RIKKARUOHOT SYDÄMEN KUKKAPENKISSÄ
Käsikirjoitus Kirsi-Klaudia Kangas
Henkilöt:
Kertoja
Puutarhuri
Mehiläinen
Kolme rikkaruohoa, jotka ovat nokkonen, saviheinä ja ohdake
Viisi kukkaa, jotka ovat ruusu, tulppaani, orvokki, auringonkukka ja kehäkukka
Rekvisiittaa:
Puutarhurille kastelukannu, lannoitepussi (jossa on hiekkaa jos näytelmä esitetään ulkona)
ja harava, ehkä haalarit yms.
Kukilla voi olla piirrettynä kukan kuva tai he voivat esittää käsillä, kuinka kukka on nupussa
ja aukeaa.
Mehiläisellä voi olla tuntosarvet, isot aurinkolasit, keltainen asu, siivet jne.

Ensimmäinen näytös:
Kaikki kasvit istuvat maassa pää alaspäin käännettynä.
Puutarhuri tulee kastelukannun, lannoitepussin ja haravan kanssa paikalle.
Mehiläinen seuraa puutarhuria pöristen.
Kertoja: Puutarhuri Petunia saapui eräänä keväisenä aamuna puutarhaansa katsomaan
kuinka kukat olivat selvinneet pitkästä talvesta. Puutarhuri piti kovasti ruusuistaan,
tulppaaneistaan, orvokeistaan, auringonkukistaan ja kehäkukistaan.
Puutarhuri: Mitäs tänne puutarhaan kuuluu näin keväällä? Voi kun ovatkin niin hyvin
nousseet jo nämä kukkien taimet kukkapenkistä! Tuokin tulppaani näyttää oikein
elinvoimaiselta. Ruusu ainakin jakselee hyvin, sekä kehäkukka. Auringonkukasta tulee
tänä kesänä erityisen vahva, ja orvokeista oikein tanakoita.
Mehiläinen: (Pörisee) Ei ole vielä minulle täällä puutarhassa mitään makeaa. Täytyy tulla
uudelleen myöhemmin. Mutta mitäs nuo tuolla kukkapenkin reunassa ovat! Katsopas
puutarhuri Petunia niitä! Ovatkohan ne kukkia ollenkaan?
Mehiläinen menee nokkosen, saviheinän ja ohdakkeen luo.
Puutarhuri: Jaa, katsotaanpas. En ole ihan varma näistä, mutta näyttävät niin somilta,
että annetaan niiden olla ja tutkitaan myöhemmin. Minäpä ripsautan kaikille taimille vähän
lantaa, kas näin.
Puutarhuri heittää lannoitepussista lantaa kunkin kasvin juurelle.
Molemmat poistuvat näyttämöltä.

Toinen näytös:
Kertoja: Parin viikon kuluttua puutarhuri Petunia saapuu jälleen puutarhaansa tutkimaan
kukkien kasvamista. Ehkä ne tarvitsevat hiukan lisää hoitoa.

Kaikki kasvit nousevat nyt polvilleen.
Puutarhuri ja mehiläinen saapuvat näyttämölle. Mehiläinen pörisee.
.
Puutarhuri: Onpas täällä kaunista, kun kukat ovat niin kovasti kasvaneet! Oi-joi! Katsopas
mehiläinen näitä! Lanta varmasti auttoi ja kastelu.
Mehiläinen: Jaa, vai niin, tarkistetaanpa tilanne. Kyllä täällä jo hiukan näkyy nuppuja
ruusussa ja orvokissa ja muissakin. Hyvä, hyvä, nami, nami! Pian saan imeä mettä vatsani
pullolleen!
Mehiläinen pörisee nuuskimassa kukkia ja vähän yleisöäkin.
Hän taputtelee vatsaansa iloisena.
Puutarhuri kastelee kukkia ja haravoi niiden edestä roskia.
Mehiläinen menee nokkosen, ohdakkeen ja saviheinän luo.
Mehiläinen: Mutta mitäs tämä on! Katsopas taas näitä kasveja täällä reunassa. Eivät
nämä ole minun mielestäni kukkia. Ei ole minun makuuni tämmöinen ollenkaan. Eivät
haise hyvältä! Hyi! Kitke ne pois äkkiä!
Puutarhuri: Jaa, no eivät ne kyllä ole aivan kukkien näköisiä. Mutta en minä taida raskia
kitkeä niitä, sillä ne kasvavat niin kiltin näköisinä tuossa sopivasti sivussa. Ei niitä edes
kukaan huomaa, vaikka eivät olisikaan kukkia. Annetaan niiden olla.
Puutarhuri ja mehiläinen poistuvat näyttämöltä.

