EGRESSY ZOLTÁN:

CSIMPI
SZÜLINAPJA

Szereplők:
Csimpi
Dada Mama
Dada Papa
Fontoló
Érdeklődő
Szépségdurc
Kárörv
Malac
Űző professzor
Űzőné asszonyság
Csillag

(Majomország Vidám Parkjában vagyunk. Nagy a hangzavar, hatalmas óriáskerék forog,
Csimpi Jóska is rajta van. A földön Dada Mama és Dada Papa, Csimpi nagyszülei figyelik
aggodalmasan unokájukat, aki féktelen jókedvvel élvezi a játékot. Takarásban, lesből figyel
egy csúf malac, gyűlölködve tekintget Csimpire és Dadáékra.)
DADA MAMA

Kapaszkodj, Csimpikém! Nehogy valami bajod essen!

DADA PAPA

Előre nézz!

DADA MAMA

Vigyázz, ne forgolódj!

DADA PAPA

Nem szédülsz?

CSIMPI

Hahó, hahó! Jaj, de jó!

DADA MAMA

Ó, ha láthatnák a szülei, milyen édes!

DADA PAPA

Sose ismerte őket, nem hiányoznak neki, Dada Mama.

(Dada Mama nagyot sóhajt)
DADA MAMA

Az a fontos, hogy szeretetben nem szenved hiányt.

JEGYSZEDŐ

Tessék, tessék még egy menet? Aki fizet, újra mehet!

(Megáll az óriáskerék, leszállnak a kis majmok.)
CSIMPI

Máris vége, ó, de kár...

JEGYSZEDŐ

Még egy menet?

DADA MAMA

Nem, nem! Köszönjük!

CSIMPI

Dada Mama! Dada Papa! Engedjetek felülni a
lovacskára!

DADA MAMA

Nem, szó sincs róla, indulás haza! Már annyi mindent
kipróbáltál!

DADA PAPA

Rengeteg a dolgunk és fogytán a pénzünk.

DADA MAMA

Három nap múlva itt a születésnapod. Még ki kell
takarítanunk, meg kell sütnöm a kedvenc banános
süteményedet, meg kell főznöm a kedvenc sóskádat, ki
kell mosnom...

CSIMPI

...és mi lesz az ajándék?

DADA MAMA, DADA PAPA

Titok!
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CSIMPI

Az jó! De ezt az egyet, a lovacskázást engedjétek még
meg! Na, Dada Mama!..

DADA MAMA

Csimpi, fogadj szót, ahogy egy jó kismajomhoz illik.

CSIMPI

Dada Papa!.. Itt nálunk, Majomországban csak a Vidám
Parkban látni lovat. Olyan gyönyörű. Pont, mint a
mesekönyvemben. És amíg megyek rajta egy kört, ti
vehetnétek cukorkát.

MALAC

Cukorkát?!

DADA MAMA

Cukorkáról szó sem lehet! Ebéd előtt nem eszünk
cukorkát!

CSIMPI

Tudom. Nem magamnak kérem, a pacinak szeretnék
adni, ha jól meglovagoltat.

DADA MAMA

Te mit szólsz, Dada Papa?

DADA PAPA

Én? Hát nem bánom. Végül is...

CSIMPI

Na, Dada Mama... Most az egyszer...

DADA PAPA

Dada Mama... Most az egyszer... Engedjük meg.

DADA MAMA

Ó, Dada Papa... Az az áldott, jó szíved... Na jó, most az
egyszer. De ígérd meg, Csimpikém, hogy a lovaglás után
szó nélkül indulunk haza. Rendben?

CSIMPI

Rendben! Köszönöm, édes Dada Mama!

DADA MAMA

Dada Papa jó szívének köszönd.

CSIMPI

Köszönöm Dada Papa, a jó szívednek.

(Dada Papa próbálja feltenni Csimpit a lóra, nehezen megy)
DADA PAPA

Jaj, de nehéz vagy már, Csimpikém!

CSIMPI

Még egy kicsit magasabbra, Dada Papa! Hú, de magas
egy állat!

(Odatogyog a Malac, segít, de elég durván. Végül Csimpi felkapaszkodik)
DADA PAPA

Köszönjük a segítséget, Malac uram.

MALAC

(gonosz hangon) Nagyon szívesen, tisztelt Majom uram.
(csúnyán nevet, elsétál)
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DADA PAPA

Óvatosan, kicsi Csimpi. Remélem, lassan mész vele, te
ló. (meggyőződik róla, hogy lassan megy, majd magában) Egy
malac. Hogy kerül ide egy malac? Érdekes. Egy malac...

(Csimpi lovagol. A színpad másik részén hirtelen Dada Mama és Dada Papa elé ugrik a
Malac.)
MALAC

Egy pillanatra, igen tisztelt, drága uram, édes hölgyem...

DADA PAPA

Segíthetünk valamiben?

MALAC

Éppen én szeretnék segíteni. Ha nem tévedek, cukorkát
keresnek.

Nos,

én

csodálatos

cukorkákat

tudok

varázsolni.
(A Malac színesebbnél színesebb cukorkákat varázsol elő, miközben ravaszul a lakókocsija
felé tereli Dadáékat.)
MALAC

Lila kell? Zöld? Kék? Sárga? Cukros? Mézes? Karalábés?
Melyikből adhatok? Felejthetetlen az ízük.. Csak bátran,
válasszanak!

DADA MAMA

Nem is tudom... Talán..

DADA PAPA

Talán mégse...

DADA MAMA

Ne?

DADA PAPA

Igen?

MALAC

Erre tessék, erre, a lakókocsiban megtekinthető a teljes
készlet!

DADA MAMA

Köszönjük, inkább...

(odaérnek a lakókocsihoz, Malac befelé mutogat)
MALAC

Van epres is, az meg ott egreses. Nézzék meg
közelebbről!

DADA MAMA

Végül is megnézhetjük.

DADA PAPA

Ahogy akarod, drágám.

MALAC

Erre, csak erre!

(belépnek a lakókocsiba. A Malac csúf szörnyeteggé változik, rájuk zárja az ajtót)
MALAC

Hehehe! Most megvagytok.
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DADA MAMA, DADA PAPA

Segítség! Segítség!

(Csimpi a hangzavarban nem hallja meg Dadáék segélykiáltását, a szörny eltolja a kocsit. A
lovaglás véget ér, Csimpi keresi nagyszüleit.)
JEGYSZEDŐ

(amikor a lakókocsi eltűnik a háttérben) Záróra, záróra, a
Vidám Park záródna! Záróra, záróra, sok kis majom
álomba!

CSIMPI

(leugrik) Köszönöm, lovacskám, mindjárt kapsz egy kis
jutalmat. Na, hol vannak már a cukorkával? Dada Mama!
Dada Papa! Igyekezhetnének igazán!

(A lakókocsi feltűnik a háttérben, Dadáék integetnek, de Csimpi nem veszi észre. A ló
sértődötten elvonul. Csimpi aggódni kezd. Egyre kevesebben vannak, "záróra, záróra!"
kiáltások hallatszanak. Besötétedik, Csimpi egyedül marad.)
CSIMPI

Mama! Papa! Hol vagytok? (kétségbeesik)

Elbújtatok?

Buta vicc, mondhatom. Most mit csináljak? Egyedül
nem találok haza. Még kicsi vagyok. Várjak itt? Vagy
induljak el? De merre? Biztos csak próbára tesznek, hogy
elsírom-e magam. Hát nem sírom el. (Sír. Elindul, minden
zugba benéz. Aztán elálmosodik, sírva ledől, elnyomja az álom.
Besötétedik.)
CSIMPI DALA
Erre, vagy arra, jobbra, vagy balra,
hol vagytok drága nagyszülők?
Itt nem hagyhattak, hát hol maradnak,
hol vannak, merre járnak ők?

(CSIMPI DALA)
Elnyom az álom és megtalálom
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álmomban őket, angyalok
segítenek majd keresni őket,
álmomban újra velük vagyok.
Segítsetek jó angyalok,
mert én még kicsi kis majom vagyok.
Segítsetek jó angyalok,
Mert én még kicsi kis majom vagyok.
(Világos, Csimpi ébred.)
CSIMPI

(nyújtózkodik) Jaj, de butaságot álmodtam, Dada Mama!...
Jó reggelt.. Mondom jó reggelt!. (kinyitja a szemét,
észreveszi, hogy a kihalt Vidám Parkban van). Hát nem álom
volt? Itt töltöttem az egész éjszakát?.. Miért is kértem azt
a cukorkát? Merre mehettek? Erre? Vagy arra? Netán
arra? (arra mutat, amerre eltűnt a kocsi) Á, arra biztosan
nem. Vagy mégis?.. Az lesz a legokosabb, ha elindulok,
mondjuk... errefelé.

(Csimpi megy, elhagyja a Vidám Parkot. Gondterhelt majom jön vele szemben. Nem veszik
észre egymást, összeütköznek)
FONTOLÓ DALA
Érdemes mindent megfontolni,
jó alaposan megcsócsálni,
nem történhet így baj sosem,
ez az egy biztos az életben.
Ez az egy biztos – vagy nem.
CSIMPI

Bocsánat.
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FONTOLÓ

Bocsánat. Azt hiszem, összeütköztünk. Vagy nem?

CSIMPI

Hú, de furcsa egy szerzet vagy te! Mi a neved?

FONTOLÓ

A nevem? Fontoló. Vagy nem?

CSIMPI

Még a nevedben sem vagy biztos? Én Csimpi vagyok.
Tudod, a nagymamámékat keresem. Elvesztettem őket.

FONTOLÓ

Elvesztetted? Na ez igazán érdekes. Vagy nem?

CSIMPI

Miért kérdezed állandóan azt, hogy "vagy nem? Vagy
nem?" Semmit nem tudsz eldönteni?

FONTOLÓ

Sajnos mindig bizonytalan vagyok. Azért is hívnak
Fontolónak, mert mindent alaposan megfontolok. Vagy
nem?

CSIMPI

Ez borzasztó lehet. Vagy nem?..

FONTOLÓ

Már te is csúfolódsz velem?

CSIMPI

Nem, nem. Csak vicceltem. Nem szoktam csúfolódni.
Az csúnya dolog. Tudod, mit kellene csinálnod?

FONTOLÓ

Fogalmam sincs. Vagy van?

CSIMPI

Amikor mondasz valamit, rögtön utána hallgass el. És ne
kérdezd meg, hogy "vagy nem?" Megpróbálod?

FONTOLÓ

Igen, ez nagyon jó ötlet. Vagy nem?

CSIMPI

Ó, hogy segítsek rajtad, ha képtelen vagy odafigyelni
arra, amit mondani akarsz? Vagyis arra, amit nem akarsz
mondani.

FONTOLÓ

Már nem játszanak velem a barátaim sem, mert mindig
bizonytalankodom. Azért keltem útra, hogy segítséget
kérjek Űző professzortól. Ő majd segít rajtam. Vagy
nem?

CSIMPI

Űző professzor? Az meg ki a szösz?

