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TARE- TAREKE. 

 

Tegelased: jutustaja, konnad, hiired, kana, tibud, siilid, rähnid, jänesed, oravad, 

rebane, hunt, karu. 

JUTUSTAJA: Konnad läksid läbi raba, nägid- väraval on taba. Käpaga nad 

katsusid- lukk läks lahti sedasi. 

KONNAD: Kes, kes selles tarekeses on? Krooks- krooks! Pole siin vist kedagi. 

Meie krooksujad konnakesed elame nüüd siin. Krooks- krooks! 

JUTUSTAJA: Elanikud majja said. Vaevalt süttida sai tuli, hiirekesed sinna 

tulid. 

HIIRED: Vaat, kus tare metsa süles, korstnast suitsu tõuseb üles. Kes- kes 

selles tarekeses on? 

KONNAD: Meie, krooksujad konnakesed. Kes teie olete? 

HIIRED: Meie, piiksujad hiirekesed. Piiks- piiks! Mis te arvate sest loost, kui 

me elaksime koos? 

KONNAD: Tõtt on teie loos, seltsim elada on koos. 

JUTUSTAJA: Hiirepaar nüüd konnakeste juurde asus, nende sõprus ennast ära 

tasus. Äkki tiibu saputades, saabub kukk sealt koputades. 

KUKK: Vaat, kus tare metsa süles, korstnast suitsu tõuseb üles. Kikerikii! Kes, 

kes selles tarekeses elab? 

KONNAD: Meie krooksujad konnakesed. Krooks- krooks! 

HIIRED: Meie, piiksujad hiirekesed. Piiks- piiks! Kes sina oled? 

KUKK: Olen kukk- vikkelsukk, punaharjaline kanakarjaline. Las ma siia tarre 

asun, kikerikii! 

KONNAD; HIIRED: Tõtt on sinu loos, seltsim elada on koos! 

JUTUSTAJA: Tihe sõprus kohe loodi, elavad nüüd nõndamoodi. Aga vähe 

aega kaob, kanakene ukse taga taob. 



KANA, TIBUD: Vaat, kus tare metsa süles, korstnast suitsu tõuseb üles. Kes, 

kes selles tarekeses elab? 

KONNAD: Meie, krooksujad konnakesed. 

HIIRED: Meie, piiksujad hiirekesed. 

KUKK: Mina, kukk- vikkelsukk. Kes sina oled? 

KANA: Olen kanakene, kaa- kaa- kaa, tibudega tulin ma. Las nüüd meie ka teie 

seltsi asume! 

KONNAD, HIIRED, KUKK: Tõtt on sinu loos, seltsim elada on koos! 

JUTUSTAJA: Nõnda tihe sõprus loodi, elavad nüüd sedamoodi. Ruttu, ruttu 

tunnid kaovad, siilikesed uksel taovad. 

SIILID: Vaat, kus tare metsa süles, korstnast suitsu tõuseb üles. Kes, kes selles 

tarekeses elab? 

KONNAD: Meie, krooksujad konnakesed. 

HIIRED: Meie, piiksujad hiirekesed. 

KUKK: Mina, kukk- vikkelsukk 

KANA, TIBUD: Mina, kana, kaa- kaa- kaa, minu tibukesed ka. Kes teie olete? 

SIILID: Meie, siilid, okassärgid, kellel peast ei jalust märki. Laske palun meie 

ka teie tarre elama! 

KONNAD, HIIRED, KUKK, KANA: Tõtt on teie loos, seltsim elada on koos! 

JUTUSTAJA: Natuke läks aega veel, rähnid tulid lennates. 

RÄHNID: Vaat, kus tare metsa süles, korstnast suitsu tõuseb üles. Kes, kes 

selles tarekeses on? 

KONNAD, HIIRED, KUKK, KANA, SIILID: Meie, krooksujad konnakesed, 

piiksujad hiirekesed, kukk- vikkelsukk, kana kaa- kaa- kaa ja minu tibud ka, 

siilid okassärgid. Kes teie olete? 

RÄHNID: Meie, metsalinnud rähnid, tok- tok- tok. Kas me saame ka tulla ka 

teiega koos elama? 



