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tisztás 

Madárcsicsergés hallatszik, majd megjelenik Janka, kisvártatva Juli. 
Janka Gyere már, Juli! Olyan lassú vagy, mint egy öszvér! 

Juli Jaj, Janka, nagyon messze jöttünk már. Lehet, hogy vissza sem találunk apukához. 
Janka Minek ez a betojós szöveg? Nyugi, apu nem aggódik. Csak alszik egy jót. Amúgy sose félj, 

amíg engem látsz! Egy puli szalad át előttük. 
Juli Jaj! Mi volt ez?    megijed 

Janka ő is megijed    Nem ... nem volt ez ... semmi! Biztos csak egy árnyék! 
Juli Jaj, én nagyon félek! 

Janka Mert ti jógyerekek olyan félősek vagytok! Inkább énekeljünk egyet! 

Halihó! 

együtt Együtt lenni jaj de jó! 
Dalolunk mi, halihó! 
Énekelünk, mulatozunk, 
zöld erdőben kirándulunk. 
Virágokat szedünk össze, 
futkározunk körbe-körbe. 
Ugrálunk és nevetgélünk. 
Bármi lesz is, nem félünk! 
    
Együtt lenni jaj de jó! 
Zöld erdőben, halihó! 
Mulatozunk, énekelünk, 
az út végén egy nagyot eszünk. 
Halihó! Jaj de jó! 
Halihó! 

 
Juli De jó! Már nem is félek. 

Janka Egyáltalán nem jó! Olyan éhes lettem, mint még soha! Meg tudnék enni ezer fánkot! 
Lekvárral! 

Juli Pedig  enni nem tudunk. Minden ott maradt apukánál. 
Janka Akkor gyerünk vissza! 

Juli De merre kell menni? 
Janka Hogyhogy merre?! Hát ... erre.   elbizonytalanodik   Vagy erre ... Mit tudom én! Nem 

figyelted az utat? Mindent nem csinálhatok én! 
Juli De hiszen csak jöttem utánad. Azt hittem, hogy tudod, hova megyünk. 

Janka Azt tudtam is. Előre. 
Juli Akkor most csak hátra kell mennünk, és visszatalálunk, nem? 

Janka Jaj, te buta! Merre van most a hátra? 
Juli Arra.    mutatja 

Janka megfordul    És most? 
Juli sírvafakad    Arra ... 

Janka zajt hall    Ez meg mi volt? 
Juli Jaj! 

Janka Ne legyél már ilyen betojós!   megjelenik egy puli  Áááááááááááá! Futás!  elszaladnak 

Pali, a puli 

Pali A bátor puli 
egy igazi hős! 
Olyan erős, 
mint három másik! 
Mint két teknős, 
dagadnak a muszklik! 
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Nem gyáva, mint egy félős nyúl. 
És ha bokszol, a másik egyből kinyúl’. 
Ec-pec, 
kimehetsz ... 
kampec! 
Mert győz a hős, 
aki nem remegős, 
mint én. 
A gyáva rém. 
A puhány puli, 
ez a böhöm Pali. 
 
Ám ha egyszer 
kezembe akad az a varázsszer, 
megmutatom mindenkinek ezerszer, 
hogy Pali, a puli, 
nem viccel! 
S jobb lesz, ha lelécel 
az, akit 
Pali, a puli 
kinéz magának! 
Egy jobbhorog az állkapcsának: 
Ütése talál! 
Úgy elkalapál, 
hogy anyukád sem ismer meg 
téged. 
 
Dübörög a nézőtér! 
Pali, a sztár ennyit ér! 
Mindenki tapsol, 
ha Pali elpaskol 
valakit. 
De nagyot alakít 
ez a Pali, a puli! 
Micsoda buli! 
Nem szemfényvesztés, 
nem álom! 
Minden pulilány 
lenne a párom! 
Micsoda ricsaj! 
Az összes pulicsaj 
Palit akarja, 
mert senkinek nincs ilyen alkarja! 
 
De jó is lenne  bátornak lenni! 
Minden reggel egy kortyot inni 
a varázsszerből. 
És nem azt hallani mindenkitől, 
hogy Pali, a puli 
egy félős kis muki. 
 
Tárárá ... 

 
Pali Miért vagyok én ilyen gyáva? Bruhaha ... 