FONTOLÓ

Hatalmas varázsló! Segít mindenkin. Ezért Űző a neve:
mindenkiből kiűzi a bajt. Ha jól tudom. Vagy nem?
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CSIMPI

Komolyan mondod, Fontoló? Akkor nekem pont rá van
szükségem, ha meg akarom találni Dada Mamát és Dada
Papát! Márpedig meg akarom. A nagyszüleimet, akiket
elvesztettem. Tudod.

FONTOLÓ

Tudom, tudom. Vagy nem?

CSIMPI

És hol található az a híres Űző professzor?

FONTOLÓ

Ezt az egyet tényleg nem tudom.

CSIMPI

Ezt az egyet... Akkor keressük együtt, jó?

(Fontoló válaszolni akar, de Csimpi gyorsan közbeszól)
CSIMPI

Inkább

ne

mondj

semmit!

Még

a

végén

elbizonytalanodsz. Legyünk barátok!
FONTOLÓ

Jó! Vagy ne?

(Csimpi megfogja Fontoló kezét, kezet ráz vele. Indulnak.)
CSIMPI

Elmesélhetnéd, hogy lettél ilyen határozatlan!

FONTOLÓ

Ha én azt tudnám!.. Vagy tudom? Mire a történet végére
érek, már egyáltalán nem leszek biztos benne, hogy úgy
történt.

CSIMPI

Szegény... Rajtad tényleg segíthetne az a híres professzor.

FONTOLÓ

Azt hiszem igen, vagy nem?

(Csimpi és Fontoló virágok mellé érnek. Megállnak.)
FONTOLÓ

De gyönyörűek! Vagy nem?

CSIMPI

Igazán szépek. Vigyünk ajándékba ennek az Űző
professzornak.

FONTOLÓ

Jó ötlet! Vagy nem? (tépné is a virágokat, meg nem is)

CSIMPI:

De!

Fontoló!

Bólints,

vagy

intsél,

akkor

nem

bizonytalanodsz el.
(Fontoló bólint. Majd mindjárt utána nemet int a fejével)
(Lélekszakadva érkezik Érdeklődő)
ÉRDEKLŐDŐ

Hé, hé, megállni! Érdeklődöm, kik vagytok? Csak úgy
leszakítjátok a virágokat? Micsoda dolog ez?
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CSIMPI

Miért? Talán a tiéd? Ez egy rét!

FONTOLÓ

Bizony! Vagy nem?

ÉRDEKLŐDŐ

Nem az enyém. De érdeklődöm a virágok iránt, és ami
iránt én érdeklődöm, azt senki nem viheti el. Érthető?

FONTOLÓ

Nem.

CSIMPI

(gyorsan közbevág) De nem ám.

ÉRDEKLŐDŐ

Egyébként érdeklődöm, milyen kéztartással téptétek.
Mutassátok csak!

(mutatják)
ÉRDEKLŐDŐ

Nagyon érdekes mozdulatok. Tépjetek még néhányat,
szeretném tanulmányozni.

(tépnek)
ÉRDEKLŐDŐ

Rendkívül érdekes. Nahát, rendkívül érdekes! Egyébként
érdeklődöm, hogy hívnak benneteket. Nekem Érdeklődő
a nevem.

CSIMPI

Ő a barátom, Fontoló. Én pedig Csimpi vagyok. A híres
Űző professzorhoz igyekszünk.

ÉRDEKLŐDŐ

Ti is? Én is hozzá igyekszem! Remélem, segít rajtam.
Tudjátok, az a bajom, hogy az égvilágon mindent tudni
akarok.
ÉRDEKLŐDŐ DALA
Mutasd meg az arcod, mutasd a ruhád
Érdeklődöm, mikor, miért, s ki varrta rád?
A kíváncsiskodás a szörnyű végzetem,
Érdeklődő az én érdekes nevem.
A kíváncsiskodás a szörnyű végzetem,
Érdeklődő az én nevem.
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ÉRDEKLŐDŐ

Így aztán egy csepp nyugalmam sincs, amint látok
valamit, azonnal elkezdek érdeklődni iránta.

CSIMPI

Értem.

FONTOLÓ

Értem?

CSIMPI

Aki kíváncsi, hamar megöregszik.

ÉRDEKLŐDŐ

Akkor én már több száz éves vagyok. Vagy több ezer.
De szép kendőd van, te Csimpi, érdeklődöm, honnan
szerezted? Milyen anyagból készült? Ki csinálta? Meleg?

CSIMPI

Húha! Mindig ilyen alaposan érdeklődsz?

ÉRDEKLŐDŐ

Sajnos igen. Pedig ennyi választ meg sem tudok jegyezni.

CSIMPI

Miért nem csak azt kérdezed meg, amire a legjobban
kíváncsi vagy?

ÉRDEKLŐDŐ

De hát mindenre kíváncsi vagyok! A legjobban talán
arra,

hogy

miért

mentek

Űző

professzorhoz!

Érdeklődöm, mi a panaszotok? Nem tudnék-e én
segíteni rajtatok? Nem gondoljátok, hogy...
CSIMPI

Elég már, elég! Én a nagyszüleimet keresem, mert
elvesztettem őket. Fontoló barátom pedig semmit nem
tud eldönteni, ezért van szüksége segítségre.

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, miért nem keresed meg apukádat és
anyukádat, ha elvesztetted a nagyszüleidet?

CSIMPI

Ó, kedves Érdeklődő... Én nem ismerem az apukámat és
az anyukámat. Soha nem láttam őket. Pedig de jó lenne,
ha nekem is lenne igazi anyukám, meg igazi apukám...
Még szerencse, hogy Dada Mamát és Dada Papát, akik
felneveltek, nagyon szeretem. És ők is engem. Csak
sajnos elvesztettem őket.

FONTOLÓ

Űző professzor talán ezen is segíthet. Hogy ne csak
Dada Mamáékat találd meg, hanem az igazi apukádat,
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meg az igazi anyukádat is! Nem gondolod? Vagy
gondolod?
CSIMPI

Hát, ha tényleg olyan nagy varázsló... De most az a
legfontosabb, hogy Dada Mamát és Dada Papát
megtaláljam. (Érdeklődőnek) Te csodabogár! Menjünk
együtt! Útközben mindenféléről érdeklődhetsz.

ÉRDEKLŐDŐ

Kitűnő ötlet! Együtt mindig minden könnyebb! Ez is egy
érdekes dolog egyébként..

FONTOLÓ

Tudod, merre kell menni? Mert mi nem. Vagy igen?

CSIMPI

Nem ártana, ha megérdeklődnéd valakitől, merre lakik a
professzor.

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, vajon kitől tudnék érdeklődni? Azt hittem,
ti tudjátok az utat.

FONTOLÓ

Meg kell alaposan fontolni, merre menjünk. Nekem az a
véleményem, hogy egyenesen haladjunk tovább.

ÉRDEKLŐDŐ

Jó.

FONTOLÓ

Vagy jobbra.

ÉRDEKLŐDŐ

Jó.

FONTOLÓ

Vagy balra.

CSIMPI

Na most akkor merre?

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm,

nem

mehetnénk-e

arra,

amerre

a

gyümölcsöskert található? Úgyis szeretnék érdeklődni a
gyümölcsök iránt, és hátha éppen az a jó irány.
CSIMPI

Jó. Legalább eszünk egy kis gyümölcsöt. Már kezdek
éhes lenni.

ÉRDEKLŐDŐ

Én is.

FONTOLÓ

Én is. Vagy nem?

ÉRDEKLŐDŐ

Jó! (és leülnek)

(A gyümölcsöskertnél. Gyönyörű fák, bokrok. Rengeteg gyümölcs. Érdeklődő nyúlkál feléjük)
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ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, milyen ez az alma? Ha jól látom, a színe
piros, a formája gömbölyű, az íze pedig... (beleharap)
...édeskés. Megkóstoljátok?

FONTOLÓ

Ezt? Vagy inkább ezt? (válogat)

CSIMPI

Te aztán éhes maradnál, ha egyedül lennél. (ad egy almát
Fontolónak) Tessék!

ÉRDEKLŐDŐ

Odanézz! (már a körtéknél) Érdeklődöm, milyen alakja
van

ennek

a

körtének.

Ugyanolyan,

mint

a

villanykörtének. Biztosan azért hívják ezt is körtének.
CSIMPI

Úgy van, ahogy mondod. A villanykörtének is pont ilyen
az alakja, ezért kapta a körte nevet. Csak az nem ilyen
finom. (beleharap)

FONTOLÓ

Miért, megkóstoltad? Vagy nem?

CSIMPI

Ki az a buta kölyök, aki megkóstol egy villanykörtét? Te
talán beleharapnál, Fontoló?

FONTOLÓ

Azt hiszem, nem. Vagy igen?

ÉRDEKLŐDŐ

Nagy szerencséd, hogy találkoztunk. Neked tényleg
szükséged van barátokra.

FONTOLÓ

Képzeljétek, az én családomban mindenki fontol. De
sose tudunk dönteni. Gondolkodtam, felkeressem-e Űző
professzort. "Megkeressem? Vagy ne? Megkeressem?
Vagy ne?" Egyszer, amikor éppen ott tartottam, hogy
"megkeressem?", hirtelen elindultam. A többiek még
nem tudtak dönteni, elinduljanak-e. Ha Űző segít rajtam,
elviszem Fontoló mamát is hozzá. Meg Fontoló papát.
Meg a Fontoló testvéreimet.

CSIMPI

El is feledkeztem Dada Papáról és Dada Mamáról. Hol
lehetnek szegények?

ÉRDEKLŐDŐ

Megtaláljuk őket, Csimpi, ne félj. Addig is érdeklődnék
ez iránt a körte iránt.
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(Érdeklődő nézelődik, Csimpi és Fontoló majszolnak. Fontoló minden falatnál
elbizonytalanodik. "Egyek? Vagy ne?" Csimpi ilyenkor eteti. Sírás hallatszik.)
ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, ti is halljátok, amit én?

FONTOLÓ

Mintha valaki sírna. Vagy nem?

(Szépségdurc és Kárörv közeledik. Szépségdurc sír, kezében tükör. Kárörv bosszantja.)

KÁRÖRV, SZÉPSÉGDURC DUETT
K: Mit sütsz, kis szűcs, sós húst tán?
SZ: Igazán békén hagyhatnál!
K: Ne durcizz, hugi, ez így nem ér!
SZ: Mondhatom, ez aztán szép testvér!
K: A kárörvendés jó dolog,
egész nap vidáman kuncogok,
kacagok, röhögök másokon,
az se baj, ha valaki rokon.
SZ: Én viszont olyan szép vagyok,
reggeltől estig csak ámulok,
hogy lehetek íly gyönyörűszép,
Mint egy csodás, kék álomkép.
K: Mit sütsz, kis szűcs, sós húst tán?
SZ: Igazán békén hagyhatnál!
K: Ne durcizz ,hugi, ez így nem ér!
SZ: Mondhatom, ez aztán szép testvér!
KÁRÖRV

Mit sütsz, kis szűcs? Tán sós húst sütsz, kis szűcs? Még
ezt se tudod kimondani, de ügyetlen vagy!
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SZÉPSÉGDURC

Igazán békén hagyhatnál egy percre!

