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I.felvonás
1. jelenet
A jelenet a színpad egyik sarkában játszódik vagy az orchesteren, sejtelmesen vörös
fénnyel megvilágítva.(A második jelenet díszlete már a színpadon van)
Sejtelmes kivégzés-zene hallik.
Bíró talárban, kis pulpitus mögött hírdeti az ítéletet, MacVedel összekötözve,
kalózruhában, pisztollyal áll, előtte az ominózus fatönk. A csuklyás hóhér
Mac Vedel mellett egy elég méretes reszelővel élesítgeti a bárdját.
BÍRÓ:

Az Úr 1777. esztendejében MacVedel kalózkapitányt, más néven
Véreskezűt a király nevében halálra ítélem.MacVedel!!
(kapzsin) Ha elárulod, hova rejtetted a tengernyi kincset, amelyhez
annyi vér tapad, akkor CSAK felakasztunk.
Ha nem árulod el... akkor nyakazás lesz..bár ez az ifjú hóhér kissé
ügyetlenül bánik a bárddal...érted, ugye?!

MACVEDEL: Értem én! Adjam oda a kincset, hogy visszakerüljön az olyan pöffeszkedők
karmaiba, mint a (gúnyosan) Tisztelt Bíróság!
Na neeem! Akkor inkább nyakazzanak le!
BÍRÓ:

Makacs vagy, fiam!

MACVEDEL: Utolsó kívánságom pedig...
BÍRÓ:

(gúnyosan közbevág) Gondolom, egy üveg whisky.
"MacVedel, aki mindent megvedel"....

HÓHÉR

(MacVedelhez, bárdélezés közben) Figyelmeztetem uram, hogy a tömény
alkohol káros az egészségre, árt az emésztésnek, sőőőt...
hülyeségeket fog álmodni tőle.

MACVEDEL: Jó, jó. Iszom majd elég whiskyt a másvilágon.
BÍRÓ

Akkor talán egy finom szivart?
(előveszi a zsebéből, MacVedel orra előtt köröz vele)

HÓHÉR

(Tudálékosan okítja MacVedelt, közben reszelget)
Már megbocsásson tisztelt uram, de a dohányzás még károsabb
szenvedély. Azon kívül rám fújja a füstöt és köhögök tőle.
(felemeli a bárdot, remegteti) Remeg a karom, és még véletlenül, he- he,
össze-vissza kaszabolom vele a nyakicáját... hihi

MACVEDEL: Nnnna jó. Akkor viszont elénekelem a kedvenc kalóznótámat. (hóhérhoz)
Remélem a füledet nem felted annyira.
HÓHÉR:

Ó, dehogy! Imádom a zenés kivégzéseket. Tessék csak nyugodtan!

MACVEDEL :(udvariaskodva meghajol) Örök hálára kötetelez uram !
BÍRÓ

(türelmetlenül) Hóhér! Készítsd a bárdot!
Te meg kezdd el bizonyára alantas, istenkáromló nótádat, de ne legyen túl
hosszú, mert ...(gonoszul, jelentőségteljesen) Közbevágunk!!

MACVEDEL :(énekel)
Ha tombol a vihar és reng a hajó,
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Segít egy heveny delírium
A whiskys hordóba kapaszkodom,
És fejhetik tőlem a teheneket,
mert a legjobb gyógyszer a whisky, a rum.

Nem kábít el se pénz, se nő,
Se vezércikk, se ópium
Hozzon bár gyomorfekélyt a jövő,
Fejhetik tőlem a teheneket,
mert a legjobb gyógyszer a whisky, a rum

A rablott kincsek súlya nyom
Hirtelen halálom növeli búm,
Lelkemet piával borogatom,
És fejhetik tőlem a teheneket,
mert a legjobb gyógyszer a whisky, a rum.

A kincsek helyét most elárulom,
Hol a kecskebéka fenn a fán - NYEKK!!

(A NYEKK előtt a hóhér a sor végén lesújt a bárdal,de közben minden fény kialszik. A
zenei közjátékoknál megpróbálják MacVedelt a tönkre nyomni, de nem
akarja abbahagyni a nótát, az utolsó csonka versszaknál viszont önként
teszi le a fejét.??, hogy kiszúrjon a bíróval.)
Szín elsötétül,kivégzés zene átúszi a következő jelenetbe.

2. jelenet
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Lakótelepi gyermekszoba. Viki ágyon fekve olvas. Szemben erkélyajtó, mellette Orsi
íróasztala színes folyóiratokkal. Fölötte csomagolópapírra ragasztott,
kivágott, aktuális sztárfotók
Fürdőszoba ajtó mögött Orsi artikulátlanul dalolászik a kádban
valami éppen menő slágert.
ORSI

:(fürdőszobából) Lalalala-lalalala-trallala...

VIKI

:(kikiabál) Orsolya!!! Már megint egy órája pancsolsz! Én is fürdeni
akarok!

ORSI

:(Fogat mosva bejön, jogging ancugban) Ne izgulj Viktorrrr! Apu azt
mondta, hogy nem nézhetjük a TéVét, mert sok a véres krimi.

VIKI

:Te ... nem nézheted…, mert még karonülő dedós vagy.

ORSI

:Te .... meg ... hülye vagy.

VIKI

:(félig odafigyelve, olvas) Ez nagyon eredeti volt.

ORSI

:(Sóhajt, méltatlankodva) Mi a tévét se nézhetjük,
ők meg elmennek színházba.

VIKI

:(mint fent) Apu legalább jól kialussza magát,
anyu meg villog az új ruhájában.

ORSI

:Nem is új! Csak rávarrt valami csicsát.

VIKI

:(nem figyel) Ühüm.

ORSI

:Viki! Most miért nem mész fürdeni?

VIKI

:Olvasok...

ORSI

:Látom, megint valami ócska ponyvaregény.

VIKI

:Te meg Orsikám egész nap idétlen színes képeket vagdosol ki az
újságokból.
Ez különben sem ponyva, hanem tör-té-nel-mi kalandregény.
(lelkesen magyaráz) MacVedel híres skót kalóz volt. (pátosszal)
200 évvel ezelőtt egyszerű grófi család sarjaként született és saját erőből
küzdötte le magát
(Orsit ijesztgetve) Véressskezűűű kalózkapitánnyá.

ORSI

:Meg vedel? Milyen hülye név!

VIKI

:Nem MEG VEDEL! MacVedel. Minden skótnak MAC-kel kezdődik a neve Mc
Gregor, vagy Paul McCartney... (kihangsúlyozza a MEKK-et)

ORSI

:(heherészve) Akkor a Mekk Mester egy skót kecske,hihi.

VIKI

:(föladja),,, nnnaja.. minden kecske kockás szoknyában jár...

ORSI

:És mi lett ezzel a...MEGVedellel?

VIKI

:Épp most fejezték le. De hogy hová rejtette a kincset, azt nem árulta el.

ORSI

:Szóval befejezted. Akkor add ide azt a könyvet!

VIKI

:Nem neked való...ereszd el, mert...

Orsi megpróbálja kitépni Viki kezéből a könyvet, de csak egy lap marad a kezében.
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VIKI

:(fenyegetően) Teeee! Kitépted az utolsó lapot!
Egy tökállat metál-CD-t adtam ezért a könyvért.

ORSI

:(diadalmasan lobogtatja a kitépett lapot) Naa? Most már idaadod?

VIKI

:Azt már nem! (gonoszul) Inkább körülnézek egy kicsit az íróasztalodon.
(a kalózkönyvet dühösen az erkélyajtó elé vágja, odamegy Orsi
íróasztalához, és elkezdi széttépdesni a felhalmozott képes újságokat)

ORSI

:Viki ! Teszed le azt az újságot?

VIKI

:Előbb megszámolom a képeket! (tépdesi) Egy..kettő...három..

ORSI

:(síráshoz közel) Te aljas disznó!
(megpróbálja kitépni Viki kezéből az újságot)

VIKI

:(feje fölött lobogtatja a megcsonkított magazint)
Szóval nem adod oda az utolsó lapot?

ORSI

:Jusztse adom! (csúfolódva kántálja)
MacVedel, MacVedel, aki mindent megvedel! MacVedel, MacVedel...

Ebben a pillanatban fény kiaszik.
MacVedel zenei effektje kezdődik.(Azonos a hóhér-zenével)
Az erkélyajtóban lassan federeng MacVedel sziluettje.
ORSI

:(megakad) Most mi a fenének kapcsoltad le a villanyt?

VIKI

:Én nem kapcsoltam le !

ORSI

:(most veszi észre az erkélyajtót, suttog)
Jaj.. Viki..., valaki áll az erkélyajtóban..

Orsi, Viki fejgéppel megvilágítva a színpad sarkába vagy az orchersterbe futnak.
Továbbiakban ott rettegnek, humorizálva próbálják bátorítani egymást.
ORSI

:(elhalóan) Na, én most elájulok.

VIKI

:Nyugi, nyugi Orsi! Sejtem már ki az.

ORSI

:(remegő hangon, de reménykedve)
Hát persze, Józsi bácsi a szomszédból...

VIKI

:Biztos megint bezárta a Terus néni, hogy ne lóghasson ki a kocsmába...

ORSI

:(kissé felbátorodva)
És megint átmászott az erkélyen, hogy piát kunyizzon.(kuncog)

MACVEDEL :(síri hangon) Hívásotokra megjelentem.
VIKI

:(még nem fogja fel)
Nem mintha hívtuk volna a Józsi bácsit, de apuék nincsenek itthon.

ORSI

:(szemtelenül) Viszont van sör a fridzsiben.

MACVEDEL :(nyel) Whisky nincs?
ORSI

:Tessék szépen visszamászni Józsi bácsi, mert megmondjuk a Terus
néninek...

MACVEDEL :(síri hangon közbevág) MacVedel vagyok. MacVedel a kalóz.
ORSI

:(zavartan) Hehe..ne tessék már viccelni...
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VIKI

:A Józsi bácsiéknál is áramszünet van?

MACVEDEL :Világosság kell gyermekeim? Tessék! (hármat tapsol)
MacVedel effekt vége, szín kivilágosodik.
VIKI

:(nyel) Ez a véres ruha... meg a két pisztoly...

ORSI

:(remegve) Hááát (rádöbben) ez egy kísértet.(elhalóan)
Na, akkor most ájulok el.

MACVEDEL :Ne ájulj el kislány! Kísértet vagyok, de nem árthatok nektek, és nem is
akarok.
VIKI

:(hihetetlenkedve) Kísértet! Hát olyan nincs is!

