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Viike kuusk:
R.ebane:

Jutustaja:
Eesel:

n4AAtr I\{A VATKSEIM JOuLUpw
Jutustaja: Kuused mikkiinkal ootavad j1ulude saabumist-
Kuused: 1. Varstionj6ulud.

2. Maa on juba b lmunud.
3. Peal<s iklca jduludels lumi tulema.
4. Ja ibna lumeta ei ole jIulud nii ilusad-
5. Kas lc6ik on juba saanud kutsed jdulupuudeks linna?
6. Mina olen! Mina ka! Mina lra!

Viiike kuusk: Ainult mina ei ole saanud lottset linna.
Kuused: Me ju i)tlesime, et l<asta kiiremini. Me ju tlesime, et nii viiil<sed kuused ei l<6lba

j1ulupuuks.
Jutustaja: Ja varahommikul asusid ltiik suured kuused teele, lelwitades oma uhkeid oksi.
Kuused:Meiendldheme!Ilusatj6ulu5htut,vtiilrekuuseI<e!Meidootavadlapsed.'
Viiike kuusk: Niiiid olen ma tdiestt til<si. Kui vaid saal<sin olla koos nendega ltnnas !
Linnuke: Mida sina siin rniien6lval l<si teed? Mina kiintstan linna, tule kaasa!
Viiikckuusk: Ma olen liiga viiike, et veeta jdulusid.
Linnuke: Oi, oi, kuidas saaksin sind aidata. Mul oi limas sdber eesel, tema teab Mike j1utudest.

Lendan teda ktttsurna. Ehksaab terna sind aidata.
Mida sina teed? Kas sa ei knvatsegi linna rninna?
Ma olen liiga v(iike, ma ei kblba jdulupuul<s
T6si, tdsi, ka minapole niivriikest kuuske niii.nud. Kuidas ma saaksin sind aidata?
Et, mina ei oska sind mitte kuidagi aidata. Head 6htut.
Samul ajal kihenevad linnuke ja eesel mciendlvale.
Sa ei rricikinud, et teekand on nii ptkk. Kas rne ikkn veel prirale ei jdua? Ma tahal<sin rtii
vciga ltruta tagasi. Jttst tli)i)d on linn tcits siginat ja saginat ning viimast jdulueelset
tiret,tst.

Linnuke: Oletnegi kohal. See on vdil<e latuselce.
Eeslike: Oh-oo, oLoo. Oi, oi, nii vriikest kuusekest pole l<a mina kunagi ndinud! Mis sulle muret

teeb, vtjike lauselee? Olen tulnud nii lcaugelt, et sind aidata.
Viiike kuusk: Tahalcin nii viiga olla natulce suurem, et saal{sin olla koos vendadega linnas. Ma vist ei

saa kunagi niiha jdulusid.
Laulu "Oh kuusepuu" ajal pannakse kuusele kiiiinlad pdlema.
Eesel: Ara nulottse, vdike kuuseke. Vaata linna tulesid. Need lci)i)nlad sriravad kindlasii sinu

vendadc oltstel. Just n d algavad linnas j6ulud: kingitused pannakse kuuskede alla,
lcaetakse jdululauad, ahjudes k psevad jduluroad, ustele kiniitatakse kaunistused. Just
n d hakaakse laulma launeid j6ululaule. Just nii d on aasta ihnaim hetk. Ara nuta
lan/sel@, ehkjiirgmisel aastal saad sinagi ntiha jiutusid.

Viiike kuusk Seda kiilce on nti hea kuulata. On nii hia, et si niimoodi rdiigid. Ehk jdrgmisel aastal,
jah, ehkjdrgmisel aastal. :

Jutustaja: Niimoodi rahunenult sosistades jdi veiikz kaueke magama. Eesel ja linnulce ohkasid
kergendatult. Ka nemad jiiid latuse ldrvale magama.-Neil oli piHc-ptiev seljanga.
Hakkas sadama vail<set j1ululund.

Laul: "Vaikselt sajab ju lund" (Laululiite II, nr. 46)
Jutustaja: Saabus jduluhommik. Lumi sdtendas pdikesepaistel. Eeset ja linnuke raputasid endalt lume.Linnuke: Vaata, milline l<aunis hdbedaselt valge oi mdendlv.
Eesel: Vaata, las see on meie vdike kursetci? OIed sa midagi nii kaunist ndinud?Linnuke: See kdik on nii ihts.
Eesel: See on t1esti nii ilus, laulame midagi koos.
Laul koos lastega (sobiv j6ululaul vabal valikul).
Jutustaja: Nende laul lajas le mtie, ille tagendiku, kuni suure metsani.

Ja loomad metsas kuulsid ihsat lautu ja hatd<asid liikuma sinnapoole, kust tuli laul.
Nii i6udsid kiik loomad vciikzse latuse juurde. Nii saabus trihtedest kirgas j1utupi)ha
6htu. Jeesuslaps magas s6imes Maarja ja Joosepi juures ning vciike kiuseke kuulis,
kuidas kzegi sosistas talle 6ige tasa, 6ige tasa: Mite lceegi ei ole liiga viiilce, armas
kuuseke, et p hitseda jdurusid, sest kn mina oren niisamivtiiAz kui iinagi. vciik
kuutseke sai aru Jeesuslapse sosinast.

Eesel: N tid on jdulud m6ridas, ma liihen ni) d tagasi linna. Need olid kauneimtid j1ulud minu
elus. Jdrgmise aasta j6uludel<s tulen tagasi.

Linnuke: Aga mina jdiitt sinu juurd.e kevadeni.
Viiike kuusk: Kui tore, et sa oled minu juures. Ni)i)d ei mdrle ma enam sellele, et olen liiga vtiikz.