(odaérnek a többiekhez. Érdeklődő odaugrik)
ÉRDEKLŐDŐ

Bocsánat a zavarásért, de érdeklődnék, miért sírsz?

SZÉPSÉGDURC

Mert olyan szép vagyok!..

CSIMPI

Miért kell ezért sírni?

SZÉPSÉGDURC

Mert senki nem veszi észre.

(illegeti magát)
KÁRÖRV

Ha igazán szép lennél, biztos észrevennék. (röhög)

SZÉPSÉGDURC

Ez itt a testvérem.

KÁRÖRV

Mit sütsz, kis szűcs?

(Szépségdurc újra sírni kezd)
CSIMPI

Nekem Csimpi a nevem és a nagymamámékat keresem.
Ő Fontoló barátom, ő pedig Érdeklődő barátom.

KÁRÖRV

Én Kárörv vagyok.

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, ez meg miféle név?

KÁRÖRV

A Kárörvendő rövidítése. Míg kimondom, addig sem
tudok örvendeni más kárán. Így lerövidítettem. Kárörv,
csak így, röviden. Kárörv.

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, tudod-e, hogy a kárörvendés nagyon
csúnya dolog?

KÁRÖRV

Csúnya? Te sem vagy valami szép. (röhög)

CSIMPI

(Szépségdurcnak) És te ki vagy?

KÁRÖRV

Ő Szépségdurc.

SZÉPSÉGDURC

Nem! Csak símán: Szépség. Ha nem látnátok!

KÁRÖRV

Mindig durcáskodik, ezért elneveztem Szépségdurcnak.
Igaz, Szépségdurc? Mit sütsz, kis szűcs?

(Szépségdurc ismét sír)
CSIMPI

Miért fakadsz sírva, amikor ezt hallod?

SZÉPSÉGDURC

Mert most éppen azzal bosszant, hogy nem tudom elég
gyorsan kimondani.
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ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, megpróbálnád?

SZÉPSÉGDURC

Mit szűcs kis sütsz?

(Kárörv röhög, Szépségdurc sír)
ÉRDEKLŐDŐ

Majd én. Mit sütüsz, kicsi szücsü?

(Kárörv röhög)
FONTOLÓ

Mit szűcs, kis szűcs? Vagy nem?

(Kárörv röhög)
CSIMPI

Mit sütsz, kis szűcs? Tán sós húst sütsz, kis szűcs?

KÁRÖRV

Nocsak. Egy nyelvtörő majom. Na figyelj: szerb húsz, öt
cseh, öt török meg öt görög hány ember?

CSIMPI

Szerb húsz, öt cseh, öt török meg öt görög: harmincöt!

KÁRÖRV

És ha nem ember? Hanem majom?

CSIMPI

Akkor is harmincöt.

KÁRÖRV

Szóval te számolni is tudsz. Bezzeg Szépségdurc
húgocskám nem tud, csak a szépségében gyönyörködik
egész nap.

SZÉPSÉGDURC

Gyönyörködöm, mi mást tehetnék? Ha egyszer ilyen
szép vagyok, muszáj foglalkoznom a hajammal, az
arcommal, a körmeimmel... (körömreszelővel foglalatoskodik)
Azért neveztem el magamat Szépségnek, mert... nem
tehettem mást. Amikor először megláttam magam a
tükörben...

KÁRÖRV

...úgy látszik, régen nem néztél bele. Mert akkor már
régen Pityeri királynőnek neveznéd magad!

(röhög)

Pityeri királynő! Ez jó! (röhög)
SZÉPSÉGDURC

Nem is! (pityereg)

CSIMPI

(Kárörvnek) Igazán abbahagyhatnád már. Szép kis
testvérek vagytok. Az egyik mindig nevet, a másik
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mindig sír. Egyébként nem kell sírnod. Tényleg nagyon
szép vagy.
SZÉPSÉGDURC

Igazán?..

CSIMPI

Hová igyekeztek?

SZÉPSÉGDURC

Kárörv egy híres varázslóhoz cipel engem, aki megtanít
rá, hogy ne dicsérjem mindig magamat. Csak azt nem
értem, miért. Ha egyszer olyan szép vagyok...

CSIMPI

Híres varázsló? Csak nem Űző professzorhoz mentek ti
is?

SZÉPSÉGDURC

De igen.

CSIMPI

Mindannyian hozzá igyekszünk!

FONTOLÓ

Tényleg! Tényleg?

SZÉPSÉGDURC

Elmondom majd neki, hogy a testvérem mindig más
kárán nevet.

KÁRÖRV

Mondd csak, mondd csak. Árulkodó majom.

(Szépségdurc sír)
CSIMPI

Ne sírj annyit, Szépség.

SZÉPSÉGDURC

Szépségnek

szólítottál?

Észrevetted,

milyen

szép

vagyok... Főleg a farkam? És a hajam? Meg a szemem.
És a kezeim... Mi tetszik rajtam a legjobban? Nehéz lehet
választani. Én még nem láttam szebbet magamnál. Ha
láttam volna, nem gondolnám, hogy én vagyok a
legszebb.
KÁRÖRV

Érdeklődő! Szagold csak meg ezt a virágot, milyen jó
illata van!

(Érdeklődő szagolni kezdi, Kárörv virágjából víz fröccsen az arcára. Kárörv röhög.)
ÉRDEKLŐDŐ

Jaj! Érdeklődöm, ez meg mi? Pisilő virág?

SZÉPSÉGDURC

(Kárörvnek) Szégyellhetnéd magad!

KÁRÖRV

Szégyellem is, jaj, de szégyellem... (röhög)

Az egyik

találmányom! Rengeteg találmányom van ám! Majd
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mutatok még. De most alaposan megéheztem! Együnk
banánt! (előveszi a táskájából, kínálja Csimpit) Kérsz?
(Csimpi beleharapna, de a banánból színes figura ugrik ki. Kárörv röhög.)
KÁRÖRV

Ugró banán! Micsoda találmány! (röhög) Van nálam igazi
is! (körbekínál mindenkit)

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, hogy tényleg igazi-e.

KÁRÖRV

Igazi. Igazi, ne félj.

CSIMPI

Igazi.

SZÉPSÉGDURC

(Körtébe harap)

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, tényleg igazi? Igazi!

FONTOLÓ

Igazi! (Csimpi a szájába nyomja a banánt)

CSIMPI

El kell döntenünk, merre menjünk tovább.

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, honnan is tudhatnánk?

(Az égen csillag tűnik fel, ide-oda mozog. Igyekszik felhívni magára a figyelmet.)
KÁRÖRV

Odanézzetek! Az égen!

CSIMPI

Dehogy nézünk. Megint be akarsz csapni.

KÁRÖRV

Egy mozgó csillag!

CSIMPI

Persze... Mozgó csillag...

KÁRÖRV

Kárörvendő-becsületszavamra mondom!

SZÉPSÉGDURC

Olyan nincs.

ÉRDEKLŐDŐ

(felnéz) Tényleg! És mintha mutatna valamit.

CSIMPI

Hé, csillag! Nekünk mutatsz valamit?

(A csillag félreérthetetlenül igent jelez)
ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, ez meg hogy lehet?

SZÉPSÉGDURC

Nahát, de szép! Fénylik, ragyog, mint én!

CSIMPI

Mintha

hívna

Csillagocska!

maga
El

után.

tudsz

Talán
vezetni

segíteni

akar!

minket

Űző

professzorhoz?
(A csillag igent jelez)
CSIMPI

Hurrá! Akkor kövessük!
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(Indulnak. Zene: Malac-motívumba csúszik át; lakókocsi be.)
(Lakókocsi, előtte a Malac. A lakókocsiban Dada Mama és Dada Papa)
DADA PAPA

Azonnal engedj ki, rusnya disznó! Hova hoztál
bennünket?

(Malac leül a kocsi elé, egy lábos moslékot kezd el enni)
DADA MAMA

Fuj! Ilyet is csak egy malac tud megenni. Azonnal eressz
el minket!

MALAC

Azt lesheted, Dada Mama! Régen fenem rátok a fogam!

DADA PAPA

De hát miért? Mi rosszat tettünk mi veled?

MALAC

Rosszat? Éppen ez az, hogy semmit! Viszont sok jót
tettetek, és azt én nem bírom elviselni. Engem ugyanis a
Rosszaság Boszorkánya nevelt! Ő az én uram és
parancsolóm.

DADA MAMA

Jóságos ég, Dada Papa, hallod ezt? A Rosszaság
Boszorkánya...

DADA PAPA

Aki elrabolta Csimpit az igazi szüleitől!..

MALAC

És

tudjátok,

mire

nevelt

engem

a

Rosszaság

Boszorkánya? Hogy mindig rosszat tegyek! Nem is
képzelitek,

mennyire

fel

tudnak

bosszantani

a

jócselekedetek! Brr...
DADA MAMA

De hát ez szörnyű!...

DADA PAPA

De hát ez butaság!

DADA MAMA

Jónak kell lenni!

MALAC

A Rosszaság Boszorkánya felruházott varázserővel is,
hehehe.

DADA PAPA

Miféle jócselekedetünk bosszantott fel annyira, hogy
elrabolj?

MALAC

Hát már észre sem veszitek, ha jót cselekedtek?
Gondolkozzatok csak! Minden játékra felültettétek
Csimpit! Becézgettétek! Simogattátok! Brrr... Ez már sok!
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DADA MAMA

Azonnal engedj ki minket! Csimpi egyedül van, félek,
hogy baja esik. Haza kell vinnünk, és elő kell készítenünk
mindent, hogy szép születésnapja legyen.

MALAC

Szép születésnapja!.. Abból nem lesz semmi!

DADA MAMA

Biztosan neked is volt már szép születésnapod.

MALAC

A legutóbbin jókora verést kaptam uramtól és
parancsolómtól.

DADA MAMA

Miért?

MALAC

Mert nem voltam elég gonosz!

DADA MAMA

Hadd beszéljünk ezzel a Boszorkánnyal!

MALAC

Azt nem lehet.

DADA PAPA

Ne félj, Dada Mama! Csimpi okos kismajom. Biztosan
kitalál valamit. Tudod, milyen ügyes.

MALAC

Álmodozzatok csak, álmodozzatok...

DADA MAMA

Jaj, istenem, mi lesz...

MALA

Az

én

uram

és

parancsolóm

a

Rosszaság

Boszorkányának ellensége, a Jóság Boszorkánya, csillaga
segítségével

ide

akarja

vezetni

Csimpit,

hogy

kiszabadítson titeket. De ez nem fog sikerülni neki, mert
ő csak azoknak segít, akiknek jóság lakik a szívében.
DADA PAPA

Miért? A mienkben talán nem az lakik?

