjutt on kaval,
riukaline mõistulugu,
jätab mulje ta fantaasiast,
tõmbab enesega kaasa
ning on tegelikult peidus päriselu sees.
Muinasmaal on omad tavad...,

Juta püüab tulutult saada Vanaema tähelepanu.

JUTA:

Väikesel tüdrukul...

VANAEMA:

...naljakad ja...

JUTA:

... suur on küsimus!

VANAEMA:

... ehmatavad, kuidas ise aru saad
ja lähed seiklusega kaasa,
lähed seiklusega kaasa,
kui sul muinasjutust leitud
rännutee on ees.
Lähed seiklusega kaasa,
kui sul tee on ees.

Vanaema kaob.
Attacca

Nr. 10. Valgete lippude tants.
Joonistame valmis.
(Juta, Sinine, Possu, Pliiatsid)
Valgete lippude tants.

POSSU: (räägib) Val-por-por-porr!
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SININE: (räägib) Juss, juss, Po-poss! Valge võib kuulda!
JUTA: (räägib) Possu, kuss!
SININE: (räägib) See on pinal, kus Valge pliiatseid vangis hoiab.
JUTA: (räägib) Aga miks nad ei põgene?
SININE: (räägib) Nad on nii nürid, et ei tea kus uks on.
Possu jääb magama.

JUTA: (räägib) Laseme Possul neid närida!
SININE: (räägib) Jutt-jutt-jutt judisema ajab hirm.
JUTA: (räägib) Ära judise, julged ei judise! Teeme ruttu, enne kui Valge ärkab.
Possu marss maast lahti! Süüa tahad?
POSSU: (räägib) Porr-porrr!?
JUTA: (räägib) Possu - edasi! Äss, võta, pure!
Possu läheb sisse, Juta ja Sinine jäävad ootama.
Pliiatsid jooksevad rühmadena välja.

PLIIATSTE KOOR:

Joonistame valmis kõike, mis on laulusalmis!
Joonistame ikka, triipu lühikest ja pikka!
Joonistame kõike, kauneid juppe, kauneid lõike.
Siuhti, säuhti, hops, ahoi!
Joonistame veel! Joonistame veel!

JUTA: (räägib) Paid pliiatsid! Kas te teeksite nüüd Possu terveks?
Pliiatsid kogunevad Possu ümber ja joonistavad talle roosad prillid, kirju kaabu, rohelise
võlukepi ning siniste ja punaste triipudega sebrakasuka.

PLIIATSTE KOOR: (pooled lauldes, pooled sosinal)
Siuhti, säuhti! Siuhti, säuhti!
Siuhti, säuhti! Siuhti, säuhti!
Juta jookseb ringi, hoiab peast kinni.

PLIIATSTE KOOR:

Siuhti, säuhti, hops, ahoi!
Joonistame veel!

JUTA: (räägib) Appi! Mis te nüüd tegite?!
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PLIIATS 1: (räägib) Aga, mis valesti on?
JUTA: (räägib) Kus mustad laigud on?
PLIIATSTE KOOR: (rääkides, erinevas tempos) Mis see mustad on?
Attacca

Nr. 10b.
(Juta, Sinine, Possu, Pliiatsid)

JUTA:

Tähelepanu!
Possu on väike ja mustade laikudega!
Kuidas musta saab?

PLIIATSTE KOOR:

Mm, meil...

Possu tõstab kuuehõlmad üles ja kükitab.

POSSU:

Ma musta teen!

JUTA: (räägib) Ei, ei, Possu! Päris musta on vaja! Musta värvi!
PLIIATSTE KOOR:

Mm, meil... meil ei ole sellist värvi!

JUTA: (räägib) Teate mis! Teil ei olnud üldse ühtegi värvi peale valge.
Te ei teadnud isegi, mis värvi te olete ja siis tuli Possu ja teritas teid.
⁕ ⁕ ⁕
JUTA: (räägib) Possu aitas teid, aidake nüüd Possut!
POSSU: (räägib) Tead Juta, ma ei tahagi enam väikeseks. Ja mul oleks nagu
mõtteid ka juurde tulnud. Vaata näiteks see laul, mis Vanaema laulis:
PLIIATSTE KOOR:

Guugel ja muugel ja komm.
Guugel, muugel!

POSSU: (räägib) Kui ma olen tagasi väike, siis ei saa ma üldse guugelmuugel
kommi. Aga praegu ma tunnen lõhnast, et see ei ole minust kaugel.
PLIIATSTE KOOR:

Guugel ja muugel ja komm.

POSSU: (hellitavalt)

Guugel, muugel, punkt ja komm!

PLIIATSTE KOOR:

Üli väga maitsev on!
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POSSU:

Guugel, muugel, punkt ja komm!