Janka előbújnak   Odanézz, sír! 
Juli Tényleg. 
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Janka Szia! 
Pali Jaj! Segítség! 

Janka és Juli Áááááááááááááá! 
Elszaladnak, mert mindegyik megijedt a másiktól. Egy-egy fa mögé bújnak. 

Janka a fa mögül  Ne félj, nem bántunk. 
Pali a fa mögül   Biztos? 

Janka Hidd el. Csak gyerekek vagyunk, eltévedtünk az erdőben. 
Juli Te sem bántasz? 
Pali Én?! Én nem bántok senkit. Mert ... mindenkitől félek. 

Janka Akkor előjössz? 
Pali A  fa mögül? 
Juli Onnan. Nézd csak, mi is előjöttünk. 
Pali Jól van. De nem fogtok bántani? 

Janka Becsszó! Szia, Janka vagyok, ő pedig a tesóm, Juli. 
Pali Én Pali vagyok, a puli. 
Juli És te itt laksz az erdőben? 
Pali Eddig Dorka néninél laktam. De megszöktem. 

Janka Aztán miért? 
Pali Mert ... meg akart ... enni! 
Juli Megenni? Téged? 

Janka Ki az a Dorka néni, aki pulikat eszik? 
Pali Ő egy ... boszorka. 
Juli sírva fakad   Apuékhoz akarok menni! 

Hiúz Grent Hello, skacok, mi ez a nagy sírás-rívás? 
Pali Jaj, egy szörnyeteg!    elbújik egy fa mögé 

Hiúz Grent Méghogy szörnyeteg! Hiúz Grent vagyok, az erdő fenegyereke! 
Janka Dehát ... te egy ... nyuszi vagy! 

Hiúz Grent Hol látsz itt nyulat, kisöreg? Olyan hiúz vagyok, mint amilyen egér a Mikimáúz! 
Janka Bárhogy nézlek, te inkább nyuszinak látszol. 

Hiúz Grent Nyuszinak? Na nyomasd erre azt a két lokátort a kobakod szélein! 
Dal közben megjelenik a három cica is. A végén mindenki táncol. (Pali nem veszi észre a cicákat!) 

MC. Hiúz 

Hiúz Grent Az erdőben a fák 
olyan jópofák! 
Kicsit nagyok és zöldek, 
de szépek! 
Élő fényképek. 
De ha rádtör a frász, 
te kis mitugrász, 
na mi van? 
(Tu-fri-for!) 
Ha nagy a baj, 
mert megfagy a vaj, 
mi lesz, 
te kis csocsesz? 
Az ujjacskádba 
a pálcika szálka 
ha beleáll, 
nem kell bölcs szakáll! 
Megjön a jampi, a bajból kihúz 
Hiúz 
Grent! 
 
Ha nyúlnak nézel, kinyúlsz, 
mert jobb vagyok, 
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mint hetven 
Betmen. 
Tudom sok a duma, kicsit nagy a szám, 
de ezért vagyok mindig műsorszám! 
Néha-néha nyúlnak néznek 
erdőben kószáló gyerekek. 
Ilyenkor, hogy hiteles legyek, 
minden sértést lenyelek. 
De ha szavamba vágsz, 
nagyon vigyázz, 
mert a szövegem, 
öregem, 
állati jó! 
Tíz kiló 
a beszéd feleslegem. 
 
Hiúz Grent a nevem, 
és ezt sosem szégyenlem. 
Nincs más bajom, csak a fajom, 
így élhetsz velem. 
Néztek nyúlnak, de mind kinyúltak. 
Nem viccelek én. 
Hiúz Grent a bajból kihúz 
az erdő legmélyén. 
 
A nős teknős, 
a kajla kajmán, 
a púpos teve, 
a pösze oroszlán, 
a tele elefánt, 
a kihűlt béka, 
a nyakas zsiráf, 
a tolvaj szarka. 
Minden állat 
sorbanáll, 
mert a gond nálam, 
általában, tovaszáll. 
Engem akarnak, a tanácsadót. 
És most felejtsd el a forgalmi adót! 
 
Hiúz Grent a nevem, 
és ezt sosem szégyenlem. 
Nincs más bajom, csak a fajom, 
így élhetsz velem. 
Néztek nyúlnak, de mind kinyúltak. 
Nem viccelek én! 
Hiúz Grent a bajból kihúz 
az erdő legmélyén. 