MALAC

(egy dobozra mutat)

Már nem sokáig! Ebben van a

Szívcserélőgép. Kiveszem vele a jó szíveteket, és a
helyére rosszat teszek! Hehehe! Akkor aztán rosszakká
váltok, és nem segít nektek a Jóság Boszorkánya!
DADA MAMA

Micsoda szörnyűség...

DADA PAPA

Ne félj, Dada Mama. A jó legyőzi a rosszat. Majd
meglátod!
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MALAC

Hehehe. A jó legyőzi a rosszat. Röhögnöm kell. Na,
kértek moslékot a szívcsere előtt, vagy éhesen akartok
rossz-szívűvé válni?

DADA MAMA

Tőled semmit nem fogadunk el.

MALAC

Ahogy akarod, ostoba némber. Akkor éhezzetek.

DADA PAPA

Én bízom Csimpiben, és a Jóság Boszorkányában!

MALAC

(észreveszi a csillagot az égen) Hohó! Ez meg mi? Máris itt
ez

az

otromba

vesztegethetem

az

csillag?..
időt!

Közelednek...

(Dadáéknak)

Nem

Készüljetek!

Mindjárt kezdődik a szívcsere! Csak előtte van még egy
kis dolgom.
(Csimpiék elcsigázottan követik a csillagot. Egy domb tetején vannak, onnan mennek lefelé.
Fáradtak. Homokos vidékre érnek.)
ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, nincs víz errefelé?

SZÉPSÉGDURC

Sehol semmi! Ez szép!... Csak hát nem annyira, mint én.

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, nem vagytok szomjasak?

SZÉPSÉGDURC

Nem

bírom

tovább!

Étlen-szomjan...

Árt

a

szépségemnek!.
KÁRÖRV

Se víz, se kárörvendeni való...

FONTOLÓ

Megfontolandó, mit tegyünk. Vagy nem?

ÉRDEKLŐDŐ

Hol vagyunk?

CSIMPI

Úgy látom, egy sivatagban!

ÉRDEKLŐDŐ

Milyen érdekes homok... (pergeti a kezében) Eltévedtünk.

KÁRÖRV

Hehe, eltévedtek! (röhög, majd elszomorodik:) Na de én is.
Egy cseppet se mulatságos.

SZÉPSÉGDURC:

Csepp!... Egy csepp vizet!..

MALAC

(leskelődik)

Ha jól hallom, szomjasak... Hát akkor

igyanak!
(odavarázsol egy kutat. A kút kiemelkedik a homokból)
MALAC

Mérgezett vizet! Hehehe.
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(félelmetes bugyborgást hallani)
MALAC

Igyatok csak, galambocskáim. Vagyis majmocskáim.

(elbújik, Csimpiék észreveszik a kutat)
ÉRDEKLŐDŐ

Kígyó?

FONTOLÓ

Kígyó! Vagy valami más?

SZÉPSÉGDURC

Nem kígyó.

CSIMPI

Egy kút!

SZÉPSÉGDURC

Egy kút!

ÉRDEKLŐDŐ

Egy kút!

KÁRÖRV

Egy kút!

FONTOLÓ

Egy kút?

SZÉPSÉGDURC

Igyunk!

(annyira szomjasak, hogy mindannyian egyszerre akarnak inni, tülekednek, egyikük sem fér
a kúthoz. A csillag kétségbeesetten mozog, de nem figyelnek rá.)
CSIMPI

Állj, várjatok! Hátra! A hölgyeké az elsőbbség.

(előreengedi Szépségdurcot)
SZÉPSÉGDURC

Ó, Csimpi... Egy igazi lovag...

(ráhajol a kútra, de Csimpi visszahúzza)
CSIMPI

Nem érzitek ezt a bűzt?

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, honnan jön?

CSIMPI

A kútból.

(Csillag bólogat, de nem látják meg)
KÁRÖRV

Ne röhögtess, igyunk!

CSIMPI

Várjatok. Nekem ez gyanús.

(felnéz a csillagra)
CSIMPI

Ne igyunk, csillagocska?

(A csillag nemet int)
SZÉPSÉGDURC

Dehogynem! Szomjan halok!

CSIMPI

Ne! Bírjuk ki! Bírd ki, Szépség!
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ÉRDEKLŐDŐ

Nem a csillag szomjas, hanem mi! Ha ő nem akar, ne
igyon. De én érdeklődnék azért...

KÁRÖRV

Szerintem csak ki akar röhögni minket!

SZÉPSÉGDURC

Mindig magadból indulsz ki!

FONTOLÓ

Igyunk! Vagy ne?

ÉRDEKLŐDŐ

De!

CSIMPI

Ne!

SZÉPSÉGDURC

Hátha szépítővíz!

CSIMPI

Menjünk tovább!

FONTOLÓ

Azért fontoljuk meg!

ÉRDEKLŐDŐ

Érdekelne, milyen az íze!

CSIMPI

Nem szabad! A csillag jelzi, hogy nem szabad! Menjünk
utána!

MALAC

(lesben) Megúszták! Disznó szerencséjük van! De nem
adom fel! Megpróbálom máshogyan!

(Mennek. Felfelé néznek, a csillagot figyelik. Erdőhöz érnek)
SZÉPSÉGDURC

Lehet, hogy ez a gyönyörű csillag egy elvarázsolt királyfi.

ÉRDEKLŐDŐ

Nagyon érdekes felvetés. De talán mégis innunk kellett
volna.

SZÉPSÉGDURC

Mintha engem nézne... (felfelé néz, nekimegy egy fának) Au!
Hát ez meg?

CSIMPI

Egy fa!

ÉRDEKLŐDŐ

Még egy!

KÁRÖRV

Meg még egy!

FONTOLÓ

Még egy!

CSIMPI

Meg még egy!

KÁRÖRV

Még egy?

CSIMPI

Egy erdő!

FONTOLÓ

Egy erdő?

(Felfedezik, hogy erdőbe értek, lassan egyre beljebb kerülnek.)
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ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődőm, ezeken a fákon nincs gyümölcs?

(Megnézi közelről, egy ág fejbekólintja)
Csak valami kemény héjú.
SZÉPSÉGDURC

Au!! Megszúrt!

FONTOLÓ

Jaj! Vagy… Jaj! Engem is.

(Minden kismajmot körülölel egy- egy fa. Fontoló fontolgatja, arrébb menjen-e, Érdeklődő
kíváncsiskodva nézi az őt ölelő fát, Szépségdurc visszaöleli. Kárörv leszakít egy levelet és
röhög.)
SZÉPSÉGDURC

Ez a nímfa ölelget!

ÉRDEKLŐDŐ

Ez meg engem ölelget!

CSIMPI

Jaj! Mi ez?

(A Csimpi köré fonódó fa indái szorítják Csimpit. Suhogó hangok hallatszanak, félelmetes
levélzörgés, a majmok egyre nagyobb bajban vannak.)
KÁRÖRV

Ennek fele se tréfa. (kilép a fa szorításából.) Na jó, a fele.
(Megint átöleli a fa) Hülye vicc.

SZÉPSÉGDURC

Engedj már el, nimfa!

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, ti sem kaptok levegőt?

MALAC

Ez az. Rájuk borítom az erdőt!

CSIMPI

Meneküljünk!

MALAC

(Fűrészelni kezdi a fákat, a majmok közben kiszabadulnak,
csak Fontoló nem, aki ott marad. A fák dőlni kezdenek, egy
darabig nem veszik észre a bajt, aztán igen. Fontolón kívül
mindenki elfut.)

SZÉPSÉGDURC

Fontoló, vigyázz!

CSIMPI

Fontoló, gyere onnan!

ÉRDEKLŐDŐ

Vigyázz, dőlnek a fák!

(A Csillag segítségével Fontoló megmenekül)
CSIMPI

Gyertek, meneküljünk ebből a gonosz erdőből!

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, hogy merre menjünk?
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CSIMPI

A Csillag! Arra! Gyertek! (elindulnak) Nekem két nap
múlva lesz a szülinapom. Szép kis szülinap lesz
mondhatom…

ÉRDEKLŐDŐ

Miattam

kerültünk

bajba.

Mert

minden

iránt

érdeklődöm.
FONTOLÓ

Nem! Miattam! Mert semmit nem tudok elhatározni.

SZÉPSÉGDURC

Mennyi veszély! Csak meg ne ártson a szépségemnek.

MALAC

(leskelődik) Ezt is megúszták! Disznó szerencséjük van!
De nem adom fel!

(Másnap. Haladnak.)
SZÉPSÉGDURC

Nem bírom tovább! Nem szabad ennyire megerőltetnem
magam. Már a tükör sem az igazi arcomat mutatja!

KÁRÖRV

Dehogynem! Így nézel ki! Hidd csak el!

SZÉPSÉGDURC

(nézi magát a tükörben) Kiszámolom, ki lesz az a
szerencsés, aki belém karolhat.
(számolgat, úgy intézi, hogy Csimpire jöjjön ki)
Egyedem begyedem dínom-dánom,
Csörgő- börgő bikfa járom.
Mező, rigó kerek erdő.
Mondván mondtam a medvének, építsenek kőfalat.
Kong, kong kongatom
Rézpálcámmal kongatom,
Nyúl, nyúl, nyuladék,
Bárány, bücski, Hajts ki, innen ebből ezt.
Csimpi! Te karolhatsz belém! Remélem, büszke vagy.

CSIMPI

Inkább viszem a táskádat, hogy könnyebben haladj.

SZÉPSÉGDURC

(kicsit megsértődik) Szóval nem akarsz belém karolni? Jó,
akkor kiszámolom megint. ….ebből ezt.
24

(kiszámolja, Fontolóra jön ki)
SZÉPSÉGDURC

Te vagy a szerencsés. Gondolom, örülsz. (Csimpire sandít)

FONTOLÓ

Hogy én? Persze... Vagy nem?

SZÉPSÉGDURC

Nem?! Micsoda szemtelenség!

KÁRÖRV

Állítólag minél nagyobb terhet cipel valaki, annál szebb
lesz. Odaadom neked a hátizsákomat, jó? Próbáld csak
ki, húgocskám! (röhög, ráadja a hátizsákot.)

CSIMPI

Azonnal vedd vissza! Egy lányt kímélni kell, még ezt se
tudod? Egyébként... elég szép e nélkül is.

(Szépségdurc csaknem elolvad, belekarol Csimpibe)
(Domb előtt állnak. A Malac mögötte leskelődik)
MALAC

Most sikerülni fog! Egy kis szélvihar, hehehe! Visszafújja
őket a dombtetőről, és szörnyethalnak!

CSIMPI

Jé, egy domb!

MIND

(egymás után) Egy domb!

SZÉPSÉGDURC

Elég! Még egy dombot nem mászok meg.

ÉRDEKLŐDŐ

Én se bírom.

KÁRÖRV

Elég.

FONTOLÓ

Elég?

CSIMPI

Idefigyeljetek, nyámnyilák! Én felmegyek a domb
tetejére, ahhoz a rönkhöz odakötözöm a kötelet, és
felhúzlak benneteket egyesével.