MACVEDEL :Dehogynem! Nézz csak rám! A testem áttetsző.
ORSI

:Tényleg. (hisztériába hajló döbbenettel)
Átlátszik rajta az erkélykorlát...

VIKI

:...meg szemben a kopasz Rózsi konyhája...

ORSI

: (áhítattal nyel)...megint palacsintát süt.

VIKI

:Dehát MacVedelt lefejezték!

MACVEDEL :Bizony fiam, lenyakaztak. Levegyem a fejem?
Akár a hónom alá is csaphatom. (fejéhez nyúl, mintha...)
ORSI
VIKI

:Jaj ne! Inkább ne! (félre) Remélem, csak álmodom az egészet.
:De mért kísértesz kedves MacVedel?

MACVEDEL :(haverkodva) Szólíthattok egyszerűen ... Véreskezűnek....
ORSI

:Kkk-köszönjük a megtiszteltetést..

MacVedel következő szövege alatt a gyerekek visszaoldalognak a színpadra, a
szobába, MacVedel is bejön az erkélyajtó elől, kísértetfénye megszűnik.
MACVEDEL :A lelkiismeretfurdalás az, ami nem hagy nyugodni a síromban.
Kiraboltam a gazdagokat, hogy a kincset .. khm... vagy egy részét...
a szegényeknek adjam.
Dehát (sóhajt) közben ért egy kis baleset..
VIKI

:Márminthogy ööö...(mutatja) lenyakaztak.

MACVEDEL :Bizony. És most addig kell kísértenem, amíg a temérdek rablott kincset
nem fordítom jótékony célra.
ORSI

:Miért nem Skóciában kísértesz kedves MacVedel?
Nálunk ez nem annyira divat...

MACVEDEL :Á! (legyint) 200 éve póbálkozom, de sehol sem vettek komolyan.
A skót kastélyokban már unják a sok kísértetet, túristák dobáltak
kólásüveggel...
(sóhajt) pedig ezer aranydukát van a zsebemben.
VIKI

:(kezdi érdekelni a dolog) Ezer arany?

MACVEDEL :Az elásott ládában százszor ennyi van. (könyörögve)
Gyerekeeek! Segítsetek nekem jótékony célra fordítani!
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ORSI

:(feltámad) Ó, hát ez egyszerű.(hadar) például, ha adnál egy kis pénzt,
meg tudnám venni azt a dögös magasszárú Adidast… (vagy Nike… )

VIKI

:(közbevág) Megőrültél? Anyu félhavi fizetése!

ORSI

:(nyafog) De a Mónikának már van, pedig az ő anyukája pedagógus.

VIKI

:Figyelj csak MacVedel.Én jobban rá vagyok szorulva a pénzre.
Végre megvehetném azt a jó kis Xbox játékot,
"A kalózok végnapjai"-t.

MACVEDEL :(maliciózusan) Hm. Jó kis címe van!
VIKI

:(belelkesedve, feloldódva) Képzeld MacVedel!
A játék végén elsüllyed a hajójuk, és a kalózokat felzabálják a cápák.
(fogát csattogtatva illusztrálja)

MACVEDEL :(mint fent) Nagyon aranyos kis játék lehet...
ORSI

:(dühösen) Persze! Két hétig játszol vele, aztán megunod és elcseréled
valami vámpírosra...

MACVEDEL :(lezárja a témát) Szóval ti szegények vagytok.
VIKI

:Szegények éppen nem, csak apu új kocsira gyűjt.

ORSI

:Anyu meg festetni akar. Á, úgyse vesznek nekünk ilyesmit.

MACVEDEL :Várjatok! Van itt egy kis bökkenő. Ideteszek az asztalra néhány
aranydukátot.(zsebéből kimarkol egy csomó aranyat, leteszi)
ORSI

:De szépen csillognak!

VIKI

:A szomszéd Józsi bácsit megütné a guta.

ORSI

:Tudod MacVedel,a Józsi régi pénzeket gyűjt, ő olyan öööö...

VIKI

:Nu- miz -ma- ti -kus.

ORSI

:Persze .Úgy akartam mondani.
Hihihi, hogy rángatóznának a....numizmai, ha ezeket meglátná!

MACVEDEL :(lemondóan) Tessék. A tiétek az egész.
ORSI

:Jaj, de jó! (markolna bele)

VIKI

:Nyugi Orsi (leállítja) Testvériesen elosztjuk.

ORSI

:Hogyisne! A fele az enyém!

(mindketten megpróbálják felvenni a pénzt, de nem tudják megfogni)
VIKI

:Dehát...én...ezt nem tudom megfogni...

ORSI

:Jé, átmegy a pénzen a kezem... (tapogatnak, mint a vakok.)

MACVEDEL :Ez a pénz ugyanúgy nem létezik számotokra, mint én.
Engem megírtak egy könyvben, a pénzt is megírták,
de a valódi világban nem használható. Csak könyvekben.
VIKI

:Dehát látom! Itt van az asztalon.

MACVEDEL :Csak amíg én itt vagyok. Amint én eltűnök, eltűnik a pénz is.
ORSI

:(dühösen) Nnna, akkor sokat érünk vele.
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MACVEDEL: Azért segíthetnétek.Énnekem...khm...hogyismondjam, hiányos a
műveltségem...vagyis nem tudok olvasni... szóval bunkó vagyok, na!
Ti biztosan rengeteg könyvet elolvastatok már.
ORSI, VIKI,(zavartan): ... ööö...hát...
MACVEDEL :Figyeljetek! Megmondjátok, melyik történetben tudnék segíteni valakin a
pénzemmel. Aztán együtt bemegyünk a könyvbe....
ORSI

:(közbevág) Miii? Hogy mi is? Csak úgy belemászunk egy könyvbe?!

MACVEDEL :(felveszi a földön heverő kalózkönyvet)
Persze. Én is ebből a könyvből jöttem elő.
VIKI

:Hihi! Ez szuper! Rengeteg vámpíros könyvem van!
Jókat tudnék vééérengzeni az egyikben....

ORSI

:Tudod mikor! Itt a jó öreg mesekönyvem. Ezek a legizgalmasabb sztorik.

VIKI

:Na nem! Dedós mesébe nem megyek!

ORSI

:Tudod, ki a dedós! Engem a Halálos szerelemre is beengedtek a moziba.

VIKI

:Na persze!

ORSI

:Igenis!

VIKI: (dal) Te felnőtt filmekért állsz be a sorba,
de bedugod az ujjadat a konnektorba.
ORSI:

Te meg üzletelsz a suliban az Xbox-szal, a cigivel
és azt hiszed, hogy kúl vagy, mer’ a WC - ben cigizel.

ORSI,VIKI: Nem lesz így jó,
A tesóm dilinyó!

VIKI:

A tornatanárra csak mereszted a szemedet
közben meg a bordásfalról lehúz a feneked.

ORSI:

A Janival a szünetben te cikized a csajokat,
a pad alatt meg bújjátok a hülye szex lapokat

ORSI,VIKI: Nem lesz ez így jó,
A tesóm dilinyó!

VIKI:

Nézd a kis dedóst, már görbül a szája,
árulkodik megint, hogyha megjön a mamája.

ORSI:

Ha szétesik a fejed és a füledet leharapod,
én akkor is csak bömbölök, ameddig csak akarok,
brühühühü (bőg)

ORSI,VIKI: Nem lesz így jó,
A tesóm dilinyó!
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MACVEDEL :Állj, állj! Ne veszekedjetek már! (gálánsan)
A hölgyeké az elsőbbség. Menjünk bele elöször Orsi egyik könyvébe.
VIKI

:(dohog) Mindig kisírja magának.

ORSI

:(leveszi a polcról a Grimm-meséket,lefújja róla a port)
Itt van a jó öreg Jancsi és Juliska...

VIKI

:Nna NEEEEM!!

ORSI

:(felháborodva) Miit? Az nem elég izgalmas?! Egy boszorkány az erdő
közepén egy elhagyatott kunyhóban kóbor gyerekeket süt meg egy
kemencében aztán megeszi őket!

MACVEDEL :(iszonyattal) Meg-e-szi ?! De hisz ez szörnyű!
Jó anyád ilyeneket mesél neked esténként?
ORSI

:(nagylányként teszi magát) Amikor még kicsi voltam.

MACVEDEL :(Nem érti a fejét vakarja) Aha, értem.
ORSI

:(Vikihez a könnyvel hadonászva) Na látod? A legdögösebb vámpíros
könyved is csak halovány-pöttyös lánykaregény ehhez képest.

VIKI

:Hááát!

ORSI

:(Lelkesen magyaráz) Vagy itt van a Piroska és a farkas.
Szegény Piroska viszi a kaját a nagyinak, aki egyedül él az erdő közepén,
közben felfalja egy farkas őt is meg a nagymamát is.

MACVEDEL :Borzasztó! No de miért nem vesz a nagyanyó is egy házat a városban,
Piroskáékhoz közel?
VIKI

:Biztos nincs rá pénze.

MACVEDEL :Háhá! Ez remek! (fellelkesedve) Na, figyeljetek ide.
Bemegyünk ebbe a mesébe, adunk a nagyinak pénzt, hogy a veszélyes
erdőből költözzön be a városba Piroskáékhoz.
VIKI

:Aha. Nem is rossz ötlet.
Akkor Piroskának sem kell egyedül kóvályogni az erdőben.

MACVEDEL :Hát persze! Na gyertek ide gyorsan. Orsi!
Tedd ide le a könyvet a lábunk elé. (szuggerálva) Csukd be a szemed és
képzeld el magadanak a nagymama házát az erdőben.
VIKI

:(Még mindig dohog) Minek ez a nagy hókusz-pókusz....

MACVEDEL :Azért kedves Viktor, mert ahogy bekerülünk a könyvbe,
(tagolva) minden úgy fog kinézni, mint ahogy azt ti elképzelitek.
VIKI

:(értetlenül) Aha.

ORSI

:Jaj, Viki! Te is magad elé képzelsz mindent, amikor könyvet olvasol!

VIKI

:(nagylegény) Hajaj! De még mennyire! (lelkesen)
A vámpírcica bosszújában például, amikor a dí-dzsej véres leszámolásra
készül, de sorban kiszívja a vérüket a …

ORSI

:(fenyegetően közbevág) Vikiii!!

