
Kui väljas puhub külm ja kõle tuul, on targem nina õue mitte pista. 
Seaisa Helmut mängib siis põrsaste Iti, Kusti ja Peeduga teatrit. 
Seaperele meeldib selline teater, kus iga kord juhtub midagi uut. 
Näidend algab alati samamoodi. 
Seaisa Helmut astub tuppa ja ütleb: „Tere-tere, siitpere!” 
Sealt edasi võib aga juhtuda kõike. 
Näiteks täna teatab Helmut, et ta on kaamel Kalle.
Eile oli ta lammas Leo. Üleeile aga tuvi Taavi. 
Helmutil on alati uus jutt varrukast võtta.

HELMUT: Tere-tere, siitpere! Mina olen kaamel Kalle.
Kas keegi on näinud elevant Ennu?
ITI: Kas keegi on näinud? Kas keegi on näinud? 
Mina olen papagoi Petra. 
PEEDU: Auh-auh! Mina olen koer Kolla. Miks sa Ennu otsid?
HELMUT: Enn tahab oma emale midagi kinkida. 
Lubasin head nõu anda.
PEEDU: Kas sünnipäevaks?
HELMUT: Ei. Lihtsalt niisama.
PEEDU: Mis hea nõu sul siis on?
HELMUT: Praegu pole veel midagi. Äkki aitate?
PEEDU: Kõige parem kink on lilled! Neil on hea lõhn!
HELMUT: Kust ma talvel lilli võtan?
PEEDU: Õigus. Auh! Lilled jäävad ära. Auh!
ITI: Jäävad ära, jäävad ära. 

HEA LAPS EI KASVA PANNKOOGITA.

KUSTI: Hea kink on hambapasta!
HELMUT: Tõsi või?
KUSTI: Suured ja valged elevandihambad on väga ilusad.
HELMUT: Aga elevandil kulub hambapastat mitu tünni.  
Kust Enn nii palju pastat saab? 
ITI: Ei tea, ei tea.
KUSTI: Mis sa kogu aeg korrutad! Paku ise ka midagi!
ITI: Paku ise, paku ise.
HELMUT: Paistab, et mul ei ole Ennule head nõu anda. 
SEAEMA HELGI: Oota! Mul tuli hüva mõte.
ITI: Hüva mõte, hüva mõte!
SEAEMA HELGI: Las Enn kingib emale ilusa luuletuse. 
HELMUT: Kas sa tead mõnda?
SEAEMA HELGI: Ikka tean. 

   Sa tulid tuppa ja valgust
   ja selgust sai tuba täis.
   Su üle oli kui päike,
   kui päike kiiresid täis.

PEEDU: Mina hakkan sulle ka iga päev luuletusi lugema!
ITI: Mina ka! Mina ka!

MIDA SINA TEED, KUI VÄLJAS ON KÜLM JA KÕLE? 
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