MIND

Jó!

(Csimpi felmászik, rögzíti a kötelet, leereszti)
MALAC

Malaca van!

CSIMPI

Erősen

fogjátok,

mert

egyre

erősebb

a

szél.

Kapaszkodjatok! Szépségdurc, te gyere először!
(a csillag azt jelzi, hogy szembe kell szállni a széllel)
CSIMPI

Mit mutatsz, csillagocska?

ÉRDEKLŐDŐ

Szerintem semmit.
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CSIMPI

Nézd csak meg jobban.

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, nem azt, hogy fújjunk szembeszelet?

(Csillag bólogat)
CSIMPI

Na látod, Érdeklődő!

(Nagy a szél, félelmetesen fúj, a Malac gonoszul vigyorog, de Szépségdurc épségben felér)
CSIMPI

Fontoló, te jössz!

FONTOLÓ

Megfogjam vagy ne?

CSIMPI

Érdeklődő, segíts neki, mert estére se ér fel.

(Érdeklődő a kezébe adja a kötelet, Csimpi húzza. A szél többször visszafújja, veszélyes a
helyzet, mert Fontoló csak egy kézzel kapaszkodik. Végül felér ő is.)
CSIMPI

Érdeklődő, gyere! (ledobja a kötelet)

KÁRÖRV

Nézd csak, Érdeklődő, hogy kergetőznek a felhők!
Milyen félelmetes, igaz?

(Érdeklődő a felhőkre figyel, Kárörv cselesen elkapja a kötelet, és ő húzatja fel magát. Röhög.
Felér, Érdeklődő viszont belefeledkezik a felhőnézésbe,)
ÉRDEKLŐDŐ

Segítség!

(Súlyos balesetet szenvedne, mindenki szembeszelet kezd fújni. Érdeklődő félúton megáll, egy
ideig a semmi illeg-billeg, majd elkapja a kötelet, és felkapaszkodik. A vihar eláll.)
MALAC

Megúszták, ezt is! Micsoda disznó szerencse! De nem
adom fel!

ÉRDEKLŐDŐ

Köszönöm.. Köszönöm... Szembeszálltatok a széllel.
Hogy lehet ez?

CSIMPI

A csillag ötlete volt. De azért nem tudom... Erősebben
fújtunk, mint a szél maga? Mint a viharos szél?

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, talán nem azért, mert annyira akartátok,
hogy sikerüljön.

FONTOLÓ

Nagyon akartuk, hogy ne legyen bajod. Vagy nem?

CSIMPI

Ez igaz. Az akarat csodákra képes.

KÁRÖRV

Én arra gondoltam, hogy a végén kiröhöghetjük a szelet!
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MALAC

(tajtékzik a takarásban) Átkozott csillag! Bárcsak lenne egy
csillaghullás!... Átkozott segítőkészség!.. (elmegy)

ÉRDEKLŐDŐ

Nagyon érdekes felhők voltak. Egy bárány, egy vihar.
Egy bárány, egy vihar.

(A csillag sietteti őket)
ÉRDEKLŐDŐ

Nézzétek. Értem, értem. Siessünk. Mutasd az utat!

MALAC

A Jóság Boszorkánya szörnyű erővel védi őket. Nincs
más lehetőség, vízbe kell fullasztanom valamennyit. Már
nagyon közel kerültek a céljukhoz. Ha ezen a dombon
túljutnak, nagyon közel kerülnek a céljukhoz. Varázsolok
ide egy tavacskát. Nem is sejtik, milyen mélyet!

(Csimpiék haladnak)
CSIMPI

Nahát! Idenézzetek! Egy tó!

MIND

(egymás után) Egy tó!

SZÉPSÉGDURC

Egy tó! De aranyos! Milyen szép vagyok...

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, nem hideg a víz? Mert ha nem,
megfürödhetnénk!

FONTOLÓ

Nagyszerű ötlet! Vagy nem?

MIND

De!

CSIMPI

Mit mutatsz Csillagocska? Furcsa... Annyira tiszta a
vize... Akkor ilyen tiszta, ha feneketlen mély.

(Szépségdurc nézi a vízben magát, Malac óvatosan mögé settenkedik)
SZÉPSÉGDURC

Milyen gyönyörű arc!.. És mintha egy szép szőke
herceget is látnék a vízben...

MALAC

Akkor gyönyörködj benne közelebbről!

(belelöki és

eltűnik)
SZÉPSÉGDURC

Segítség? Nem tudok úszni!

CSIMPI

Tarts ki! (beugrik)

KÁRÖRV

Húgocskám!...

SZÉPSÉGDURC

A tükröm, a tükröm!...Segítség, lehúz az örvény!
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(nem tudnak kijönni, húzza őket az örvény. )
FONTOLÓ

Én örvényúszó voltam! Vagy nem? Örvényúszó voltam!
Vagy nem? Örvényúszó...

(Fontoló kimenti őket)
MALAC

(a háttérben) Ez nem lehet igaz! Ezt is megúszták! Szó
szerint! A disznó szerencséjüket! De még mindig nem
adom fel! (elsomfordál)

CSIMPI

Fontoló barátom! Köszönjük, hogy kimentetted!

FONTOLÓ

Eszembe jutott, hogy otthon mindig örvényekkel
csatáztunk. Csak tudnám, miért? Valahogy beugrott,
hogy örvényúszó voltam. Úgyhogy én is beugrottam.
Vagy nem? De!

CSIMPI

Most már hős is vagy!

FONTOLÓ

Igen,

igen!

Vagy

nem?

Szerettünk

csatázni,

az

örvényekkel. Az egész család. Fontoló papa, Fontoló
mama meg a testvéreim, meg én, mindenki… Érdekes…
ÉRDEKLŐDŐ

Mi?

FONTOLÓ

Az, hogy soha nem fontolgattunk, csak csatáztunk, és
mindig mi nyertünk. Vagy nem?

SZÉPSÉGDURC

És megvan a tükröm is!

CSIMPI

Most láthatod, milyen veszélyes, ha csak a szépségeddel
foglalkozol. Valaki szándékosan az életünkre tör.
Szépségdurc, nem láttad, ki lökött bele?

SZÉPSÉGDURC

Nem. Csak a saját arcomat figyeltem a vízben és a
hercegemre gondoltam.

CSIMPI

Ráadásul a saját butaságunk miatt is bajba kerültünk már!

KÁRÖRV

Talán elkerülte a figyelmedet, kis barátom, hogy én nem
kerültem bajba. Ebből is látszik, hogy nekem nincs
semmiféle butaságom.

SZÉPSÉGDURC

Ami késik, nem múlik.
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ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, nem ennénk-e egy kis banánt, mielőtt
továbbmegyünk?

KÁRÖRV

Van még egy nálam. Megpucolom nektek, így ni.
Egyetek csak, egyetek.

CSIMPI

Ha mindenki elmajszolta, gyertek utánam!

KÁRÖRV

Várjatok!

(senki nem lép az eldobott banánhéjra, csak az utolsónak haladó Kárörv. Elesik)
KÁRÖRV

Jaj!

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, mi történt?

KÁRÖRV

Semmi!

FONTOLÓ

Mintha elesett volna.

SZÉPSÉGDURC

Látod, Kárörv, a saját csapdádba estél.

CSIMPI

Aki másnak vermet ás…

SZÉPSÉGDURC:

…az elesik.
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II. RÉSZ
(A lakókocsinál. Dada Mama és Dada Papa lekötözve fekszenek, a Malac csillogó-villogó
szívcserélőgéppel közelít feléjük)

MALAC, DADÁÉK
M: A gonoszság a legfőbb kincsem,
olyan, hogy jóság, olyan itt nincsen.
Rossz szívet osztok jó szívvel én,
hogy ne legyen jóság a föld színén.

DADA PAPA

Várj egy kicsit, te szörnyeteg! Tudod, hogy ma van
Csimpi születésnapja.

MALAC

Kit érdekel?

DADA MAMA

Mit tudsz te a szeretetről!.. Pár napos kora óta mi
neveljük. Egy hideg reggelen találtuk meg az ajtónk előtt.

MALAC

De azt nem tudjátok, hogy amikor az én uram, a
Rosszaság Boszorkánya elrabolta Csimpit a szüleitől,
akkor a Jóság Boszorkánya harcba szállt érte. Csimpiért
harcolt a Rosszaság és a Jóság. De egyik se tudta
legyőzni a másikat. A harcban mindketten legyengültek.
Csimpit egyik sem tudta megszerezni, így került
hozzátok.

DADA PAPA

Nem is tudjuk, kik az igazi szülei, de úgy szeretjük őt...

DADA MAMA

Úgy szeretjük...

(sírnak)
MALAC

Röhögnöm kell.
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DADA PAPA

Tudd meg, hogy a szeretet mindent legyőz. És hogy
egyszer a Jóság legyőzi a Rosszaságot.

MALAC

Becstelenség! Rosszívűség! Csalás! Ámítás! Árulás!
Cselszövés! Én ezt szeretem!

DADA MAMA

Nem! A becsület! A jószívűség! A segítőkészség! Az
igazmondás!

MALAC

Csupa unalmas dolog. Röhejes.

DADA PAPA

A szeretet!..

MALAC

Ostoba majmok! Hiába beszéltek nekem ilyesmiről.
Eleget sínylődtem, nincs már bennem csírája sem a
jóságnak. Gonosszá váltok ti is, és többé soha nem jut
eszetekbe jót cselekedni.

DADA MAMA

Semmi reményünk nincs a szabadulásra, Dada Papa.

DADA PAPA

Ne veszítsd el a reményt.
D.M: Hiába minden, drága papa!
D.P.: Ne add fel soha, édes mama!
D.M. Reményünk sincs már, szívet cserél!
D.P: A remény az mindig, mindenkor él!
D.P.

A remény az mindig, mindenkor él!

D.M, D.P.: A remény az mindig, mindenkor él!
MALAC

Csodálom a kitartásodat, vén majom!

(leteszi a gépet, és egy dobozt vesz elő. Benne rengeteg fekete szív.)
MALAC

Na melyik kell? Na kezdjük! (felnéz) Valami zajt hallok.
Máris ideértek?! A boszorkányos mindenségit! Befelé
vén majmok, nyomás, nyomás!

(villámgyorsan betolja a lakókocsi belsejébe Dadáékat, rájuk zárja az ajtót.
Leül, mintha csak unatkozva eszegetne. Moslékot tesz maga elé, falatozik. Csimpiék
odaérnek, köszöntik a Malacot)
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CSIMPI

Szép jó napot, Malac uram! Jó étvágyat! Valahol már
láttalak téged! De hogy hol? Nem emlékszem...

MALAC

Nem hinném, hogy találkoztunk.

(A lakókocsiból Dadáék hangja hallatszik, "Csimpi, Csimpi!", de nagyon haloványan. A
Malac még egy ajtót zár rájuk, és bekapcsol egy rádiót, amiből zene szól.)
MALAC

Mondjátok gyorsan, mit akartok, aztán tűnjetek el.