KONNAD, HIIRED, KUKK, KANA, SIILID: Tõtt on teie loos, seltsim elada 

on koos! 

JUTUSTAJA: Kulub aega veel ja veel, oravad on siia teel. Tarekese juurde 

tõttavad, endal elupaika otsivad. 

ORAVAD: Vaat, kus tare metsa süles, korstnast suitsu tõuseb üles. Kes, kes 

selles tarekeses elab? 

KONNAD, HIIRED, KUKK, KANA, SIILID, RÄHNID: Meie, krooksujad 

konnakesed, piiksujad hiirekesed, kukk- vikkelsukk, kana kaa-kaa-kaa ja minu 

tibud ka, siilid okassärgid, metsalinnud rähnid. Kes teie olete? 

ORAVAD: Oleme oravad, käbikunungad, tahaksime ka teie seltsis elada! 

KONNAD, HIIRED, KUKK, KANA, SIILID, RÄHNID: Tõtt on teie loos, 

seltsim elada on koos! 

JUTUSTAJA: Möödub aega veidike, kiirelt kohal jänkuk´sed. 

JÄNESED: Vaat, kus tare metsa süles, korstnast suitsu tõuseb üles. Kes, kes 

selles tarekeses elab? 

KONNAD, HIIRED, KUKK, KANA, SIILID, RÄHNID, ORAVAD: Meie, 

krooksujad konnakesed, piiksujad hiirekesed, kukk- vikkelsukk, kana kaa-kaa-

kaa ja minu tibud ka, siilid okassärgid, metsalinnud rähnid, oravad, 

käbikuningad. Kes teie olete? 

JÄNESED: Meie, jänkud, välejalad, tahaksime ka teie seltsis elada! 

KONNAD, HIIRED, KUKK, KANA, SIILID, RÄHNID, ORAVAD: Tõtt on 

teie loos, seltsim elada on koos! 

JUTUSTAJA: Nõnda tihe sõprus loodi, elavad seal sedamoodi. Kõik on sõbrad, 

semud head, nõnda olemagi peab. Äkki väljub metsasalust hunt, kel pole 

ulualust, väravale kopsib sääl, endal kurjalt vali hääl. 

HUNT: Kes, kes selles tarekeses on? 

KONNAD, HIIRED, KUKK, KANA, SIILID, RÄHNID, ORAVAD, 

JÄNESED: Meie krooksujad konnakesed, piiksujad hiirekesed, kukk- 

vikkelsukk, kana kaa-kaa-kaa ja minu tibud ka, siilid okassärgid, metsalinnud 

rähnid, jänkud välejalad. Kes sina oled? 



HUNT: Olen hunt teravküüs, hallis rüüs, kõnnin ringi, kõht on tühi, tahan oma 

saagiks teid! 

KÕIK KOOS: Pole meie sinu saak, väraval on lukk ja haak! 

JUTUSTAJA: Hunt nüüd mööda laasi luitab, rebast otsides seal uitab. Peagi 

reinu kohtab ta, pika punasabaga. 

HUNT: Tere- tere, reinuvader rebane! 

REBANE: Kuidas läheb, kriimsilm- hunt? 

JUTUSTAJA: Hunt, see tahab minna sinna, kus on metsatukk, maha murda 

väravale pandud lukk. 

HUNT, REBANE: Meiegi ju sööki maitseks, kui see lukk seal neid ei kaitseks. 

Mesikäpaga peab sõprust soetama, äkki tema on meid nõus toetama. 

JUTUSTAJA: Sammub tõesti samal ajal mesikäpp seal metsarajal. 

KARU: Kogu päeva metsas tammun, söögist mõeldes ringi sammun. 

JUTUSTAJA: Hunt ja rebane siis koos karule seal jutustavad, kus neid ootab 

maitsev noos. Rebasel on kaval aru, läheb, tema kannul karu, hunt, va 

hallivatimees, juhina käib kõige ees. Näe, seal värav ongi, karu vastu laudu 

tongib. 

KARU: Tehke heaga lahti! 

MAJA ELANIKUD KOOS: Kes seal kopsib, ei saa aru! 

KARU: Mina, karu mesikäpp, tehke värav lahti ruttu, ma ei salli pikka juttu! 