 
Juli Te tényleg ilyen vagy? 

Hiúz Grent Nézd, már a másik kiscsaj sem hisz nekem! Én mindig igazat mondok, komikáim! Mindig! 
Pali Én elhiszem. 

Janka Én is. 
Juli Ééééén is ... 

cicák Mi is! 
Pali Jaj! 
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Dorka Én is! Hahahaha ... 
Pali Dorka néni! Jajajajajaj!!!     elszalad 

Dorka Micsoda egy ügyes nyuszi! Egyem a zúzádat! 
Hiúz Grent A zúz... a zúz... nekem nincs is zúzám! 

Janka  és Juli Csókolom! 
Dorka Szervusztok gyerekek! Nem láttátok, hová szaladt az én kis pulim? 
Janka Pali? 

Juli Azért szaladt el, mert a néni boszorka! 
Dorka Méghogy én boszorka? Hahaha ... Úgy nézek  én ki? 
cicák Á, dehogy! 

Dorka Elhiszitek most már? 
Janka Háááát... 

Juli Tényleg nem az? 
Dorka Nem vagyok én csúnya, ronda, gonosz banya! Hanem tudjátok mit? Gyertek el hozzám 

vendégségbe! Száztizenegy lépésnyire van a házikóm. Jöttök? 
Janka Háááát... 

Juli Nekünk most meg kell várnunk az apukánkat, de ha ő elenged, akkor megyünk. 
Dorka Na, akkor mi előre megyünk. De várunk ám benneteket! Sziasztok! 

Janka és Juli Csókolom! 
Hiúz Grent mikor már eltűnt a boszorka     Csaó, öreglány! Nem mondom, meleg helyzet volt! 

Janka Ezt jól kitaláltad! Ügyes voltál. Mert ... elég félelmetes egy néni ez a Dorka! 
Juli Csak az a baj, hogy apu nem jön értünk. Most mi legyen? 

Janka Pali hol lehet? 
Hiúz Grent Kiszaladt a világból. 

Juli Kiabáljunk neki! 
együtt Pali! Hahó Pali! 

Hiúz Grent Eltűnt, köddé vált, elspurizott, megszűnt, kampecdolorez! 
Janka Szerintem fogadjuk el a meghívást! Biztos finom ebéddel vár minket Dorka néni! 

Juli És ha tényleg boszorka? És mi leszünk nála az ebéd? 
Janka Gondolkozzunk!  gondolkoznak  Megvan! Hiszen az előbb hallottuk Hiúz Grenttől, hogy 

mindenki hozzá fordul tanácsért. Tehát ... 
Juli  ... tehát ... 

Janka  és Juli ... mit csináljunk, Hiúz Grent? 
Hiúz Grent Mármint hogy ... mi? Szóval ... izé ... hogy most mi legyen? Szerintem azt kéne tenni ... 

szóval várni kéne ... meg ... izé ... 
Janka Menjünk, vagy ne? 

Hiúz Grent Me ... ma ... mennnnny ... szóval ... ma ... 
Juli Nyögd már ki! 

Hiúz Grent Na jól van! Menjünk! Csak jobb elindulni, mint dadogni ennek a két dedósnak! 
Janka Akkor indulás! Nóta innnnnndul! 

(Halihó!, mégegyszer) 

hárman Együtt lenni jaj de jó ... 
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banya-tanya 

A gyerekek kimasíroznak. A színpad erdőből átalakul házikóvá. A konyhában a cicák unatkoznak. 
Maca Minnnyááár elalszom! 

Vica Jöhetne már Dorka néni! 
Maca Szerinted sikerült idecsalni a gyerekeket? 

Vica El fognak jönni. Hiszen gyerekek!    nevetnek 
Maca Jöhetnének már! Unatkozom. 

Vica Én is. 
Maca Legalább nyáááár lenne! 

Vica Unalmas itt az élet. 
Maca Mikor jön erre egy kandúr? 

Vica Egy igazi kandúr! 
Maca Bonzsúr, lámúr! 

Vica Mint a filmeken! 
Maca Belépne az ajtón, 

Vica rám nézne azokkal az igéző szemeivel, 
Maca és megszólalna: 

együtt „Hello, cicababa!” 
Vica Én a karjaiba vetném magam, 

Maca csak azt mondanám: 
együtt „Oh!” 