ÉRDEKLŐDŐ

Nem valami kedves fogadtatás. Pedig már kezdtem
érdeklődni a lakókocsid iránt. Nagyon szép.

(indul a kocsi felé, de a Malac eléugrik)
MALAC

Lassan a testtel, barátocskám. Ez az én kocsim, tartsd
távol magad tőle!

ÉRDEKLŐDŐ

Jól van, nem bántom. Megnézni se lehet?

MALAC

Szedjétek a sátorfátokat, amíg szépen mondom.

FONTOLÓ

Nem valami kedves házigazda. Vagy igen?

CSIMPI

Nem valami kedves, annyi szent. De vajon hol
találkoztunk?

MALAC

Ha kedves az életetek, menjetek, de gyorsan.

CSIMPI

Malac uram, miért vagy ilyen barátságtalan? Nem
akarunk mi semmi rosszat, csak azt szeretnénk, ha
megmondanád, merre találjuk Űző professzort!

MALAC

(megborzong) Kiráz a hideg, ha ezt a nevet hallom. Szóval
a vén lókötőt keresitek.

ÉRDEKLŐDŐ

Lókötőt??

MALAC

Mit akartok tőle?

SZÉPSÉGDURC

Majd neki megmondjuk, neked semmi közöd hozzá.

CSIMPI

(csitítja) Csak nyugalom, Szépség...

MALAC

(nevet) Szépség!.. Nevetnem kell...

(Szépségdurc sírni kezd)
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CSIMPI

Igenis

szép!...

Tudom

már!

A

Vidám

Parkban

találkoztunk! Te segítettél, amikor fel akartam mászni a
ló hátára, és szegény Dada Papa nem tudott egyedül
feltenni!
MALAC

Én?!

FONTOLÓ

Vagy nem?

CSIMPI

De!

MALAC

Elég! Ha tudnék, akkor se segítenék nektek.

CSIMPI

Mondd csak: nem találkoztál-e véletlenül Dada Mamával
és Dada Papával? Még ott, a Vidám Parkban vesztettem
el őket. Nem láttad őket?

(A lakókocsi belsejéből Dadáék hangja hallatszik:” Csimpi, itt vagyunk!”)
MALAC

(röhög) Miért láttam volna?

CSIMPI

Nem? Biztos?

MALAC

Biztos! Nem!

FONTOLÓ

Nem?

(a lakókocsit belülről rángatják Dadáék: „Csimpi, itt vagyunk!”)
ÉRDEKLŐDŐ

Ez meg micsoda?

MALAC

Semmi, semmi. Csak egy kis földrengés.

ÉRDEKLŐDŐ

Földrengés? Érdeklődöm a földrengés iránt, hadd
menjek oda!

MALAC

El innen, utoljára mondom! Ha nem takarodtok el
tüstént, baj lesz!

CSIMPI

Menjünk innen. Aki ilyen szívtelen, azzal nem érdemes
barátkozni. Viszlát, Malac. Talán rajtad is segíthetne Űző
professzor.

MALAC

(megborzong) Brrr... Csak ezt a nevet ne hallanám! Na
tűnés!

(Csimpiék elmennek. Ismét mozog a lakókocsi)
CSIMPI

(visszanéz) Érdekes...
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ÉRDEKLŐDŐ

Ugye? A földrengés!

CSIMPI

Ha földrengés lenne, az nem csak egy lakókocsi alatt
lenne. Ez nem földrengés. És mintha Dada Mama
hangját hallottam volna. Ti nem hallottatok semmit?

MIND

Nem.

CSIMPI

Senki?

ÉRDEKLŐDŐ

Én nem.

KÁRÖRV

Én sem.

SZÉPSÉGDURC

Én sem.

FONTOLÓ

Én sem?

CSIMPI

Biztos csak képzelődtem... Furcsa... Egyáltalán, mit keres
egy lakókocsis Malac Majomországban?

ÉRDEKLŐDŐ

Szívesen megérdeklődném. Valami titka lehet.

SZÉPSÉGDURC

És milyen csúnya!..

KÁRÖRV

Meg kéne tréfálni.

FONTOLÓ

Jól meg kellene fontolnunk, mit tegyünk.

SZÉPSÉGDURC

Ne menjünk vissza. Olyan barátságtalan.

ÉRDEKLŐDŐ

Mindenképpen szeretném megnézni a lakókocsit.

CSIMPI

Valami nincs rendben vele.

FONTOLÓ

Határozottan úgy gondolom...

ÉRDEKLŐDŐ

...micsoda? Fontoló valamit határozottan gondol?!

FONTOLÓ

Határozottan

úgy

gondolom,

rejteget

valakit

a

lakókocsiban. Vagy nem?
CSIMPI

Lehet! Talán magát Űző professzort!

KÁRÖRV

Tudom

már,

hogy

tréfáljuk

meg

a

Malacot.

Kikísérleteztem egy nagyszerű altatószert. Olyan édes
álomba zuhan, akit megetetek vele, hogy fel se akar
ébredni. Persze felébred, de addig csodaszépeket
álmodik.
SZÉPSÉGDURC

Azt meg honnan tudod, miket álmodnak mások?
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KÁRÖRV

Tőled.

Emlékszel,

mikor

lekésted

a

múlt

havi

szépségversenyt? Mesélted, milyen szépeket álmodtál.
SZÉPSÉGDURC

Lekéstem, mert elnyomott az álom. Hát te altattál el, te!..
Ó, istenem...De az igaz, hogy csodaszépet álmodtam.
Hogy én nyertem meg a versenyt. Szóval te altattál el!..
(kergetni kezdi, de a többiek közéjük állnak.)

KÁRÖRV

Nagyszerű találmány, éppen jól jön most. Elaltatjuk.

CSIMPI

Azt

nem

szabad.

De

figyeljetek

ide,

barátaim!

Visszamegyünk, és megpróbálunk nagyon kedvesen
viselkedni. Hátha megenyhül.
SZÉPSÉGDURC

Eszembe jutott, hogy talán felkérhetném táncolni, de...
inkább nem kérem fel. Ha te lennél ott, Csimpi, téged
nagyon szívesen felkérnélek. Csak azért jutott eszembe,
mert úgy látom, borzasztóan tetszem neki. Azt hiszem,
megbabonázta a szépségem. Nem úgy gondoljátok?
(Csimpire mosolyog)

(Kárörv közben elfordul, és krémmel ken be egy banánt, majd visszateszi rá a héjat)
(Visszafordulnak. A háttérben eddig azt láttuk, hogy a Malac ismét elővette a műszert.
Észleli a közelgő majmokat, megint visszatolja a kocsiba Dadáékat. Csimpiék odaérnek)
MALAC

Mit kerestek itt már megint? Nem megmondtam, hogy
takarodjatok?

CSIMPI

Szeretnénk kiengesztelni téged. Valami miatt haragszol
ránk. Szeretnénk veled összebarátkozni.

MALAC

Én meg nem szeretnék veletek.

KÁRÖRV

Legalább fogadj el tőlünk egy kis banánt.

MALAC

Banánt? Ha nagyon akarjátok, adhattok.

KÁRÖRV

(odaad egyet) Jó étvágyat. (magában nevet)

MALAC

(megeszi) Ha mást nem akartok, elmehettek.

SZÉPSÉGDURC

Meg se köszönöd?
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MALAC

Nem. Jaj, de elálmosodtam. Nem tudom nyitva tartani a
szemem.

(Malac elalszik, Kárörv röhög)
KÁRÖRV

Sikerült! Látjátok, barátaim?!

ÉRDEKLŐDŐ

Mi sikerült?

KÁRÖRV

Nem látjátok? Elaltattam őt! Micsoda találmány!
Köszönöm az elismerést, köszönöm, köszönöm...

CSIMPI

Mondtam, hogy nem szabad... Orvul elaltatni,

KÁRÖRV

Károrvul! … Károrvul!

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, nem lenne jobb, ha megkötöznénk? Ha
netalán felébredne...

KÁRÖRV

Igazad van, csak rövid időre altatta el a krém.

Szíves-

kárörömest megkötözöm. Segíts, Fontoló!
(Kárörv elővesz egy spárgát, Fontoló bizonytalankodik, de azért sikerül megkötözni)
ÉRDEKLŐDŐ

És ha a nagymamádék vannak a kocsiban?

CSIMPI

Igazad van, gyere nézzük meg!

(próbálják kinyitni a lakókocsi ajtaját, de nem sikerül)
ÉRDEKLŐDŐ

Hú, de nehéz.

(Elesnek.)
Fontoló, gyere, segíts te is!
FONTOLÓ

Szépség, jössz?

SZÉPSÉGDURC

Egy pillanat, máris elkészülök.

(Malac ébredezik)
MALAC

Mit csináltok? Azonnal álljatok meg!

CSIMPI

Ne haragudj, Malac, elaltattunk, és meg kellett
kötöznünk. Mert mi most megnézzük, mi van a
kocsiban.

MALAC

(nyájas hangon) Várjatok. Ha ennyire kíváncsiak vagytok,
nem bánom, megmutatom nektek. Ti úgyse tudnátok
kinyitni az ajtót. Oldjátok el a kötelet, majd én kinyitom.
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KÁRÖRV

Kár lenne hinni neki.

SZÉPSÉGDURC

Szép kis ügy.

ÉRDEKLŐDŐ

Érdekes ötlet.

FONTOLÓ

Megfontolandó...

CSIMPI

Nem is tudom... Megígéred, hogy betartod a szavad?

MALAC

Ne legyen a nevem Malac Alfonz, ha nem.

(eloldják a kötelet.)
MALAC

(lassan, fokozatosan csúf szörnyeteggé változik. Több stádiumon
át, mindegyiknél halálra rémülnek Csimpiék) Hehehe! Nem is
Malac Alfonz a nevem. Én a Rosszaság Boszorkányának
vagyok a tanítványa, csúf pupákok! Megkeserülitek, hogy
ujjat húztatok velem!

CSIMPI

De hát azt ígérted...

MALAC

Ostobák! Idenézzetek!

(kinyitja az ajtót, a rács mögött feltűnik Dada Mama és Dada Papa)
CSIMPI

Dada Mama! Dada Papa!

DADA MAMA, DADA PAPA
CSIMPI

Csimpi!

Ó, de buták voltunk, hogy eloldoztuk ezt a szörnyeteget!
Hiszen ki tudtunk volna szabadítani titeket!

MALAC

Buták voltatok, ahogy mindig! Na lássuk, keresek nektek
néhány jó rossz szívet!

KÁRÖRV

(suttogva Csimpinek)

Ne félj. Van még találmányom

tartalékban.
(a felfordulásban egy hintőporos dobozból rászór valamit a Malacra.)
MALAC

Na gyerünk!

(betuszkolja Csimpiéket egy Dadáékkal szomszédos ketrecbe. Utána előre jön,
vakarózik.Visszaváltozik Malaccá. Eszi a moslékot)
KÁRÖRV

Egy pillanat, és máris hat. Viszkető- és szalasztópor.