PLIIATSTE KOOR:

Üli väga maitsev on!

POSSU:

Guugel, muugel, punkt ja komm!

JUTA: (löödult)

Ongi vist hilja!
Nad mõtlevad ainult söögist!
⁕ ⁕ ⁕
No ja vaata Possut!

SININE: (räägib) Ei, jõuab veel! Ära nukrutse, mul on idee!
Attacca

Nr. 11. Värvide segunemise laul.
(Juta, Sinine, Must, Possu, Pliiatsid)
Juta ja Sinine meelitavad pliiatseid nagu Vanaema loomi.

SININE:

Kogunege pliiatsid - joonistamistarbed,
pilla-palla siiani, seisame nüüd valvel!

PLIIATSTE KOOR:

Seisame valvel!

JUTA:

Siis kui värvid saavad kokku,
ja kui saavad õigel ajal just,
ja kui õigel ajal toonid ühinevad
sünnib, sünnib, sünnib...

PLIIATSTE KOOR:

Must, must!
Mu, mu, mu, mu...
Must, must!

MUST:

Must, see on olevik, milles juured,
temas kõik värvid on sees mälu ja minevik teevad sind suureks.
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PLIIATSTE KOOR:

Mu, mu, mu, mu...
Must!

MUST:

Mu...

Laul katkeb, sest järsku on kuulda Valge tulekut.
Attacca

Nr. 12. Valge on tulevik.
(Juta, Sinine, Must, Valge, Possu, Pliiatsid)
Tuleb Valge.

VALGE:

Aru ma ei saa, kust on ilmunud välja,
on ilmunud välja see jube-kole Must?

JUTA: (räägib) Olge nüüd paid ja leppige ära!
VALGE: (räägib) Mäletad Sinine, kuidas sa soovisid olla natuke heledam?
VALGE: (kergelt)

Valge on... valge on... on tulevik...

SININE:

Sinisest lättest saab kastmise vee,
sinine taevas seal peegeldub sees.

VALGE:

Valge on... on unistus.

MUST:

Sinav on mustavast kosmosest maa,
kui kaugemalt vaatad sa.

SININE, MUST:

Must on olevik, muld, milles juured,
temas kõik värvid on sees,
mälu ja minevik teevad sind suureks,
kasvada aitavad veel.

VALGE:

Olgu, mind veensite, mustagi armastan,
kogu te kirju palett mu südame külge nüüd sai.
Tehke üks järjekord, nii nagu spektris on,
Valge teeb kõigile pai!

Kõik võtavad rivvi, Valge surub kätt ja teeb pai. Paiga muutub värv heledamaks.
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PLIIATSTE KOOR:

Oh, rõõm! Oh, rõõm! Oh, rõõm!

Valge surub Musta kätt.

VALGE: (räägib) Sa ei saa ju olla mustavatimees! Ikka hallivatimees!
Attacca

Nr. 13. Üksinda on ülitore.
(Valge, Valge saatjad, Juta, Sinine, Must, Possu, Pliiatsid)

VALGE: (räägib) Aga Valge hoopis tüssas teid! Haa!
(laulab)

Aga Valge hoopis luiskab,
heaks ei hakka eal!
Valge tõuseb, valge tuiskab,
teinekord siis tead!

Valge tantsib.

VALGE SAATJASKOND, PLIIATSTE KOOR: (skandeerides)
Valge, valge, valge!
Valge, valge, valge!
VALGE:

Kõik, mis pole valge,
on inetu ja must,...

VALGE SAATJASKOND: On inetu ja must! Jah!
VALGE:

... ta tallan alla jalge, usun igavust!

JUTA, SININE, MUST, PLIIATSTE KOOR:
Ja... on... inetu... ja... must!
VALGE:

Valge alustab ja võidab,
kõikidele sisse sõidab!

JUTA, SININE, MUST, PLIIATSTE KOOR:
Ja... on... inetu... ja... must!
VALGE SAATJASKOND: Valge!
VALGE:

Muinasmaal nüüd va-va-va-va-va-va-va,
valged lood on, ümber-ringi valge kookon.
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Kõik, mis pole valge, on inetu ja must!
VALGE SAATJASKOND: On inetu ja must!
VALGE:

Värvipliiatsitele ei ole õigustust!

Teised pliiatsid, Juta ja Possu lahkuvad järk-järgult, kurvalt

VALGE: (räägib) Auuu...
(laulab)

Üksinda on ülitore, igal alal juhin,
sest mul konkurente ei ole.

Laulu ajal lahkuvad ka Valge saatjad.

