Mustan lampaan tärkeät asiat
Musta lammas saapuu näyttämölle
Musta lammas:
Minä olen mustien lampaiden sukua. Meidän suvussa ei hymyillä, ei naureta, eikä
varsinkaan leikitä. Me teemme vain tärkeitä asioita. Kun vierailemme sukulaisten
luona, ne ovat arvokkaita tilaisuuksia, joissa keskustellaan tärkeistä asioista.
Musiikkina kuuntele hieno taidemusiikkia, mutta eniten pidän vanhan talon
hiljaisuudesta. Käynkin tähän istumaan ja kuuntelemaan sitä.
Ilmo-hiiri: Hei minä olen Ilmo. Näin tämän talon ja ajattelin. Olisiko siellä minulle
ystävää. Koputetaan.
Musta lammas: Kuka siellä mahtaa olla?
Menee ovelle.
Hetkinen, et ole sukulainen. Mene pois.
Laittaa oven kiinni Ilmon edestä
Ilmo: Ohoh. Ehkä hän ei nähnyt kunnolla.
Hei taas, minä ajattelin, että tulisitko ystäväkseni?
Lammas:
Minä en kaipaa ystäviä. Mene pois.
Ilmo: Hyvä on. Olisin vain halunnut tutustua.
Lammas:
Menihän se. En halua, että kukaan tulee häiritsemään tärkeitä asioitani.
Aloitan siivoamaan, se on tärkeää.
Ensin harjataan roskat
Musiikki päälle.
Hakee harjan ja aloittaa harjaamaan
Nyt on roskat pois.
Pudottaa harjan sermin taakse.

Tamppaan matot seuraavaksi.
Hakee maton ja heittää sekä asettelee maton sermille.
Hakee harjan, nyt toisin päin.
Tämä harja on tärkeä työväline. Sillä voi myös tampata.
Pudottaa tamppauksen jälkeen harjan, että maton sermin taakse.
Nyt näyttää siistiltä. On siis aika istua ja lukea lehteä.
Hakee lehden ja asettuu lukemaan sitä. Auta toisella kädellä lehden
luvussa.
Katsotaanpa.
Tämähän vanha lehti. Se on hyvä. Historia, jos mikä on tärkeää ja arvokasta.
Hetkinen. Täällähän on askarteluohjeita. Ja satuja. Tämä on iloinen lasten
lehti.
Pudottaa lehden käsistään.
Musiikki loppuu
Jää kuuntelemaan hiljaisuutta
Onpa hiljaista. Tuntuu, tuntuu hassulta.Yksinäisyyskö se on.
Asialle on tehtävä jotain. Luulen seuran auttavan. Olen nähnyt, että ystävät
nauravat ja hymyilevät yhdessä.
Minä en osaa nauraa.Tiedän teoriassa, miten se tapahtuu. Se on erilaisia
äännähdyksiä rytmikkään hengitysten tahdittamana. Jotenkin siis näin.
Ha ha ha, he he he, hih hih hi, hy hy hy.
Pyörittää päätään. Ottaa uudestaan hieman nopeammin.
Nyt taidan osata.
Vielä se hymy. Siinä suupielet ovat korvia kohti.
Kokeilee käsillään nostaa suupieliä.

Huh. kelpaa
Olipa rankkaa.
Nyt vain odotetaan, että nauru ja hymy tuovat ystävän luokseni.
Odottaa hetken, mutta ketään ei näy. Menee ovelle.
Ystävä saisi tulla!
Epäkohteliasta, että ei saavuta. Minä tein suuren työn. Opettelin nauramaan,
opettelin hymyilemään. Kukaan ei kuitenkaan tule.
Istuu tuolille ja laulaa pätkän jotain haikeaa laulua. Itse käytin Röllin
kappaletta: oishan se kiva jos mulla. Lopetin ennen tuhmaa ja lammas
huokaisee surullisena.
Ei kukaan minusta välittää voi.

Ilmo ilmestyy toiselle puolelle.
Ilmo: Hei. Ei tuo lammas varmaan tosissaan ollut. Kokeilen
uudestaan.
Koputtaa.
Lammas
Ovella on joku.
Avaa oven.
Sinä.
Lammas heittäytyy halaamaan hiirtä.
Ilmo: Okei okei. Riittää jo.

Lammas:
Onpa kiva nähdä. Odota, minulla on sinulle jotain. Löysin sen puutarhasta ja
se oli värikäs.
Lammas hakee kukan.
Ole hyvä. Mikä lie rikkaruoho, mutta ajattelin sinun pitävän siitä.
Ilmo: Kiitos, tämä on kaunis kukka.
Lammas:
Tuota. Voitko antaa anteeksi. Olin sinulle hieman töykeä, tai jopa ilkeä.
Imo:

Juu, voin antaa anteeksi. Nyt leikkimään. Viimeinen ulkona on hippa.
Hiiri lähtee kukan kanssa.

Lammas:
Hippaa. En minä osaa leikkiä hippaa. Ehkä kuitenkin opin.
Laulaa
Onhan se kiva kun mulla. Myös yksi kaveri on. Ei yksin täydy mun olla,
hippaleikkiin rynnätä voin. Ystävyys on tärkeää.