MALAC

(vakarózik) Ez meg mi? Na. Most legalább együtt van a
sok jómadár! Bevégzem művemet.
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KÁRÖRV

(csendben) Csak előbb vakarózz meg rendesen.

MALAC

A fenébe!

(Malac őrületes vakarózásba kezd. Ugrál

összevissza, jajveszékel, viszket az egész teste)
ÉRDEKLŐDŐ

Ez meg mit csinál? Érdekes!

KÁRÖRV

Nagyszerű találmányom, a viszkető- és szalasztópor.
Ennek hatását láthatjátok! De ez is csak néhány perc!
Siessünk!

DADA MAMA

Jaj, jaj, mi lesz!

CSIMPI

Lássunk azonnal munkához! Ki kell szabadulnunk!

ÉRDEKLŐDŐ

Az ám. De hogy?

FONTOLÓ

Vágjuk el késsel ezt a kötelet! Vagy nem?

CSIMPI

Csakhogy milyen késsel? Mindenki nézze meg, van-e
nála valamilyen éles tárgy!

ÉRDEKLŐDŐ

Nálam nincs.

KÁRÖRV

Nálam sincs.

FONTOLÓ

Nálam nincs. Vagy van?

(felfigyelnek, de rájönnek, hogy nyilván nincs)
SZÉPSÉGDURC

A körömreszelőm!

CSIMPI

Éljen! Ez az!

(Szépségdurc átadja a körömreszelőjét, Csimpinek sikerül elreszelni a kötelet,
kiszabadulnak)
CSIMPI:

És most szabadítsuk ki Dada Mamáékat is!

DADA PAPA

Az utolsó pillanatban érkeztetek! Egy nagy géppel ki
akarta venni a jó szívünket! Micsoda szörnyűség!

(reszelik a rácsot, de a Malac visszafelé jön, már nem vakarózik annyira. Egy ideig nem
veszik észre)
DADA MAMA

Azt hiszem, most már minden jóra fordul. Mégis szép
szülinapod

lesz,

Csimpikém!

(Malac

ordít)

Meneküljetek!, mert mindjárt visszajön! Fussatok, ahogy
csak bírtok!
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DADA PAPA

Hagyjatok minket, magatokat mentsétek! Mi már öregek
vagyunk, nekünk úgyis mindegy..

CSIMPI

Hogy mondhatsz ilyet, Dada Papa?

DADA MAMA

Ügyes kismajom vagy, boldogulsz egyedül is... A
barátaiddal... Nincs idő ránk, menjetek csak.

CSIMPI

Elmegyünk Űző professzorhoz, kérünk segítséget! Addig
tartsatok ki!

KÁRÖRV

Úgy érzem, jelentős találmány. Nagy kárörömöt szerzett.

MALAC

Megállni! Disznó szerencséjük van! De ami most
következik , nem ússzák meg !

(A Malac hirtelen vaksötétet varázsol. Semmit nem lehet látni.)
ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, ez meg mi?

SZÉPSÉGDURC

Jaj! Most nem lát engem senki!

CSIMPI

Csak semmi pánik! Ne féljetek! Fogjuk meg egymás
kezét!

FONTOLÓ

Mi történhetett?

SZÉPSÉGDURC

Védjen meg valaki!

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, nem napfogyatkozás?

SZÉPSÉGDURC

A Napra most nem lehet nézni. De rám se sajnos.

KÁRÖRV

Vicces, hogy nem tudom, kinek a kezét fogom.

ÉRDEKLŐDŐ

Én azt hiszem, Fontolóét. Hol kihúzza, hol visszaadja.

CSIMPI

Ne féljen senki!

SZÉPSÉGDURC

Jó! Jaj…

CSIMPI

Kitartunk, míg világos nem lesz!

ÉRDEKLŐDŐ

Kitartunk!

KÁRÖRV

Kitartunk!

SZÉPSÉGDURC

Kitartunk!

FONTOLÓ

Kit tartok?

(Ebben a pillanatban a Csillag fényt varázsol. Elszántan, szorosan fogják egymás kezét. Egy
pontra néznek.)
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CSIMPI

Oda nézzetek! Ez Űző professzor háza.

ÉRDEKLŐDŐ

Nem úgy néz ki, mint egy nagy varázsló háza.

SZÉPSÉGDURC

A látszat néha csal. Majd én állok előre, mert én szép
vagyok.

KÁRÖRV

A látszat néha csal. (röhög)

(Űző érkezik.)
ŰZŐ

Jó estét mindenkinek. Már vártalak benneteket.

CSIMPI

Űző professzor!.. De hát... Te tudtad, hogy jövünk?

ŰZŐ

Tudtam.

A

csillag

segítségével

végig

figyeltelek

benneteket, és mondhatom, nagyszerűen viselkedtetek az
út során.
(Űzőné érkezik)
ŰZŐ

A feleségem, Űzőné asszonyság.

ŰZŐNÉ

Szervusztok.

CSIMPI

(idegesen, kapkodva)

Valamit talán nem tudsz, te... Te

hatalmas professzor. Dada Mama és Dada Papa még
veszélyben vannak! Ők az én nagyszüleim... Vagyis…
Nem az igazi nagyszüleim, hanem… Szóval… Dadáék
még mindig veszélyben vannak.
ŰZŐ

Tudom. Máris ott vagyunk. Humbalamba-fátimakresszemoro-lápida.

(Csimpiék és Űzőék - a csillaggal - a lakókocsinál teremnek. A csillag Űző fejére száll. A
Malac Űző láttán visszahőhöl ugyan, de vigyorog)
MALAC

Elkéstetek, aranyoskáim...

ŰZŐNÉ

Mit tettél, nyomorult?

MALAC

Már késő!

(Csimpi odafut Dada Mamához és Dada Papához)
CSIMPI

Dada Mama! Dada Papa!

DADA PAPA

Takarodj innen, koszos csimpánz!

DADA MAMA

Ide ne gyere, mert megkeserülöd!
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(Csimpi meghökken. Malac röhög, de Űzőtől láthatóan tart))
MALAC

A műtét sikerült... Rosszakká lettek! Hehehe!..

CSIMPI

Az nem lehet... Dada Mama...

DADA MAMA

Ne szólíts Mamának!

CSIMPI

Nem ismersz meg? Dada Papa!

DADA PAPA

Takarodj, amíg szépen mondom! Brr... Szépen...
Dehogyis akarok én szépen mondani bármit is.

CSIMPI

Jaj, istenem.

DADA MAMA

Cukrot adni a lovacskának? Szót fogadni? Segíteni a
takarításban? Jól tanulni? Önzetlennek lenni? Fuj!..
Átkozott legyen mindenki, aki jót cselekszik!

DADA PAPA

Pusztuljatok mindannyian!

DADA MAMA

(Dada Papának) Fogd be a szád, vén majom!

DADA PAPA

Te fogd be, vén Szipirtyó!

DADA MAMA

Hülye!

DADA PAPA

Te vagy a hülye!

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, jól hallok?

KÁRÖRV

Röhejes. De inkább siralmas.

SZÉPSÉGDURC

Milyen csúnyán beszélnek!

FONTOLÓ

El sem hiszem. Vagy igen?

MALAC

(büszkén) Ez az…Jól sikerült a műtét…

DADA MAMA

Gonoszkodni akarok! Gyere Csimpi, hadd húzzam meg
a füled!

DADA PAPA

Én akarok gonoszkodni!

MALAC

Uram és parancsolóm megdicsér majd…Talán kapok
egy külön adag moslékot.

ŰZŐ

Ebből elég!

MALAC

Mit akarsz, Jóság Boszorkánya?

ÉRDEKLŐDŐ

Ő

a

Jóság

Boszorkánya?

Érdeklődöm,

hogy

személyesen?
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CSIMPI

Űző professzor….Te vagy a Jóság Boszorkánya?

ŰZŐ

Néhány pillanat és mindez rossz
(Dadáékhoz

lép.)

álommá válik.

Humbalamba-fátima-kresszemoro-

lápida. (Műszerével visszavarázsolja jóvá Dada Papáékat.)
ŰZŐ

Ébredjetek.

DADA MAMA

Jaj, de fáradt vagyok. Hol vagyunk?

DADA PAPA

Dada Mama, jól vagy?

DADA MAMA

Csimpikém!

DADA PAPA

Csimpi, kicsikém!

(felkelnek, ölelgetik őt. Csimpi óvatos.)
CSIMPI

Dada Mama, Dada Papa! Most már...

ŰZŐ

Most már minden rendben van. És mintha visszatérne a
régi erőm.

ÉRDEKLŐDŐ

Mik vannak?

KÁRÖRV

Mégiscsak röhejes volt!

SZÉPSÉGDURC

Gyönyörű változás!

FONTOLÓ

De jól! De jó! Vagy nem?

MALAC

Nem hiszem el! Nem hiszem el!

ŰZŐ

(Malacra mutat) Akarjátok, hogy a barátotok legyen?

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, hogy ő? A mi barátunk?

KÁRÖRV

Röhögnöm kell.

SZÉPSÉGDURC

Szépnek nem szép, az biztos.

FONTOLÓ

(sípol)

ŰZŐ

De rossznak rossz. Még! Kicserélem a rossz szívét jóra.

MALAC

Meg ne próbáld... A Rosszaság Boszorkánya engem...

ŰZŐ

Még a hatalmában vagy. Mindenki jó szívvel születik.

MALAC

Én rossz akarok lenni!

ŰZŐ

A lelked mélyén nem!

CSIMPI

És a Rosszaság Boszorkányának a szívét nem lehet
kicserélni?
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ŰZŐ

Nem. Ő láthatatlan. Ott ólálkodik minden pillanatban
körülöttünk. Akiben nem elég erős a jóra való hajlam,
arra

lecsap.

De

téged

most,

Malac

komám,

megszabadítalak az uralma alól. Humbalamba-fátimakresszemoro-lápida!
(ráemeli a készüléket. Leveszi. A Malac aranyos lesz)
ŰZŐ

Isten hozott a jó oldalon.

MALAC

Sziasztok. Malac Alfonz vagyok. Valahonnan ismerlek
benneteket...

(mindenki ámuldozik)
FONTOLÓ

Alfonz? Vagy nem?

SZÉPSÉGDURC

Milyen aranyos…

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, tényleg a barátunk leszel?

KÁRÖRV

Újabb barát. Meg lehet tréfálni!

CSIMPI

De hát... Ha ezt most megteheted, eddig miért nem
tetted meg?

ŰZŐ

Igazából ti oldottatok meg minden problémát.

CSIMPI

Micsoda?

ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm: micsoda?

KÁRÖRV

Micsoda?

SZÉPSÉGDURC

Micsoda?

FONTOLÓ

Micsoda?

ŰZŐ

Ej, nohát, mindjárt elmagyarázom, miről is van szó.
Hányattatásaitoknak az én gyengeségem az oka. Régi
história… Ellenségem, a Rosszaság Boszorkánya gonosz
csellel ellopta tőlünk a kismajmunkat. Harcoltam érte, ki
is szabadítottam a karmaiból. De vissza nem tudtam
szerezni. Nem tudom, hol van. Nem tudok semmit róla.