10
MACVEDEL :Ne kezdjétek már megint! (átfogja vállukat) Inkább figyeljetek rám.
Van egy jó öreg kalóznótám. Nem valami nagy szám, de ezt énekeltem
kivégzésemkor, ezzel költöztem át az árnyékvilágba.
Ha odáig érek, hogy "Kecskebéka fenn a fán" akkor mondjátok azt,
hogy... NYEKK-... aztán együtt bekerülünk a könyvbe.
Gyerekek próbálnak NYEKK-kegetni, ezt majd a zenei közjátékban is gyakorolják.
VIKI

MACVEDEL

:(NYEKK-egetve) Nnna, erre kíváncsi vagyok.

:(énekel) A rablott kincsek súlya nyom,
hirtelen halálom növeli búm,
lelkemet piával borogatom,
és fejhetik tőlem a teheneket,
mert a legjobb gyógyszer,
a whisky, a rum.

A kincsek helyét most elárulom,
Hol a kecskebéka fenn a fán
ORSI,VIKI,MACVEDEL : NYEKK

A NYEKK pillanatában a fény kialszik.

3.jelenet
A színen erdő. Hátul Piroska nagymamájának a háza elölnézetben, három tölgyfa
alatt.A házfalon nyitható ajtó, ablak.A ház előtt lóca.
A fákon és a háztetőn egypár madár. Madárcsicsergés, stb.
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MACVEDEL :Hmmm. Friss erdei levegő! (beleszippant)
Mintha csak Skóciában lennék gyermekkoromban.
ORSI

:Jéé! A három tölgyfa alatt a piciny, takaros, mogyorósövényes házikó.
Tisztára olyan, mint ahogy elképzeltem!

VIKI

:Te MacVedel! Mi volt az a NYEKK a nótában?

MACVEDEL :(kedélyesen) Tudod, nóta közben nyakaztak le (mutatja) NYEKK.
Láttam, hogy a bíró int a hóhérnak, az emeli a bárdot, úgyhogy direkt úgy
énekeltem, mintha most árulnám el a kincs rejtekhelyét,
de közben (megint mutatja) -NYEKK. (kuncog)
A bírót állítólag ott helyben megütötte a guta.
VIKI

:(nyakát tapogatja) Jó idegeid vannak, az biztos!

ORSI

:(nyafog) Menjünk már be a nagymamához!

MACVEDEL :(kopog az ajtón,bekiabál) Jó napot nagymama!
NAGYMAMA:(ablakon kikiabál) Te vagy az Piroska?
MACVEDEL :(idegesen) Nem vagyok Piroska!
NAGYMAMA: Elnézést, kicsit rosszul hallok. Maga az postás bácsi?
MACVEDEL :(morcos) Nem vagyok postás sem! Ez kapitányi sapka.
(magában morog) Sőt... Józsi bácsi sem vagyok.
NAGYMAMA :Elnézést kicsit rosszul látok.
ORSI

:(súgva) Csak nehogy úgy folytassa, hogy " gyere közelebb,
hogy megszagolhassalak " ...
...mert akkor ez már a farkas és beöltözött nagymamának.

VIKI

:Hogy is van a mesében? (Piroska - hangon, nyafogva Orsihoz)
"Miért olyan nagy a füled?"

ORSI

:(farkast játszik) "Hogy jobban hallhassalak"

VIKI

:(mint fent) "Miért olyan nagy a szemed"

ORSI

:(mint fent) "Hogy jobban láthassalak"

VIKI

:Aha. Megvan. Gyere, kipróbáljuk!

Viki, Orsi az ablak alá osonnak Viki bekiabál.
VIKI

:(Piroska hangon) Nagymama! Miért olyan nagy az orrod?

NAGYMAMA :(bentről visít) Micsoda??!!
Kivágódik az ajtó, harcias nagymama villámló szódásüveg szemüveggel, amerikai
frontier ruhában (kockásing, farmer-oveall vagy hosszú szoknya)
kiront a házból, övében pisztoly.
NAGYMAMA :Micsodaaa?! Szemtelen kölkei! Méghogy az én orrom nagy!Vegyétek
tudomásul, hogy az egész faluban nekem volt a legfitosabb orrom.
Kérdezzétek csak meg a vadász urat! (dohog)
ORSI

:(Vikinek) Hálistennek, akkor ez mégsem a farkas.

MACVEDEL :(csitítgatja) Nyugodjon meg asszonyom.
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NAGYMAMA :(fitymálva körbejárja MacVedel-t) És maga is! Hogy néz ki!
Mint egy ... hallowen-maskara. Egyáltalán. Honnan jöttek maguk?
MACVEDEL :(türelmetlenül) Kedves Asszonyom! Mi pénzt hoztunk Önnek.
NAGYMAMA :(megtorpan) Pénzt?! (hirtelen bűbáj) Hát mégiscsak a nyugdíj.
(Támadóan MacVedel-hez) De akkor maga mégis postás!
MACVEDEL :(már csak morog)..óó... hogy az a...
VIKI

:Nagymama! Ez egy kicsit több a nyugdíjnál!

NAGYMAMA :Tuudom, tuudom. A (gúnyosan) a “tizenötödik havi nyugdíj...”
...szóval. Mennyivel több ?
ORSI

:(jelentőségteljesen) Sokkal több ez a pénz!

MACVEDEL :Bizony! (pénzeszacskót csörget a nagymama orra előtt.)
Ezen a pénzen tudna venni egy szép házat a városban...
NAGYMAMA :(megdöbben) Minek vegyek én házat a büdös városban!
Itt megvan mindenem. Jó levegő, dalolok a madárkáimmal, ahogy a nóta
mondja "Az erdőn élni jó..."
MACVEDEL :(már könyörög) Drága nagymama!
NAGYMAMA :Állj! (előkapja a pisztolyt) Valljátok be ...
(mintha valami iszonyatos bűn lenne), Valljátok be,
hogy nem ismeritek azt a nótát, hogy "Az erdőn élni jó...".
VIKI

:(fejét vakarja) Az igazat megvallva...

NAGYMAMA :Állj! Leültök ide a lócára! (pisztollyal odatereli őket)
Először megtanuljátok a nótát, aztán beszélgethetünk!
Viki, Orsi, MacVedel a lócán szoronganak.
NAGYMAMA : (őrmesteresen) Csend! Nem mocorgunk!
(bűbájosan a faágakon és a ház tetején ülő madárkákhoz)
Drága kis ügyülü-bügyülü madárkáim. Énekeljétek el ezeknek a
jöttmenteknek a refrént… Három,négy!
Nagymama vezényel, madarak PLAYBACK-ről énekelnek.
NAGYMAMA :Nos. Megjegyeztétek?
Orsi, Viki, MacVedel a lócán kisiskolásként feszengve ráhagyják.

NAGYMAMA :Remek, akkor kezdhetjük. (énekel)
A zsenge tavaszt már alig várom- az erdőn élni jó
Bimbós lelkem virág az ágon

- az erdőn élni jó

Szedhetek málnát, kökörcsint

- az erdőn élni jó

A gyilkos galóca is rám kacsint

- az erdőn élni jó
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Az erdőn élni jó, az erdőn élni jó
Az erdész koltja is azt rikoltja

- az erdőn élni jó

A város peremén füstöl a gyár

- az erdőn élni jó

A kutya is idegorvoshoz jár

- az erdőn élni jó

Kókad a veréb az út széli fán

- az erdőn élni jó

Ózon-lyukasak a tollai tán

- az erdőn élni jó

Az erdőn élni jó, az erdőn élni jó
Az erdész koltja is azt rikoltja

- az erdőn élni jó

Fű, fa, bokor itt mindent megád

-az erdőn élni jó

Friss levegőt és jó tűzifát

- az erdőn élni jó

Vadat és haladat és rigók dalát

- az erdőn élni jó

Nyúlpecsenyét és őzhusikát

- az erdőn élni jó

Az erdőn élni jó, az erdőn élni jó
Az erdész koltja is azt rikoltja

- az erdőn élni jó

A zenei közjátékok alatt nagymama a pisztollyal regulázza, vezényli a "vendégeket",
ha nem énekelnek rendesen.
ORSI

:De Nagymama! Mi lesz, hogyha jön egy gonosz farkas?

NAGYMAMA :Hahaha! Farkas?! A vadásznak olyan duplacsövű puskája van!
(bizalmasan) Én szoktam fényesítgetni a csövét esténként.
VIKI

:De ha be tetszik költözni a városba, akkor Piroskának nem kellene a
veszélyes erdőn át ...

NAGYMAMA :(gyanakodva közbevág) Miért olyan fontos ez maguknak? He?
MACVEDEL :(idegesen) Nézze asszonyom. Mi teljesen önzetlenül...
NAGYMAMA :(gúnyosan közbevág) Na persze. CSAK ÚGY adnak egy csomó pénzt, mi?
Ez a szép kis ház sokkal többet ér mint egy vacak városi.
Ez itt kérem… Ki-e-melt zöldövezet!
ORSI

:De hát a farkas!

NAGYMAMA :Aha! El akarnak üldözni innen, hogy valami büdös gyárat telepítsenek ide.
MACVEDEL :(teljesen felháborodva) Node asszonyom!
NAGYMAMA :(végletekig hergeli magát) Ne neeem! Abból nem esznek! És egyáltalán
van valami igazolványuk? Persze, hogy nincs!
Na, gyerünk, gyerünk.Takarodjanak innen amíg szépen beszélek!
(pisztollyal a levegőbe lövöldöz, kikergeti őket, magában dohog.)
NAGYMAMA :Így letámadni egy gyenge, védtelen öregasszonyt! De én nem hagyom
magamat, ugye madárkáim?! Méghogy költözzek el innen. Há! Pedig
ahogy a nóta mondja "Az erdőn élni jó...".
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Nagymama a refrént dúdolgatva bemegy a házba.
ORSI

:Na, ezzel jól befürödtünk.

VIKI

:Persze! Mért nem képzeltél el a házikóhoz egy normális Nagymamát is?!

ORSI

:(vállat von) Eszembe se jutott.

MACVEDEL :Nyugalom, gyerekek. Biztosan van ennek a Piroskának egy mamája is.
Hm?
ORSI

:Persze, hogy van! Ő készíti el a nagymamának a kosárkát a borral
meg a kaláccsal.

VIKI

:Értem már. Adunk pénzt a Piroska mamájának,
hogy inkább postán küldje el a kosárkát a nagymamának

MACVEDEL :Éles az eszed, fiam. (ünnepélyesen) Fogd a könyvet!
Piroskáék házát te fogod elképzelni!
VIKI

:(kikapja a durcás Orsi kezéből a könyvet) Na add csak ide!
Most majd meglátod, hogy egy intelligens ember hogyan képzeli bele
magát egy mesébe.