Kolmas näytös:
Kertoja: Kuluu taas jonkin aikaa ja puutarhuri Petunian mieleen tulee käydä katsomassa
ihania kukkiaan. Jokohan mehiläinenkin pääsee nauttimaan kukkien makeaa mettä?
Kaikki kasvit nousevat seisomaan ja kukkien terälehdet ovat auki.
Puutarhuri: Katsopas mehiläinen kuinka täällä puutarhassa on nyt ihanaa! Noin kauniisti
kukkivat ruusut, orvokit, auringonkukat, tulppaanit ja kehäkukat. Voi kuinka minä nautin
tästä kaikesta!
Mehiläinen: Nami nami! Kyllä on tämä ruusun mesi makeaa ja tulppaaninkin niin hyvää!
Orvokki on erityisesti minun makuuni. Hörps!
Mehiläinen menee kukasta kukkaan, haistelee ja maiskuttelee.
Puutarhuri haravoi ja kastelee rallatellen.
Mehiläinen: Mutta tulepas katsomaan tänne kukkamaan reunalle näitä muutamia kasveja!
Hyi hirveää kuinka ne varjostavat kukkia ja ovat rumiakin! Ai ai kun tämä yksi poltti minua!
Sehän on nokkonen! Hirveää!
Puutarhuri: No voi hyvänen aika! Onkos se totta? Ai, ohdake pisti minua! Siitä on tullut
niin iso jo, etten taida saada sitä enää kitketyksi. Tuo yksi on saviheinä ja se on jo

siementänyt ainakin tuhat uutta saviheinää kukkamaalle! Minulla on ihan kauhea työ niiden
kitkemisessä.
Mehiläinen: Niin, miksi et kitkenyt niitä jo silloin keväällä kun ne olivat aivan pieniä? Silloin
se olisi ollut helppoa, mutta nyt saat tehdä kovan työn.
Puutarhuri: Nyt ei auta kuin yrittää kitkemistä.
Puutarhuri tarttuu rikkaruohoihin ja kiskoo, tönii ja raahaa ne ulos näyttämöltä ähkien,
puhkuen ja voivotellen. Mehiläinen kannustaa.
Puutarhuri: Huh huh, nyt se urakka on tehty! Olen aivan väsynyt! Enää en ikinä anna
rikkaruohojen kasvaa samassa penkissä kukkieni kanssa.
Kaikki poistuvat näyttämöltä.
Kertoja: Jokaisella meillä on tällainen puutarha. Kuka tietää missä? Sydämessämme
tietysti. Mitkäs voisivat olla niitä hyviä kukkia joita kannattaa hoitaa kunnolla?
Entä mitä voisivat olla rikkaruohot, joita ei saa päästää sydämessä kasvamaan?
(Kertoja johdattelee lapset keskustelemaan hyvistä ja pahoista tavoista, jotka aiheuttavat
elämässä hyviä tai pahoja asioita. Esim. näpistely saattaa muuttua varasteluksi ja
aiheuttaa vankilatuomion. Synti, eli se, ettei usko Jumalaan, on kuitenkin suurin
rikkaruoho, joka estää Jumalan Sanan hyvän kasvun sydämessä…)