43

(ŰZŐ)

Egészen elgyengültem a szomorúságtól. Hosszú idő után
most azt érzem, hogy visszatért a régi erőm. De aki nincs
itt, azon nem segíthetek.

CSIMPI

Miféle varázslatokhoz értesz?

ŰZŐ

Például… Egy szempillantás alatt mindannyian a
házunkban teremhetünk.

ŰZŐNÉ

Jó is lenne, mert egészen átfagytatok. Otthon készítenék
mindenkinek teát.

ŰZŐ

Ej, nohát, akkor fogjátok meg egymás kezét, és csukjátok
be a szemeteket!

(így tesznek, Fontoló szemét Kárörv csukja be)
ŰZŐ

Humbalamba-fátima-kresszemoro-lápida!

(hirtelen Űzőék házában teremnek. A majmok ámuldoznak)
ŰZŐNÉ

Na megyek, megfőzöm a teákat! (kimegy)

(majmok nem térnek magukhoz)
ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, ez meg hogy lehet?!

SZÉPSÉGDURC

Csoda! Csoda! Gyönyörű!

KÁRÖRV

Még nálad is gyönyörűbb!

FONTOLÓ

Itt vagyunk? Vagy nem?

CSIMPI

Miféle varázslatokhoz értesz még?

ŰZŐ

Figyeljetek! Szék, gyere át ide a másik oldalra.
Humbalamba-fátima-kresszemoro-lápida!

(székek mennek, majmok ámuldoznak)
ŰZŐ

Űzőné asszonyság, kedves feleségem! Azonnal teremj ide
a konyhából! Humbalamba-fátima-kresszemoro-lápida!

(Űzőné ott terem, kezében teáspoharak. Majmok ámuldoznak)
ŰZŐ

Poharak,

emelkedjetek

meg!

Humbalamba-fátima-

kresszemoro-lápida!
(majmok megfogják a poharakat, amelyek emelkednek)
ÉRDEKLŐDŐ

Érdekes…
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ŰZŐ

Érdeklődő, pördülj meg magad körül háromszor!
Humbalamba-fátima-kresszemoro-lápida!

(Érdeklődő megpördül)
ŰZŐ

Hát ilyenekhez…

CSIMPI

És a kismajmodat… Nem tudod ide…

ŰZŐ

Ideűzni?

CSIMPI

Ideűzni.

ÉRDEKLŐDŐ

Ideűzni!

KÁRÖRV

Ideűzni!

SZÉPSÉGDURC

Ideűzni!

FONTOLÓ

Ideűzni! Vagy nem?

ŰZŐ

Sajnos nem. Ahhoz… Nem vagyok elég erős. Csak
akkor láthatnám, ha eljönne hozzám. De hát honnan
tudhatná, hogy ide kell jönnie?

ŰZŐNÉ

Hiszen nem is ismer bennünket. Egészen kicsi volt,
amikor elszakította tőlünk a Rosszaság Boszorkánya.

MALAC

Próbáld

meg,

hátha

sikerül!

És

ha

segíthetek

valamiben… Szeretném jóvátenni azt a sok gonoszságot,
amit elkövettem ellenetek.
ŰZŐ

A Rossz uralkodott rajtad, nem tehetsz róla.

CSIMPI

Űző professzor… próbáld meg a kedvemért!

MIND

Próbáld meg!..

ŰZŐNÉ

Még soha nem próbáltad. Igaz, miért is próbáltad volna?
Reménytelen… De hát… Végül is mi történhet?
Legfeljebb nem sikerül. Szomorkodunk tovább.

ŰZŐ

Megpróbálom. Kedves kismajmom, akit elszakított
tőlünk a Rosszaság Boszorkánya: térj vissza a szülői
házba! Humbalamba-fátima-kresszemoro-lápida!

(nem történik semmi, bár a szobában csellengő csillag Csimpi felé mutogat. Nem foglalkoznak
vele.)
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ŰZŐ

Nem sikerült.

ŰZŐNÉ

Nem.

("zenekari" effektek)
MIND

Nem.

ŰZŐ

Hiába minden.

ŰZŐNÉ

Mi lenne, ha… Csimpi! Menj ki a konyhába.
Menj csak ki.

(Csimpi kimegy. Csillag vidáman ugrabugrál)
ŰZŐNÉ

Most próbáld. De ne azt mondd, hogy „térj vissza a
szülői házba, hanem hogy „légy itt!”

ŰZŐ

Kedves kismajmom, akit elszakított tőlünk a Rosszaság
Boszorkánya:légy itt! Humbalamba-fátima-kresszemorolápida!

(Csimpi besétál, kezében egy fürt banán)
CSIMPI

Olyan érett… Kértek? (kínálgat)

(zavarodottság, van, aki örül, de inkább tanácstalanok)
KÁRÖRV

Nem ér. Menj ki mégegyszer!

SZÉPSÉGDURC

Most varázsol Űző… Pont bejöttél…

(Csimpi kimegy)
ŰZŐ

Kedves kismajmom, akit elszakított tőlünk a Rosszaság
Boszorkánya!

Légy

itt!

Humbalamba-fátima-

kresszemoro-lápida!
(Csimpi besétál)
CSIMPI

Van banános süti is!

(ugyanaz a tanácstalanság)
ÉRDEKLŐDŐ

Érdeklődöm, muszáj mindig besétálnod?

CSIMPI

Bocsánat. (kimegy)

FONTOLÓ

De hát megfontolandó, nem ő az?

SZÉPSÉGDURC

De szép is lenne!

ŰZŐNÉ

Azt hiszem… Ha megint bejön, amikor mondod…
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ŰZŐ

Kedves kismajmom, akit elszakított tőlünk a Rosszaság
Boszorkánya, légy itt! Humbalamba-fátim-kresszemorolápida!

(Csimpi besétál)
CSIMPI

Nem akartam, de valami miatt úgy éreztem, be kell
jönnöm.

(óriási öröm, csillag boldogan táncol)
ŰZŐ

Hát te vagy az? Te vagy az!

ŰZŐNÉ

Te vagy!.

CSIMPI

Anyu?.. Apu?..

(nagy öröm)
ŰZŐNÉ

Már azt hittem, soha nem látlak! (sír)

FONTOLÓ

Én biztos vagyok abban…

SZÉPSÉGDURC

Figyelem! Fontoló biztos valamiben!

FONTOLÓ

Szóval… Én biztos vagyok abban, hogy a Rosszaság
most már gyengébb a Jóságnál!..

MIND

Éljen!..

ŰZŐ

Most már én vagyok az erősebb. De tudnotok kell, hogy
a Rosszaság létezik. Nem tudjuk elpusztítani. De
harcolhatunk ellene!

MIND

Éljen!

ÉRDEKLŐDŐ

Igazán nem akarom elrontani az ünneplést, de mi
tulajdonképpen... Mi nem Csimpi miatt indultunk útnak
annak idején, hanem mert segítségre volt szükségünk.

ŰZŐ

Tudom,

kedves

Érdeklődő.

Csakhogy

útközben

magatoktól is megtanultátok, hogy semmit nem szabad
túlzásba

vinni.

Ha

viszont

jól

használjátok

a

képességeiteket, megoldjátok a problémákat. Emlékezz
csak vissza: ha nem érdeklődsz a lakókocsi iránt, talán
soha nem jut eszetekbe, hogy kiderítsétek, mi van benne.
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ÉRDEKLŐDŐ

Tényleg! Tényleg!

FONTOLÓ

Jó, jó, de hát én is itt vagyok.

ŰZŐ

Ej, nohát, kedves Fontoló, már nem emlékszel, hogy te
mentetted ki a barátodat a vízből? Ott, a bajban, nem
fontolgattál, hanem cselekedtél!

FONTOLÓ

Tényleg! Tényleg!

SZÉPSÉGDURC

No igen, igen. De itt vagyok én, az átkozott
szépségemmel...

ŰZŐ

A szépségnél sokkal fontosabb a jóságod. És milyen jó
hasznát vettétek a körömreszelődnek!

SZÉPSÉGDURC

Tényleg!

KÁRÖRV

(Szépségdurcnak) Mit sütsz, kis szűcs?

SZÉPSÉGDURC

Tán sós húst sütsz, kis szűcs?(nevetve)

KÁRÖRV

(Űzőhöz) Na és velem mi lesz?

ŰZŐ

Ej, nohát, a jókedv sose árt! És a találmányaid? Ha nem
altatod el a Malacot?..

MALAC

Nagyon szépet álmodtam...

KÁRÖRV

Tényleg? (röhög)

ŰZŐ

Persze jobban örülnék, ha mostantól nem nevetnél ki
másokat.

CSIMPI

Ez a legeslegszebb születésnap, amit csak el lehet
képzelni.

ŰZŐ

Ne felejtkezzünk meg a Csillagról sem, rengeteget
segített. Humbalamba-fátim- kresszemoro-lápida.
CSILLAG DALA
Én, szótlan szolga, úgy megyek,
hogy szót sem szólva sok gyereknek szóról szóra megsúgom,
merre menjen a jó úton.
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(CSILLAG)
A csillag attól boldogabb,
ha minden rendben, jól halad,
a csillagnak ez kész öröm,
hát most örömködöm,
hát most örömködöm,
hát most örömködöm.
MIND

Éljen! Éljen!

CSIMPI

Dada Mama, Dada Papa! Ti sírtok?

DADA MAMA

Az örömtől, Csimpikém. Az örömtől sírunk.

DADA PAPA

Mi vagyunk a világ legboldogabb dadái!

CSIMPI

Apropó! A Vidám Parkban nem árultátok el, mit kapok
szülinapomra. Most már megtudhatom?

DADA MAMA

Egy nagy könyvet. Amelyben száz gyönyörű kép található,
száz érdekes tudnivaló, száz megfontolandó jó tanács,
valamint száz vicc.

DADA PAPA

Ezen kívül száz fürt banánt is kapsz, Csimpikém!

CSIMPI

Köszönöm!
FINÁLÉ
(együtt)
Öt bátor kismajom útra kélt
- volt egy rossz ébredés (Csimpi)
Az úton senki nem henyélt
- szép lett az érkezés (Szépségdurc)
A szeretet útja oly csodás
- álom és ébredés (Érdeklődő)
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(FINÁLÉ)
Ha jó a szív, nem kell semmi más
- álom, vagy ébredés (Fontoló)
Öt bátor kismajom célba ért
- álom az ébredés (Űző, Űzőné)
Öt kis hős harcolt a jó ügyért
- álom az ébredés (Dada Papa, Dada Mama)
A szeretet útja oly csodás
- álomból ébredés (Malac)
Ha jó a szív, nem kell semmi más
- tán csak vicc, egy kevés! (Kárörv)
A szeretet útja oly csodás
Ha jó a szív, nem kell semmi más!
-

nohát! (Űző)

Ha jó a szív, nem kell más!
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