MACVEDEL :Oké, oké. Kezdjük a nótát.(énekel)
A rablott kincsek súlya nyom,
hirtelen halálom növeli búm,
lelkemet piával borogatom,

,

és fejhetik tőlem a teheneket
mert a legjobb gyógyszer, a whisky, a rum.
A kincsek helyét most elárulom,
Hol a kecskebéka fenn a fán
ORSI,VIKI,MACVEDEL : NYEKK
A NYEKK pillanatában a fény kialszik.

4.jelenet
Helyszín Piroskáék konyhája.Anyagiaktól függően egy-két bútordarab gáztűzhely
stb.Elég nagy rendetlenség.Az asztalon az ominózus kosárka még üres. A
falon Piroska fényképe.Mikor a szín kivilágosodikMacVedel, Orsi, Viki a
konyhában találják magukat, nézelődnek.
MACVEDEL :(üvegeket szagolgatva) Háhá. Jó ötlet, hogy a konyhát képzelted el Viki.
Biztos van itt valami jóféle itóka.
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MAMA bejön, meglepődik MacVedel gyorsan visszarak egy üveget.
MAMA

:(döbbenten) Hát maguk,hogy kerültek ide?

VIKI

:Öööö....Nyitva volt az ajtó...

MAMA

:Jaj istenem, persze. Azt sem tudom, hol áll a fejem...
(tesz vesz az asztalon, pakolja be Piroska kosarát)

ORSI

:A néninek tetszik lenni a Piroska mamájának?

MAMA

:(ijedten leül) Jaj istenem!
Csak nem történt valami Piroskával az iskolában?

VIKI

:Nem, dehogyis!

MAMA

:(megkönnyebbülten sóhajt) Jaj, úgy megijedtem.
Már tornából is felmenttettem nehogy leessen valahonnan (pakol).

MACVEDEL :(ünnepélyesen egy pénzeszacskót helyez az asztalra)
Kedves asszonyom mi egy kis pénzt hoztunk.
MAMA

:Áá, foglaljanak helyet.(felveszi a pénzt) Megjött a tartásdíj?

MACVEDEL :(morog) Na tessék. Már megint postásnak néztek.
ORSI

:Neem. Ez egészen más pénz.

MAMA

:Aha. Biztos valami új segély. Igazán rendes az államtól, hogy gondol a
gyermekeiket egyedül nevelő szülőkre...

ORSI

:(megpróbálja a témára terelni a szót játssza az eszét)
Nahát! Milyen aranyos kosárka! !

MACVEDEL :És benne kalács meg (nyel) hmmm, bor...
(félig kihúzza és símogatja az üveget)
MAMA

:Az én aranyos Piroskám viszi délután a nagymamának (energikusan
visszanyomja az üveget) az erdei házikóba..

VIKI

:(közbevág) Éppen azt szeretném kérni,
hogy ne Piroskával tessék küldeni a csomagot, hanem postán.

MAMA

:(szörnyülködve) Postán?! Dehát az szörnyű drága,!

MACVEDEL :(könyörögve) Drága asszonyom! Azért adtuk ezt a sok pénzt.
MAMA

:(ellentmondást nem tűrve) Na nem!
Ha nekem ez a pénz jár, nekem ne mondja meg az állam,
hogy mire költsem. (gyorsan a zsebébe dugja a pénzeszacskót)

ORSI

:Dehát a Piroska!

MAMA

:Én ezt az egészet Piroskára fogom költeni. Ne félj, nem pálinkát veszek
rajta!

MACVEDEL :(szárazon krákog) Jut eszembe.. nincs valami innivaló itthon?
MAMA

:Jaj, de udvariatlan vagyok! Egy pohár tej ?

MACVEDEL :(undorral) Brrr...valami erősebbre gondoltam...
MAMA

:Á, egy jó erős teát? Bár az hosszú idő, én meg sietek.

VIKI

:(reménykedve) A postára tetszik menni?

16
MAMA

:Dehogyis! Csak végre veszek egy csomó jó cuccot az én drága
Piroskámnak...Először is egy új piros sapkát-ezt a régit meg neked adom
ajándékba kislányom.(a kosárka mellől felvesz egy piros sapkát, Orsi
fejére teszi.) Nézd csak, éppen jó neked.

ORSI

:Köszönöm... dehát a Piroskának át kell mennie a veszélyes erdőn!

MAMA

:Nagyon jót tesz neki egy kis friss levegő.

VIKI

:És ha valaki becsalja a fák közé?

MAMA

:Becsaljaaaa? a Piroskát???... háhááá...Okos kislány ő.

(Piroska képét lekapja a falról, cuppanós csókkal illeti)
MAMA

:Tudja, hogy nem szabad bedőlni a mézesmázas szavaknak!
Az én Piroskám nem olyan lány,
Aki csak mászkál a fiúk után,
Pedig szereti a nyalókát, a lépesmézet,
De nem fogad el idegentől édességet,
Az én nevelésem ő,
A feje lágya hamar benő.

Anyukája szemefénye,
Tündi-bündi büngyürkéje,
Hucululu lulululu-putty!

Az én Piroskám nem olyan lány,
Aki csak mászkál a fiúk után,
Tudja, nem illik a kést a szájába venni,
Este macival kell ágyba bújni,
Az én nevelésem ő,
A feje lágya hamar benő.

Anyukája szemefénye,
Tündi-bündi büngyürkéje,
Hucululu lulululu-putty!

Az én Piroskám nem olyan lány,
Aki csak mászkál a fiúk után,
Ő meg sem érti a csúnya beszédet,
Könnyen választok majd neki férjet,
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Az én nevelésem ő,
A feje lágya hamar benő.

Anyukája szemefénye,
Tündi-bündi büngyürkéje,
Hucululu lulululu-putty!
Nóta alatt MacVedelék cöcögnek. Táncbetét tetszés szerinti hosszúságú.
Mama a refrénnél Piroska fényképét puszilgatja rajongva.
MACVEDEL :Jó, jó. (ijesztgetve) De ha jön egy vérengző farkas?
MAMA

:Farkas?! Á! Az út az erdő szélén vezet, oda nem mer kijönni farkas..De
most elnézést, sietek.Szeretnék bevásárolni, mire Piroska hazaér az
iskolából. Na viszlát, puszi gyerekek! (kiviharzik)

MacVedelék értetetlenül állnak.
MACVEDEL :Nahát, ez a mama tényleg dilis egy kicsit.
VIKI

:Itt hagy bennünket a nyitott lakásban...akár ki is rabolhatnánk.

MACVEDEL :(félre) Nem is rossz ötlet.
MacVedel gyanúsan oldalog a kosárka felé, és az alábbi párbeszéd alatt Vikiéknek
háttal titokban iszogatja a Nagyi borát.
ORSI

:(vésztjóslóan csípőre tett kézzel)
Te Viki! A Piroska mamája gyanúsan hasonlított az anyura!

VIKI

:(zavartan) Mármint, hogy a ...khm a mi anyunkra?

ORSI

:Beeezony!
Nem szép dolog, hogy a saját édesanyánkat képzelted bele a mesébe.

VIKI

:Mit csináljak? Ő jutott eszembe...(kuncog)
Azért egészen élethűre sikerült. Nem?

ORSI

:Hát igen. Anyu is pont ilyen szórakozott, szeleburdi szokott lenni.

VIKI

:Meg amikor Piroskáról énekelt, (vihog) tisztára olyan volt,
mint amikor téged becézget otthon.(gúnyosan csücsörítve)
"Az én kis Orsikám, ügyülü-bügyülü..."

ORSI

:Beeee! (sértődötten nyelvet nyújt,majd észreveszi MacVedelt)
Na tessék. MacVedel, aki mindent megvedel.

MACVEDEL :(rajtakapták) Jól van, na. Csak a felét ittam meg.
ORSI

:Dehát ez a Nagymama kosara.

MACVEDEL :Ugyan már! A nagyit nemsokára úgyis fölzabálja a farkas.
VIKI

:Tényleg a farkas! Óriási ötletem támadt.

ORSI

:El tudom képzelni.

Viki felkapja a kosárkát, Orsi kezébe nyomja. A tiltakozó MacVedel kezéből az üveget is
beleteszi.
VIKI

:Tessék! Íme egy tökéletes Piroska.
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ORSI:

Vikiii! Te totál megőrültél!

MacVedel és Viki a továbbiakban egyre vidámabban tárgyalják a tervet.
MACVEDEL :(felvillanyozódva) Aha, értem már.Bemegyünk az erdőbe a farkashoz...
VIKI

:...de mivel a farkas MacVedel-től megijedne ...

MACVEDEL :...Hihihi....A Piroskának öltözött Orsi KI-CSA-LO-GAT-JA az erdőből...
VIKI

:... Ad neki pénzt és megdumálja a fejét,
hogy ne egye meg a Nagyit meg a Piroskát.

MACVEDEL :(Viki vállára csap) Zseniális vagy Viktor fiam.
Azzal a makacs nagymamával meg a csinos mamával úgyis pórul jártunk.
Talán a farkassal több szerencsénk lesz!
Orsi, aki eddig egyre dühösebben hallgatta őket kirobban.
ORSI

:Nagyon örülök, hogy ilyen jól szórakoztok!
Engem meg jóól fölzabál egy farkas!

VIKI

:(gúnyolodva) Na mi van hugica?
Csak nem ijedsz meg egy mesebeli farkastól?

ORSI

:(idegesen) Cöcöcö. Méghogy én! Csakhogy...(hirtelen mentőötlettel)
Egy farkassal én nem tudok beszélni!

VIKI

:Nyugi, Orsi! Az ötlet az ENYÉM , (felmutatja a mesekönyvet)
a farkast is én fogom elképzelni.

ORSI

:Pont ettől félek.

VIKI

:Nyugi.... Láttam egy tökjó horrort: "Farkasember az oviban!".

MACVEDEL :(a fejét csóválgatja) Hogy ti mennyi marhaságot megnéztek!
VIKI

:(Orsit rémísztgeti kisérteties hangon)
Holdtöltekor a békés családapa vicsorgó vérfarkassá változik...

MACVEDEL :(a rettegő Orsi vállára teszi a kezét atyáskodva)
Ne félj,Orsolya! Majd mi elbújunk egy bokorban és ha baj van,
(kihúzza a pisztolyát) közbelépünk!
VIKI

:(átveszi az irányítást) Ez a beszéd. Gyertek gyorsan, énekeljük a nótát.