KÕIK KOOS: Ei me ust ei ava sulle, oled paha karuott! 

REBANE: Mesikäpp end vastu hunti sea, ühel jõul me lukust jagu saame pea! 

JUTUSTAJA: Surusid nad kurja nõuga väravale kogu jõuga. Aga kõik on tühi 

töö, värav kõikuma ei löö. Karu pressib võsavenda, rebane, see aga enda kõige 

tagumiseks seab, oma nahka kalliks peab. 

REBANE, KARU: Üks, kaks, korraga! 

HUNT: Minu kondid naksuvad, hädavaevu jaksan koju minna ma. 

KARU: Hundist aru ma ei saa, miks ta järsku põgenes? 



REBANE: Hunt ka mõni abimees, meil on endil tugev jaks! 

JUTUSTAJA: Mesikäpp ei jäta, ajab plangu alla käpa. Valesti vist tegi ta, 

käppa kätte ta ei saa. 

KARU: Appi, käpp jäi kinni mul! 

JUTUSTAJA: Rein ei mõtle vastata, katsub jalga lasta ta. 

KARU: Appi, appi! Mõmm- mõmm! 

JUTUSTAJA: Rebis käppa raevukalt, sai ta kätte plangu alt. Nõnda kõik läks 

siiski roopa, nüüd las käia, otse koopa. 

KUKK: Meie kolkisime varast! Kikerikii! 

JUTUSTAJA: Kukk end uhkelt raputab, sabasulgi saputab. Aga sellal, kui ta 

kiitleb, reinuvader võsast piidleb. 

REBANE: Oota, kukk, sa vägimees, vaatame, mis ootab ees! 

JUTUSTAJA: Ta aiale lähenes ruttu ja alustas mahedat juttu. 

REBANE: Kes, kes selles tarekeses elab? Elab siin kukk- kuldharjake? 

KUKK: Kes see kiidab mind? 

REBANE: Lenda siia laululind! 

KUKK: Ei, ei! 

JUTUSTAJA: Aga kukk ei suutnud vastu panna reinu meelitustele, laulis nagu 

võttis hääl ja siis kavalpeale ligi lendas. Aga rein, kes ootas all, haaras tiivast 

kinni tal. Kukk, see rapsib, karjub, nurub, rein vaid naeru maha surub. 

REBANE: Sind nahka pista on mul isu! 

JUTUSTAJA: Võssa kavalpea kaob, hambus kukeke taob. 

KUKK: Appi, appi! 

JUTUSTAJA: Kuulsid seda okassärgid, jooksid päästma sõpra,kes on hädas. 

Siilid, need ei mõista armu anda, torkavad okkad reinu kanda, siilil okkad nagu 

nõelad, torkima on väga õelad. 

REBANE: Kohe kuke päästan ma! 



JUTUSTAJA: Laskis kuke hambust valla, põikas kähku metsa alla. 

KÕIK KOOS: Kinni pea, reinul saba otsast vea! 

JUTUSTAJA: Rein ei saanud püüdjaist lahti, põõsa varjus tabati, saba otsast 

krabati. Nii ta kadus läbi salu, andes jalgadele valu. Siilikesed koju läevad, ise 

rõõmsad välja näevad, kaasas on neil sabatutt, aga majas veereb jutt. 

KÕIK KOOS: Kas on elus kukk- vikkelsukk? 

SIILID: Ärge sõbrad heitke meelt, kohe leiame ta teelt! 

JUTUSTAJA: Kukekene, kanakarjus ongi haavapuude varjus, kukel jaksu on 

veel vähe, aga vapralt omal jalal koju läheb. Jälle kõigil rõõmus meel, laulgi 

rõkkab nende teel. 

KÕIK KOOS: Laul: LAULGEM SÕBRAD (A: Velli) 

JUTUSTAJA: Uks on lukus, on vaikusetund, magab tareke magusat und. Kõik 

nii vaikne ja rahulik näib, siilid valvates õue peal käivad.Ärgu karu ja võsavend 

tare kandis näidaku end, reinuvader, küll seegi nüüd teab, et rohkem võssa 

hoiduma peab. 
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