Üksi mängin peitust
ja üksinda mängin keksu,
üksi mängin kaarte ja võidan!
Attacca

Nr. 14. Siuhti, säuhti, sops, ahoi.
Guugelmuugelpunktkomm.
(Juta, Sinine, Must, Valge, Possu, Pliiatsid)
Tulevad vaikselt Juta ja Possu.

VALGE: (räägib) On valge väga õnnetu värv...
JUTA: (räägib) Palun, Valge, tule meile appi!
VALGE: (põgenedes, räägib) Appi! Appi!
JUTA: (räägib) Mis sul on?
VALGE: (räägib) Appi! ...Ma ei oska aidata.
JUTA: (räägib) Kuidas ei oska?
VALGE: (räägib) Kardan.
JUTA: (räägib) Ära karda, see on lihtne ja pole üldse valus.
VALGE: (räägib) Ausalt või? Mismoodi see käib?
JUTA: (räägib) Tuleb lihtsalt teistega sõber olla ja koostööd teha.
Siis lähevad värvide võlujõud käima.
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VALGE: (räägib) Kas ilma minuta ei saa?
JUTA: (räägib) Ei, sest kui kõik värvid ei ole sõbralikult koos,
siis ei tööta võlujõud. Ainult sina saad aidata, ainult koostöö aitab.
VALGE: (räägib) Mis see koostöö on?
JUTA: (räägib) See on nagu koos mängimine.
VALGE: (räägib) Appi! Koos mängimist ma kardan.
POSSU: (räägib Jutale) Por-por-por-pai!
JUTA: (räägib) Õige! Vanaema ju ütles, et kui guugelmuugelkomm
mõjuma hakkab, siis on minu pail vägi sees. Peab proovima.
(Valgele) Ma näitan sulle kuidas koos mängida. Ära karda!
Juta läheneb Valgele. Valge pigistab silmad kinni.

VALGE: (räägib) Appi, appi, appi!
Juta teeb Valgele pika pai, Valge avab silmad.

VALGE: (räägib) Sa tegid mulle pai?! Keegi pole mulle kunagi pai teinud.
JUTA: (räägib) Tule, proovime koos mängida. Ma näitan ette.
JUTA:

Siuhti, säuhti!

VALGE:

Siuhti, säuhti!

POSSU:

Bu-bip-paa!

JUTA, VALGE:

Bu-bip-paa!

Possu näeb suhkruvatimasinat.

POSSU:

Päris üksinda ei saa!

JUTA, VALGE:

Üksinda ei saa!

POSSU:

Üksinda ei saa!

Järk-järgult liituvad mänguga Sinine, Must ja teised värvid. Leppimine.

VALGE:

Siuhti, säuhti, bu-bip-paa!

JUTA, SININE, VALGE, POSSU: Siuhti, säuhti, bu-bip-paa!
PLIIATSTE KOOR:

Üksinda, üksinda ei saa!

Juta, Sinine ja Valge keerutavad lõbusasti koos.

JUTA, SININE, VALGE: Siuhti, säuhti, bu-bip-paa!
Päris üksinda ei saa!
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PLIIATSTE KOOR:

Üksinda, üksinda ei saa!

MUST, POSSU:

Guugel, muugel, punkt ja komm,
mida selleks tatrvis on?

KÕIK: (manades)

Guugel, muugel, guugel, muugel,
guugel, muugel, guugel, muugel,
guugel, muugel!

KÕIK: (rääkides) HUURRAA! Võluvägi toimis!
JUTA: (räägib) Kui võluvägi on päris, siis on ju muinasjutt ka päriselt olemas!
Ja muinasmaa!
Attacca

Nr. 15. Eesti ongi muinasmaa.
(Juta, Sinine, Valge, Must, koor)

MUST, KOOR: Kollane ja purpurlilla pole meie lipuvärvid.
Nad ei anna taeva alla rabalaukaid, nõmmejärvi.
Laane palg on roheline, talvel katab lumi ta,
õhtu värvib mervine majakate sinega.
Eesti ongi Muinasmaa!
JUTA, SININE, VALGE, MUST, KOOR:
Meie tüdrukute palged punahõõgu kannavad,
poegadel on hamed valged helehallil rannamaal.
Tumemusta mullapinda aetud vagu, tehtud töö,
riputame kirikindad vikerkaarevärvi vööl.
Eesti ongi Muinasmaa!
Sinine ja must ja valge, teised värvid ka,
üheskoos me joonistame terve maailma.
Eesti ongi Muinasmaa!
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Sininimusta taeva alla värvisime rõõmu me!
Päevakene algab kohe - tõuse, väike kullake!
Eesti ongi Muinasmaa!

Nr. 15a. Guugelmuugelpunktkomm instrumentaal.
Lõpp
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