Csukott szemmel énekelnek, Orsi riadtan pislog.
ORSI,VIKI,MACVEDEL: A rablott kincsek súlya nyom,
hirtelen halálom növeli búm,
lelkemet piával borogatom,
és fejhetik tőlem a teheneket
mert a legjobb gyógyszer, a whisky, a rum.
A kincsek helyét most elárulom,
Hol a kecskebéka fenn a fán
ORSI,VIKI,MACVEDEL : NYEKK
MacVedel nóta átmegy farkas-blues zenébe. Közben totál sötét.
Szünet (– a büfések legnagyobb örömére)
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II.felvonás
1.jelenet
MacVedel, Orsi, Viki a "Piroska-erdőben" bukkanak elő a MacVedel nótával,
amely félmetes effektes zenébe megy á az Ordas-bluest előkészítendő.
Baloldalt bokor, mely mögött Viki és MacVedel elbújhatna.
Jobb szélen bokor mely mögül a farkas előbukkan.
Orsi megszeppenve nézeget körül.
MACVEDEL :(nyújtózkodik) Hmmmmm! Végre megint a jó öreg erdő!
Már csak egy üveg wishky hiányzik.
ORSI

:Te Viki! Remélem nem valami szörnyeteg farkast képzeltél el nekem!

VIKI

:Nyugi, nyugi Orsikám. Olyan jóképű ordas vár rád az erdő mélyén,
hogy még szerelmes is leszel bele.
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ORSI

:(kényszeredetten) Hehehe.

MACVEDEL :(praktikusan) Viktor! Nézd csak. Ide elbújhatunk.
(vizsgálgatja a bal oldali nagy bokrot)
ORSI

:És én mit csináljak?!

MACVEDEL :Hát sétálgass itt az ösvényen...
VIKI

:Persze! Meg illegesd magad, dúdolgassál......

ORSI

:Mi a fenét dúdolgassak?!

VIKI

:Hát például azt, hogy ...öööö....Trallalallala....

ORSI

:(reszkető hangon) Trallala......

VIKI

:Na nem így! Vidámabban! Trallala!

ORSI

:(megindul az ösvényen, próbálja összeszedni magát) Trallala. . .

MACVEDEL :(közben bebújt a bokor mögé, bokor mögül sürgeti Vikit)
Gyere már Viktor!
VIKI

:(aggódva Orsi után szól)
Te Orsi! Azért ...khm ... szóval vigyázz, nehogy becsaljon az erdőbe !

ORSI

:(csakazértis felbátorodva) Nekem ugyan nem beszél lukat a hasamba !
Trallala...(sétálgat)

MACVEDEL :(csettint a nyelvével) Hmmm. De jól illegeti magát...
VIKI

:Ahhoz aztán ért a hugicám!

MacVedel és Viki eltünik a bokor mögött . Szín lassan sötétül. Orsi egyre jobban félve
trallalázik. Hirtelen belevág az Ordas-blues első taktusa. Erre totál sötét
lesz, csak a farkas bokra kap egy spotot.
A zene ritmusára a Farkas hosszúkarmos, szőrös kezei tűnnek fel a bokor tetejét
markolva, majd a feje is előbukkan. Normál farkasember-fej, arca szőrös,
némi vámpírfoggal.
Az egész farkas csak az első versszak után bújik elő. Lehet akár normális ruhában is,
elől levágott cipőjéből kikandikáló láb-karmokkal.
FARKAS: (ének) Jer szép Piroskám,
Illatos a rét,
a tavasz lihegi már,
zsongító üzenetét
(refr.)

Gyere velem!

MACVEDEL,VIKI :Bekapta a horgot!
ORSI

: Jaj nekem!

MACVEDEL,VIKI: Bekapta a horgot!
ORSI

: Jaj nekem!

FARKAS

: Gyere velem!

Nézd csak a mezőt,
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mily sok virág,
örülni fog majd… az a
jó nagyanyád.
(refr.)

Gyere velem!

MACVEDEL,VIKI: Bekapta a horgot!
ORSI

:Jaj nekem!

MACVEDEL,VIKI: Bekapta a horgot!
ORSI

: Jaj, nekem!

FARKAS

:Gyere velem!

Vén lompos vagyok már,
higgyél nekem!
megmutatom néked,
mily vonzó a körzetem,
(refr.)

Gyere velem!

MACVEDEL,VIKI: Bekapta a horgot!
ORSI

: Jaj, nekem!

FARKAS

:Gyere velem!

MACVEDEL,VIKI :Bekapta a horgot!
ORSI

: Jaj nekem!

FARKAS

:Gyere velem!
(prózára vált, nyájas cukrosbácsi) Szervusz Piroska!

ORSI

:Én nem vagyok Piroska!

FARKAS

:(gúnyosan) Hát persze.
Te vagy a Batman... vagy Madonna...?
... vagy a második magyar lovashadsereg. Ugye?

ORSI

:(önérzetesen) Nem kell gúnyolodni,én tényleg nem vagyok Piroska, és
engem nem csalsz az erdőbe virágot szedni, te vérengző fenevad.

FARKAS

:(cukrosbácsi hangon ) Hát úgy nézek én ki?..ejnye,bejnye...

ORSI

:(számonkérően) Akkor ki tépi szét a szegény őzikét a bolyhos nyuszikát?

FARKAS

:Lassan a testtel kislány! Te nem eszel husikát? He?

ORSI

:(zavartan) Hát persze, hogy eszem.

FARKAS

:Az aranyos turcsi kismalacot felhízlalja nagypapi, aztán (mutatja) nyissz
- és ott a finom disznótoros. (álnokul) Ugye szereted?

ORSI

:(sóhajt) Hmmm, lila párolt káposztával....

FARKAS

:No és a tejfölös nyúlpaprikás vagy a szalonnával spékelt őzgerinc
besamelmártással? Hm?
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ORSI

:(nyel) Egészen megéheztem.

FARKAS

:Na látod kislány! Nem szabad elhamarkodottan elítélni szegény öreg
farkast! Hiszen ti emberek is megeszitek a bolyhos nyuszikát,
a pöttyös őzikét, a rózsaszín kismalacról nem is beszélve!

ORSI

:(megadja magát) Tényleg. Mi is megesszük...az állatokat…

FARKAS

:(eteti) Láttál már kiskutyust?

ORSI

:(felvillanyozódva) Hát persze! Olyan aranyosak!

FARKAS

:(sóhajt) Bizony, otthon a farkasveremben öt pici bolyhos
farkaskölyök vár engem haza éhesen.

ORSI

:Szegénykék!

FARKAS

:Egész nap csak egy nyamvadt varjút szereztem nekik.
Ott ugrabugrált a rét közepén és károgott, hogy az "az erdőn élni jó!"
és milyen rágós volt a húsa!
A legkisebb foltos kölöknek már csak a szárnya csücske jutott.

ORSI

:Van foltos kisfarkas is?

FARKAS

:Persze! Gyere nézd meg őket!

ORSI

:Majd én szerzek szegénykéknek ennivalót...(hirtelen megáll)
De.. nem harapnak meg?

FARKAS

:Á, dehogy! Cirógatnak a puha kis tappancsukkal (távolodva)
Gyere csak gyere!

Orsi trallalázva eltűnik a színről a Farkassal.
MacVedel és Viki előbújnak a bokor mögül, kirobban belőlük a nevetés. Hasukat fogva
mutogatnak Orsi és a Farkas után.
VIKI

:Hihihi....ez a hülye....hahaha ez a hülye Farkas....

MACVEDEL :Bruhaha! Azt hitte, hogy ... hehehe, hogy Orsi az igazi Piroska..
VIKI

:Jól átverte a hugicám, hihihi.....

MACVEDEL :(diadalmasan) Sikerült a terved, Viktor fiam!
VIKI

:(hirtelen lemerevedik) Úristen!

MACVEDEL :Mi a baj?
VIKI

:Lehet..lehet ,hogy nem mi vertük át a Farkast ,
hanem ő csapott be minket...

MACVEDEL :Dehát békésen sétálnak be az erdőbe, Orsi lefizeti...(észbekap)
VIKI

:Éppen ez az!
A farkas be-csal-ta Piroskát, vagyis a húgomat a sötét erdőbe.

MACVEDEL :Hogy én mekkora marha vagyok!!! (előkapja a pisztolyát)
Gyorsan utánuk amíg nem késő!
VIKI

:(kiabál) Hé megállni!

MACVEDEL :Megállj! Fel a kezekkel!
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Kirohannak a színről , majd máris jönnek vissza. A Farkas feltartott kézzel, MacVedel a
hátába nyomott pisztollyal nógatja előre. Mögöttük Viki vonszolja
kézenfogva az értetlen Orsit.
FARKAS

:Hé, hé! Ne bökdössön már ezzel az izével..(megáll, hősiesen
szembefordul MacVedellel) Úgy látszik csapdába estem. Tessék!
(szétrántja a mellén a ruhát - ha van neki ) Ide lőjön Vadász úr!

MACVEDEL :Nem vagyok vadász.
Bár, ez egy fokkal jobb, mintha megint postásnak néztek volna!
ORSI

:(fűtött empátiával) Jaj, ne bántsd őt MacVedel!
Öt éhes kis farkaskölyök várja őt otthon...

FARKAS

:Nem vadász?! Kár! Pedig éppen ugrani akartam, hogy leharapjam a
fejét.

MACVEDEL :Ne fáradjon már régen lenyakaztak (mutatja).
FARKAS

:(szakértően vizsgálgatja MacVedel nyakát) Úgy látom, megelőztek.
De ... elég pocsék munka, akárki csinálta. (hátralép, innentől bukott
gentleman) Nos, Uraim! Mit kívánnak tőlem?

MACVEDEL :Egyszerű üzleti ajánlat, kérem.
Adunk egy csomó pénzt, azon vehet húst vagy akármit a kölykeinek.
VIKI

:És cserébe nem eszi meg Piroskát meg a Nagymamát!

FARKAS

:Hohó! Csak lassan a testtel! Először is. Ilyen pofával engem
nem nagyon szolgálnának ki a boltban. Különben is, hogy nézne ki,
hogy egy farkas szégyenszemre szupermarketbe jár!

VIKI

:És ha postán küldenénk csomagot a nagyinak?

FARKAS

:Akkor a postást enném meg. Hiába, a vadászat a véremben van.
(oktatóan) Ez a természet rendje.

ORSI

:(sajnálja) De le fog lőni a vadász és követ tesz a hasadba!

FARKAS

:(beletörődve) Istenem. Ez a farkas sorsa. Engem nem esznek meg az
emberek, csak lelőnek. Lelőnek, hogy ne egyem meg a nyuszit, az őzikét,
merthogy.... azokat ők akarják megenni.

MACVEDEL :(zavartan elteszi a pisztolyát, pénzt vesz elő)
Nézze jóember, ... illetve... jó farkas.
Itt egy kis pénz, vegyen valamit a kölykeinek, aztán menjen isten hírével.
FARKAS

:Ó,nem, köszönöm. Nem dolgoztam meg érte.Nekem már az is elég, ha
nem lőnek le hátulról, mikor elmegyek.
Az ugye mégsem lenne fair. Na, viszontlátásra (kikullog)

VIKI

:(dühösen) Majdnem megette azt a dilis hugomat.

Orsi szipog.
VIKI

:Most már ne bőgj! Mégiscsak le kellett volna lőnöd, MacVedel!

MACVEDEL :(elgondolkodva) Tudod... valamiért szimpatikus volt nekem ez az ordas.
Különben is... kétszáz éve nem volt megtöltve a pisztolyom...
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VIKI

:Akkor most mi lesz?

MACVEDEL :Fel a fejjel gyerekek!
Nekem bőven van időm. Menjünk át abba a másik mesébe!
ORSI

:A Jancsi és Juliskába?

VIKI

:A boszorkányhoz?

ORSI

:(megrettenve) A végén még megsüt bennünket!

MACVEDEL :Ne féljetek! Ezt majd én intézem, nehogy Jancsi és Juliskának nézzen
benneteket. (magához inti őket, átfogja a vállukat)
Figyeljetek! Ti majd elbújtok az erdőben.
ÉN EGYEDÜL bemegyek a mézeskalács-házba és beszélek vele.
VIKI

:(átadja a könyvet) Te MacVedel! Hogyan tudod elképzelni azt a
boszorkányt?!

ORSI

: Tényleg! Még a mesét sem olvastad!

MACVEDEL : Gyerekek, gyerekek!
Ha ti tudnátok, hány boszorkánnyal volt már dolgom életemben...
Olyan boszit képzelek el magamnak, hogy... huhuuu...
VIKI

:Oké, akkor kezdjük a nótát.

MACVEDEL :Nna, gyertek. (énekel)
A rablott kincsek súlya nyom,
hirtelen halálom növeli búm,
lelkemet piával borogatom,
és fejhetik tőlem a teheneket,
mer a legjobb gyógyszer
a whisky, a rum.

A kincsek helyét most elárulom
hol a kecskebéke fenn a fán – (együtt) NYEKK
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II.felvonás
2. jelenet
Helyszín a boszorkány háza. Normál boszorkánybelső. Ablakkereten néhány valódi
mézeskalács, amiből Orsi és Viki törhetnek majd.
A boszorkány csinos, középkorú, kissé molett, szőke, kacér "bombázó" – renyhe prosti
beütéssel. Beszédjén és külsején a boszorkányság leghalványabb jele sem
érződhet a jelenet végéig.
Mikor a helyszín kivilágosodik. MacVedel és a boszorkány (továbbiakban Boszi)
nagyokat nevetve mulatnak, pálinkázgatnak.
MACVEDEL :(térdét csapkodva nevet) Hahaha, hihihi! Nahát! Ilyen jópofa
boszorkánnyal még nem találkoztam!
BOSZI

:Ejnye, kedves ...ööööö....

MACVEDEL : (meghajol) MacVedel a nevem…. de… kiskegyednek csak Véééreskezű…
BOSZI

:Ja, persze. Szóval kedves MacVedel. Szólítson csak egyszerűen Boszinak.

MACVEDEL :Bo-szi. Hehe,hihi. Ez jó! Nna, erre iszunk!
BOSZI

:Naná, hogy iszunk.(tölt maguknak) úgyis olyan ritkán vetődik erre
vendég (szipogva), ebbe a sűrű, titokzatos erdőbe.
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MACVEDEL :Tényleg kedves.. Boszi! Hogyan lett kiskegyedből boszorkány?!
BOSZI

:(sóhajt) Az emberek akarták így... illetve (gyűlölettel) főleg EGY VALAKI.

MACVEDEL :Kicsoda?
BOSZI

:A királyi udvar főcukrásza, az az álnok János.

MACVEDEL :János?
BOSZI

:Vagy másnéven ... Jancsi ...!

MACVEDEL :(nem érti) Aha.
BOSZI

:(mesél) Szóval. Én is bent laktam a városban, jól menő kis cukrászdám
volt. (sóhajt) De aztán becsapott a mennykő.

MACVEDEL :(nem nagyon érdekli) És leégett a ház... Nagyon érdekes!
BOSZI

:Egy nyavalyát! (kihúzza magát)
Én sütöttem a legjobb, legfinomabb MÉZESKALÁCSOT!!!!

MACVEDEL :(értetlenül motyogja) ... mézeskalácsot ...?!?(kirobban belőle a nevetés)
Bruhaha!! És az miért baj?
BOSZI

:Hé-hé! Ne nevess MacVedel! Elfelejtetted, hogy a középkorban élünk?!

MACVEDEL :Na és?!
BOSZI

:(idegesen fel-alá magyaráz) Állandó háborúk. 15 éves háború. 30 éves
háború. A katonák tarisznyájában penészes a kenyér, megrohad a hús.
Node a mézeskalács!!

MACVEDEL :Mi van a mézeskaláccsal?
BOSZI

:Tartós. Nem romlik. Tápláló - és még finom is.

MACVEDEL :Ez igaz!
BOSZI

:(nosztalgiával) Sorban álltak a boltom előtt. A hadseregek szekérszámra
vitték a mézeskalácsot. Dőlt hozzám az arany.

MACVEDEL :(belelkesedik) Hihií! Ez aztán a nagy üzlet!
BOSZI

:Na persze. De ez a (gyűlölettel) János-Jancsi őrjöngött,
hogy nem tőle veszik meg azt a vacak mézeskalácsát.
Meg akarta tőlem szerezni a mézeskalács receptjét.

MACVEDEL :Aha. És te nem adtad oda neki.
BOSZI

:De nem ám.
Ezért ez a disznó János, és az a dagadt bibircsókos húga, az a ...
... Juliska... brrr....
bosszúból bepereltek a királynál, hogy boszorkány vagyok.

MACVEDEL :Ez bizony veszélyes vád! Örülj neki, hogy nem égettek meg máglyán!
BOSZI

: Még idejében megszöktem a városból. Elbújtam ennek a kietlen sötét
erdőnek a közepén. (sóhajtva közeledik MacVedelhez)
Azóta itt élek magányosan, szegényen, elhagyatva...

MACVEDEL :És a városban mindenki boszorkánynak hisz...
BOSZI

:Bizony! És ha az emberek sokáig mondják valakire, hogy boszorkány,
az a végén még tényleg az is lesz.
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MACVEDEL :(gyanút fog) Most jut eszembe, kedves Boszi. Ha úgy véletlenül erre
vetődne egy fiúcska, akit Jancsinak hívnak...
BOSZI

:(körbe hisztizik) Ki ne ejtsd előttem ezt a nevet (dúl-fúl)
Jancsi- János! Meg aza a .. Juliska! Nem úsznák meg szárazon!

MACVEDEL :Khm. Khm. Képes lennél még a kemencébe is bedobni?
BOSZI

:Kemencébe?! (játssza az eszét)
Hm. Nem is rossz ötlet. Bár, csak egy pici kalácssütő kemencém van.

MACVEDEL :(hivatalosan) Kedves...khm Boszi! Lenne egy ajánlatom.
BOSZI

:(felvillanyozódva , félreérti , kacéran ) Ajánlat..óóóó...

MACVEDEL :Nna nem, nem! Egyszerűen adok 50..nem..100 aranydukátot.
(lecsapja a zacskót az asztalra)
Cserébe nem dugsz bele kemencédbe egyetlenegy gyereket sem.
BOSZI

:Úristen! 100 arany! (az asztalhoz rohan, megtorpan)
Nem! Méghogy ne álljak bosszút minden Jánoson!!

MACVEDEL :(még egy zacskó aranyat dob az asztalra) 200 arany!
BOSZI

:(sóhajt) Istenem, micsoda kísértés. (üzletiesen) Legyen 500.

MACVEDEL :(zsebeit kutatja) Három..négy...Tessék! 450 aranyam van összesen.
BOSZI

:OKÉ. (elpakolja a pénzt) Megegyeztünk.
Megígérem, hogy nem dugok kemencébe se Jancsit, se Juliskát!

MACVEDEL :(leroskad a székbe) Phű, de kemény üzletasszony vagy.
Na nem baj, most már behívhatom a gyerekeket.
BOSZI

:Mmmm...miféle...gyerekeket...

MACVEDEL :Van velem két aranyos kölök, egy fiú meg egy kislány.
Féltek bejönni, merthogy ... (kuncog) megsütöd őket.
BOSZI

:Haha! Dehát megegyeztünk! Nyugodtan szólj nekik.

MacVedel az ablakhoz megy, addig a Boszi tölt egy pohárral és egy gyanús üvegcséből
altatót önt hozzá.
MACVEDEL :(kikiabál) Viki! Orsi! Jöhettek nyugodtan, nincs veszély!
BOSZI

:Még egy pohárkával?

MACVEDEL :Ó, köszönöm. (felhajtja ,fintorog)
Milyen furcsa utóíze lett ennek a pálinkának... (megtántorodik)
BOSZI

:(kitámogatja egy hátsó szobába)
Biztos nagyon fáradt lehetsz. Feküdj le itt a másik szobában.

Boszi balra kitámogatja a hortyogó MacVedelt. Viki, Orsi jobbról óvatosan be.
ORSI

:Mmmmmm. Finom friss mézeskalács illat.

VIKI

:(ablakhoz megy, letör egy darabot, bekapja. Orsinak is ad,
nyamnyognak) Marcipánból van az ablak.

BOSZI

:(megjelenik az ajtóban, bűbájos) Jó étvágyat gyerekek!

ORSI

:(megszeppenve) Kezi... csókolom

VIKI

:(megszeppenve) Mi csak egy kicsit...(Mutatja a marcipánt)
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BOSZI

:Mi van gyerekek? Csak nem ijedtetek meg tőlem?

ORSI

:MacVedel hol van?

BOSZI

:Lefeküdt egy kicsit pihenni a másik szobában. Na! Üljetek már le!
(csábosan) Most sült ki a finom kürtőskalács.

VIKI

:(feloldódva) De régen ettem...

ORSI

:Mogyoró is van a tetején?

BOSZI

:Hát persze! Pihenjetek csak, rögtön hozom. (kimegy)

VIKI

:Szuper ez a kégli belülről is.

ORSI

:És milyen csinos ez az állítólagos boszorkány. (évődve)
Láttam, Vikikém, majd kigúvadtak a szemeid, úgy bámultál rá.

VIKI

:(felpattan,rajtakapták) Te meg Orsikám, mindig azt a hülye Bélát
bámulod, ...a tornatanárt. (kuncog)
Nem vetted észre, hogy a Farkas pofája hogy hasonlított a Bélára?!

ORSI

:Tényleg! Lehet, hogy azért nem féltem tőle...

VIKI

:(gúnyosan) Direkt úgy képzeltem el, mivel a Béla is egy vadállat.

ORSI

:Nem igaz!

VIKI

:De igen! Sőt, állandóan piszkálja az orrát!

ORSI

:Hazudsz!

BOSZI

:(tálcával a kezében be, rajta kalács, málnaszörp)
Gyerekek! Itt a finom kürtőskalács!

ORSI,VIKI

:Köszönjük. (Dühösen tépnek belőle)

BOSZI

:Van finom házi málnaszörpöm is. (poharakba vizet tölt,majd a rokolyából
előveszi a jellegzetes üvegcsét, tölt) Én készítettem.

VIKI

:(iszik) Mmmm. Ez isteni.

ORSI

:(iszik) Milyen furcsa, finom íze van.

BOSZI

:Iiiigyatok csak.

VIKI

:(ásít) Jaj, de elálmosodtam.

ORSI

:(ásít) Biztos ez a jó erdei levegő.

BOSZI

:(bűbáj) Tőlem nyugodtan szunyálhattok egy kicsit.
Sőt. Még altatódalt is dúdolok nektek.

VIKI

:(ásítva eszik) Csak nem valamilyen...ááá(sít)... boszorkányos altatót?

BOSZI

: Haha! Ez jó! Bizony.
Csak a boszorkányok tudnak ... egyszerre két szólamban énekelni.

Boszi dalra fakad kétszólamban, nóta alatt az eszegető gyerekek elalszanak.
...( a szólamokat lekottázzuk, ha nem sikerül Pálos Zsuzsát lefülelni)
BOSZI

:(énekel)
Jó éjt, jó éjt, jó éjszakát,
puha ködbe merült a mocsár,
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álmában pislog a vaksi lidérc,
a kis görény is durmol már.
Jó éjszakát,jó éjszakát.

Nem csipeget már a dögkeselyű,
a kis vipera is fészkére talál / ó, de bájos!
álmában néha csámcsog egy kicsit
a hiéna, s a buksi sakál.
Jó éjszakát,jó éjszakát.

Jó éjt, jó éjt, jó éjszakát,
ropogós lesz az én vacsorám,
ha bírja a jó öreg biztosíték,
ha nem döglik be az új masinám.
Jó éjszakát,jó éjszakát.

Nóta végére lassan elsötétedik a szín, csak a Boszorkány van megvilágítva.
Lassan előjön a szinpad szélére-sarkába, boldogan játszadozik a
pénzeszacskókkal.
BOSZI

:Háhá! 450 aranydukát! Végre megvehetem azt az aranyos kis masinát,
amire olyan régen vágytam. (gyerekek felé) Aludjatok csak
aranyoskáim.Remélem, nem ébredtek fel, amíg beugrok a városba és
megveszem nektek a (kifelé menve).... MEGLEPETÉST!! Háháhá...

Boszi sátáni kacajjal el. Szín teljesen elsötétül.
Időjáték-térjáték vésztjósló zenével.
Mikor a szín kivilágosodik, Orsi és Viki egy gurulós ketrecbe zárva alszanak.
Háttérben felsejlik egy modern kemence-szerű szerkezet frontlapja.
(Ezt addig elhúzható függöny takarta, hogy ne kelljen külön behozni.)
BOSZI

:(egy használati utasítás-prospektussal legyezgeti a gyerekeket)
Huhúhú! Ébresztő aranyoskáim!

VIKI

:Jaj, mi ez?! Ketrecbe vagyunk zárva! Segítség! ! !

ORSI

:(pánikban sír) Brühühü, tudtam, hogy baj lesz. (kiabál)
MacVedel, MacVedel! Segííts!

BOSZI

:Neki ugyan kiabálhattok, az ő pálinkájába erősebb altatót tettem.

VIKI

:(reszketve) Dehát...hogy lehet egy ilyen kedves...csinos néni
boszorkány?!

BOSZI

:Jaj, te kis huncut! Hát nem elég, hogy gonosz vagyok, még ronda is
legyek? Az már nagy igazságtalanság lenne az élettől!
(hirtelen gyanakodva)
Te fiú! Neked olyan János képed van. Nem hívnak Jancsinak véletlenül?
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VIKI

:Dehogyis. Én Viktor vagyok.

ORSI

:(naívan) Dehát a másik keresztneved János! Takács Viktor János.

BOSZI

:(hisztérikusan) Háhá. Tudtam. ÉREZTEM. Az a disznó cukrász küldött ide
benneteket kémkedni! Hogy ellopjátok tőlem a mézeskalács-receptet!

VIKI

:Dehát mi nem vagyunk kémek!

ORSI

:(naívan) És nem kell nekünk a recept sem, anyukám engem is
megtanított mézeskalácsot sütni...

BOSZI

:(rikácsol) Micsoda? Még hazudsz is, te kis boszorkány!

VIKI

:Tessék minket kiengedni!

BOSZI

:(gonoszul) Nna jó. Most vettem ezt a gyönyörű csudamasinát.
Én sajnos nem tudok olvasni. Itt a használati utasítás.
(bedugja a ketrecbe Viki kezébe) Ha elmagyarázzátok nekem, hogyan kell
bekapcsolni, akkor becsszóra kijöhettek a ketrecből.

VIKI

:(izgatottan) Máris. Máris olvasom.
Tehát: “Mikrohullámú sütőkemence. Az automata sütőkemence nagyban
megkönnyíti a boszorkányok házimunkáját...”

ORSI

:(kapcsol, bőg) Brühühü. Hát ezt tetszett venni a MacVedel pénzén?!

BOSZI

:Olvasd csak fiacskám!

VIKI

:(nyel, de hős a szabadulás reményében)
Szóval:" nyomjuk meg a piros felfűtő gombot..."

BOSZI

:Iiigen (megnyom egy gombot)

VIKI

:"Toljuk a ketrecet a kemence szájához..."

BOSZI

:(nyögve tolja) Hű, de nehezek vagytok!

VIKI

: " A gép felfűtése után a lapát A-U-TO-MA-TI-KU-SAN kinyúl,
és a ketrec tartalmát a kemence szájába ..."
Ddde hát azt tetszett ígérni, hogy kijöhetünk a ketrecből!!!

BOSZI

:(ismét bűbáj) Persze, hogy kijöhettek- egyenesen a kemencébe..
MacVedelnek is csak azt ígértem meg, hogy ÉN nem dugok kemencébe
gyerekeket. (kezét dörzsölgeti) Háhá!
Ez a sütő meg magától dug be benneteket a kemencébe...
Csodálatos ez a mai technika!! (Vikire förmed) Hé, te Viktor-Jancsi!
Mit írnak ottan? Hány perc alatt (kéjesen) forrósodik fel a kemence?

VIKI

:(nézi a papírt) Öt perc a felfűtési idő.

BOSZI

:Remek! Addig készítek valami fíínom márrrtást a VACSORÁHOZ.

Boszi kredenc-féléből nagy lábost vesz elő, mindenféle fűszert borít bele, kavargatja,
néha ujját leszopogatva ellenőrzi, hogy jó-e.
ORSI

:Brühühü. Ez megsüt bennünket!!!

VIKI

:(észnél van) Figyelj már Orsi! Tudod még MacVedel varázsnótáját?

ORSI

:Brühühü, hát persze.

VIKI

:Gyorsan énekeljük el, azzal talán kijutunk ebből a szörnyű meséből.

ORSI

:(transzban) Miből jutunk kk..ki?
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VIKI

:Szedd össze magad! Énekeld már velem, hogy.... A kincsek helyét ....

ORSI,VIKI

:A kincsek helyét most elárulom, hol a

ORSI

:... macskabéka fenn a fán

VIKI

:... fecskebéka fenn a fán

A gyerekek a macska- ill. fecskebékát egyszerre énekelik.
BOSZI

:(odafordul) No nézd csak. Milyen jó kedvetek van!

VIKI

:Nem MACSKAbéka, te szerencsétlen. FECSKEbéka!

ORSI

:Dehogyis! MACSKAbéka!!!

BOSZI

:Mit zagyváltok itt össze! Olyan nincs is, hogy fecske- meg macskabéka.
Csak KECSKEbéka!!

ORSI,VIKI

:Ez, az gyorsan! (énekelnek) A kincsek helyét most elárulom,
hol a kecskebéka fenn a fán – NYEKK

Nagy csinndaratta, villogás a nézők szemébe bele, hogy ne nagyon lássák, ahogy
átrendezik a színpadot az utolsó jelenethez.

II. felv.
3.jelenet
Helyszín ugyanaz mint a legelső jelenteben, Orsi - Viki gyerekszobája.
A gyerekek a földön kuporognak becsukott szemmel, ugyanabban a pózban, ahogy a
Boszinál utoljára láttuk őket.
VIKI

:(lassan feleszmél, körülnéz) Hé, Orsi! (Rázza Orsit)
Figyelj már! Itthon vagyunk.

ORSI

:(félve körülnéz) Jaj, de szörnyű volt.
Lehet, hogy csak álmodtuk az egészet?

VIKI

:Méghogy álmodtuk! (Orsi haját babrálja)
Egészen megpörkölődött a hajad elől.

ORSI

:(a tükörhöz rohan) A fene abba a banyába!
Holnap ki fognak röhögni a suliban!

VIKI

:Úristen! MacVedel!

ORSI

:(a tükörnél babrálja a haját) Mi van vele?

VIKI

:Mi van vele??!! Otthagytuk a mesében a boszorkánynál!

ORSI

:(észbekap) Lehet, hogy bosszúból őt fogja megsütni.

VIKI

:Gyere gyorsan! Idézzük meg szegényt.

ORSI,VIKI

:MacVedel, MacVedel, aki mindent megvedel!

Effekt, MacVedel megjelnik az erkélyajtóban, fekszik, hortyog.
A gyerekek odarohannak hozzá, rázogatják.
ORSI

:Hé, MacVedel !
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VIKI

:Ébresztő!

MACVEDEL :(morogva ocsúdik, csuklik) Hívásotokra - hukk - megjelentem - hukk.
ORSI

:Hálistennek még nem sütötte meg.

MACVEDEL :(hirtelen felül) Hé! Hát ti hogy kerültetek ide?!
VIKI

:Elénekeltük a varázsnótádat.

ORSI

:...igen, és kimenekültünk a meséből.

MACVEDEL :(összeszedi magát) Na, várjatok csak. Ez lehetetlen.
A nóta csak akkor működhet, ha én is veletek vagyok. (fejéhez kap)
Hujjujj! Ez a rohadt pálinka!
ORSI

:Nem csak a pálinka volt a baj, hanem az altató, amit a Boszi belekevert.

MACVEDEL :ALTATÓ!?? Dehát az az aranyos kis Boszi megígérte...
VIKI

:Peersze. Az az aranyos Kis Boszi ketrecbe zárt bennünket.

ORSI

:És tudod, mit vett a pénzeden?

VIKI

:Egy aranyos , bazi mikrohullámú, automata sütőkemencét.

ORSI

:Hajszálon múlott, hogy nem sütött meg bennünket!
(szemrehányóan mutatja az égett haját)

MACVEDEL :(összeomlik) Ez borzasztó!
Egyszerűen nem megy nekem ez a … jótékonykodás.
VIKI

:Hiába adunk pénzt a jóknak, a rosszaknak,
ők csak mennek a maguk feje után.

ORSI

:És ugyanazt csinálják tovább, mint ami a könyvben meg van írva.

VIKI

:Van benne valami.(rádöbben) Tényleg!
Úgy látszik, hogy akit egyszer megírtak egy könyvben,
az már mindig csak úgy mozog meg gondolkodik, ahogy megírták!

ORSI

:Pedig a Hamupipőkéhez még jó lett volna elmenni...

VIKI

:Na persze. Adnánk neki egy rakást pénzt, ő meg amilyen jószívű,
odaadná a mostohájának meg a két gonosz lányának.

MACVEDEL :(elkeseredik) Márpedig én is meg vagyok írva, gyerekek, vagyis (sóhajt)
ezek szerint én sem tudom jótékony célra fordítani a kincsemet.
(teljes letargia) Kísértet leszek az idők végezetéig.
ORSI

:Szegény MacVedel !

MACVEDEL :Már csak annyit kérek tőletek, hogy keressetek nekem egy olyan könyvet,
amiben jó sok kocsma van.(szomorúan feláll, az erkélyajtóhoz megy)
Addig visszamegyek a saját könyvembe.
ORSI

:Megint le akarod nyakaztatni magad?

MACVEDEL :Nem, nem. Kiásom a kincset, teletömöm a zsebem.
A kocsmárosok szerencsére minden könyvben úgy vannak megírva, hogy
aranyért szívesen adnak pálinkát.
VIKI

:Szép kis program, mondhatom.

MACVEDEL :Mi mást tehetnék. Na viszlát. (szomorúan dalol)
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A kincsek helyét most elárulom,
hol a kecskebéka fenn a fán - NYEKK
MacVedel eltűnik, gyerekek szomrúan kóvályognak a szobában az asztal felé.
ORSI

:Na, ez eltűnt csórikám.

VIKI

:(izgatottan) Ide nézz Orsi! MacVedel elment, a tíz arany meg itt maradt
az asztalon...(izgatottan tapogatja) és... meg lehet fogni!

ORSI

:Ez őrület!

VIKI

:Nem értem. MacVedel azt mondta, hogy
CSAK MESEHŐSÖKNEK valódi ez a pénz.

ORSI

:Dehát akkor...ez csak úgy lehet...nnna neeem!

VIKI

:De bizony! VALAKI közben megírt bennünket egy mesében.

ORSI

:Akkor most mi is mesehősök vagyunk!?

VIKI

:Háhá! És mienk a tíz arany!

ORSI

:Tökjó! Megveszem az Adidast !

VIKI

:Én meg azt csúcs-állat Xboxot! Hihi!

Hirtelen a Papa nyit be a szobába. Zilált negyvenes műszaki értelmiség.
APA

:Hahó! Mi ez a nagy rajcsúrozás? Remélem, nem néztetek krimit?

ORSI

:(odarohan, puszit ad neki) Szia apu! Képzeld...

VIKI

:(közbevág, közben próbálja eldugdosni a pénzeket) Szia! Megjöttetek?

APA

:(észreveszi) Te Viki! Mi van a kezedben? Mutasd csak!
(elvesz egyet, nézi, majd beleharap)
Úristen! Valódi aranyak! Honnan a csudából szereztétek?

ORSI

:Hát a MacVedel....

VIKI

:Ööööö... találtuk reggel... tudod,a régi romoknál.

APA

:Fantasztikus! Mindegyik megér legalább 100 vagy 200 ezret...

ORSI

:Akkor megveszed nekem azt a magasszárú edzőcipőt...

VIKI

:Nekem meg az Xboxot??...

APA

:Gyerekek! Elment az eszetek? Most, amikor végre lesz egy kis pénzünk?!
Autót kell venni! Meg a lakásfelújítás...

ORSI

:Nade apuuuu!

APA

:Csönd. Mars az ágyba, egy kettő. Én átugrom Józsi bácsihoz,
megmutatom neki ezeket.
Tudjátok ő nagyon ért a régi pénzekhez. NUMIZMATIKUS.

VIKI

:(rezignáltan) Én azt hittem alkoholista.

APA

:Szemtelen kölök! (kimegy a szobából)

ORSI

:Na, úgy látszik, apu így van megírva...

VIKI

:Te Orsi! MacVedel már biztosan teletömte a zsebét arannyal a
könyvében.
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ORSI

:Hát persze. Idehívjuk és kérünk tőle egy marékkal.

VIKI

:Ez a minimum. MacVedel, MacVedel, aki mindent megvedel!

ORSI

:(bekapcsolódik)

MacVedel, MacVedel...

MacVedel a szokott helyén csapzottan megjelenik.
MACVEDEL :(letörten) Hívásotokra megjelentem.
ORSI

:Mi történt veled MacVedel?

VIKI

:Csupa sár vagy!

MACVEDEL :Képzeljétek ... üres a kincsesládám. Valaki megtalálta a kincsemet,
kiásta és elvitte. Csak az a tíz aranyam maradt itt az asztalon.
ORSI

:Már az sincs...

VIKI

:Képzeld. Valaki közben megírt bennünket is egy mesében, és...

ORSI

:És most már mi is mesehősök vagyunk és tudjuk használni az
aranyaidat.

VIKI

:Illetve nem tudjuk használni.

ORSI

:Hát igen, mert sajnos apu is meg van írva. Úgyhogy elvitte a pénzt.

MACVEDEL :(nem nagyon érdekli) Mi mindenről írnak manapság! (tűnődve)
De hogy a kincsesládám hova tűnhetett?! (hirtelen ötlettel)
Viki! Te olvastad a könyvet!
VIKI

:(elérti) Hát persze! (fenyegetően) Ooorsi! Hol van a könyv utolsó lapja?

ORSI

:(ártatlanul) Ja, amit kitéptem? (felveszi a földről) Tessék!

VIKI

:(izgatottan simítgatja az összegyűrt lapot) De összegyűrted! Aszongya,
hogy: "Utószó: MacVedel kincsét 1928-ban megtalálta egy expedíció."

MACVEDEL :Óóóóó... hogy az a ...
VIKI

:VÁRJ! "A kincseket a British Museum vette meg.
A régészek az érte kapott pénzt jótékony célra ajánlották fel."

MACVEDEL : Jótékony célra? Ez csodálatos! Akkor megmenekültem.
Soha többé nem kell kísértenem!
ORSI

:Psszt! Jön apu.

VIKI

:(a villanykapcsolóhoz ugrik, MacVedelhez)
Bújj el gyorsan! Lekapcsolom a villanyt.

MacVedel szekrény vagy asztal alá bújik, Viki lekapcsolja a villanyt, gyerekek
beugranak az ágyba, magukra húzzák a takarót.
APA

:(bedugja a fejét az ajtón - ha van - suttog) Alusztok már?

ORSI,

:(ásítva) Iiigen.

VIKI

:Nagyon mélyen alszom...

APA

:Képzeljétek! Józsi bácsi szerint sokkal többet érnek a pénzek,
úgyhogy holnap megvesszük az edzőcipőt meg azt a...
fix...boxot is.

35
ORSI,VIKI

:(kiugranak az ágyból) Tökjó! Hurrá!

APA

:Sőt, karácsonyra kaptok új okostelefont.

ORSI,VIKI

:(nyakába ugranak) Hurrá!

APA

:(kifelé) Nade most aztán mars az ágyba! Jó éjszakát!

MACVEDEL :(előbújik) Látjátok, azért nem olyan gonoszak ezek az írók.
Apátokat mégsem annyira rossznak írták meg...
ORSI

:Vajon mi lehet a címe a mesének?

VIKI

:Milyen mesének?

ORSI

:Hát amiben mi most szereplők lettünk!

VIKI

:Talán... MacVedel, a kalózkísértet, vagy valami ilyesmi.

ORSI

:Nem túl szellemes...

MACVEDEL :(nyel) Gyerekek. Talán meg kéne ünnepelni ezt a nagy győzelmet ...
nincs itthon egy kis pálinka?
ORSI

:(évődve) Az nincs. De van tej a fridzsiben.

MACVEDEL :(átkarolja a gyerekek vállát) öreg vagyok én már ahhoz, hogy rászokjam!
Tudjátok, ahogy a nótám mondja:
MACVEDEL , ORSI, VIKI

:(együtt énekelnek)

Nem kábít el se pénz, se nő,
se vezércikk, se ópium,
hozzon bár gyomorfekélyt a jövő,
fejhetik tőlem a teheneket,
mert a legjobb gyógyszer
a whisky, a rum.
Hogy megírtak bennünket tudjuk jól,
De van még hátra egy szörnyű titok - NYEKK! ! !

NYEKK -re totál sötét lesz, majd ismét megszólal instrumentálisan a nóta
Tapszenére az összes szereplő saját muzsikájával jön be.
A NYEKK poént a tapszene végére mégegyszer meg lehet ismételni.

VÉGE