Vica És ő elvinne magával! 
Maca Tejben-vajban fürösztene!... 

Vica Ilyen csak a filmeken van! 
Maca Csak ott. 

Vica Meg Amerikában. 
Maca Délen. 

Vica Dél-Amerikában! 
együtt Hát persze! 

Vica Szamba! 
Maca Rumba!! 

együtt Csacsacsa!!! 

Brazília 

cicák Brazília! Brazília! 
Fénylő napsugár. 
Kandúr senor vár, 
csak rám vár, 
és énekel 
egy csodás bolerót. 
Ezer andalító szót 
dalol. Amor! 
Szerelem-gitár hangja szól! 
Brazília! Brazília! 
Értem dalolj! 
Egy álomszép cicalány 
szíve titokban 
csak rád vár! 
Brazília ! 
Minden álmomban, 
minden álmomban 
neked zengi egy szál gitár: 
a cicalány rád vár! 
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Dorka Lányok! Készüljetek! 
Vica Megjöttek? 

Dorka Már eszik a kerítést. 
Vica De jó, hogy mézeskalácsból van a házikónk! 

Dorka Vica cica, hívd be őket! 
Vica Miért pont én? Miért nem a Maca vagy a Vica? 

Maca Mindent én csinálok! 
Dorka Ne vitatkozzatok, menjen már valamelyiktek! 

Vica Te menj, Maca! 
Maca Te menj, Vica! 

Vica Te menj! 
Maca Te menj! 

Vica Te! 
Maca Te! 

Vica Te! 
Maca Te! Te! Te! Te! 

Vica Te! Te! Te! Te! verekedni kezdenek 
Dorka Két ilyen eszetlen macskát! Majd megyek én. Ti meg viselkedjetek rendesen! kimegy 

Vica durcásan ül Azért se én mentem ki! 
Maca Én se! 

Vica És én se! 
Vica Ebben a házban mindent nekünk kell csinálni! 
Vica Dorka néni szolgái vagyunk! 
Vica Felmondok! 
Vica Úgyse mersz! 
Vica Te sem! 

Dorka jönnek be Gyertek csak, gyertek beljebb! Finom volt a mézeskalács? 
Janka Még sohasem ettem ilyen finomat! 
Dorka Nálunk annyit eszel, amennyi belédfér. 

Hiúz Grent De csocsesz kégli! 
Dorka Hadd nézzelek benneteket! Hogy ti milyen szépek vagytok!  Jankának  Ajjaj, te kislány, 

nagyon soványkának tűnsz. Majd én felhízlallak. 
Juli De mi csak ... mi ... nekünk haza kell mennünk! 

Janka Nem is kell! Ne nyafogjál már megint! 
Dorka Minek is sietnétek, nem igaz? Gyertek üljetek le, egyetek egy falatot! Macskák! Hozzátok a 

vacsorát! 
Vica unottan   Hozzuk. 

Dorka Üljetek le! 
Leülnek, a cicák hozzák a kaját. A gyerekek nekifognak a vacsorának, Dorka és a cicák dalolni kezdenek. 

Banyanya 

Dorka Háháhá ... 
Egy csepp méz, 
hogy ragadjon a kéz! 
Dunnáhá ... 

cicák Dunnáhá ... 
Dorka Enni kell! 
cicák És? 

Dorka Aztán fenni kell. 
cicák Kés? 

Dorka Éles penge 
nyissz, nyissz, nyissz! 
Dunnáhá ... 

cicák Dunnáhá ... 
Dorka Kicsi lány ... finom lesz! 
cicák Vigyázz, a néni megesz! 
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Dorka Előttem a vacsorám, 

csak nézem, nézem, nézem, 
s el sem hiszem, 
hogy az enyém, csak az enyém! 
Kicsi csemegém, 
egyél sok-sok fánkot! 
Ígérem, belőled is 
finomat csinálok 
holnap. 
Ünnep lesz a holnap! 
Csak addig várj! 
Utoljára mondom ... 

cicák Kicsi lány! 
Dorka Egyél még több fánkot! 
cicák Kicsi lány! 

Dorka Hízd ki a nadrágod! 
hárman Nőjél nagyra, 

hatalmasra, 
most! 

Dorka Egyél! Dunnáhá ... 
Egyél! 

Vica Egyél! 
Maca Egyél! 
cicák Egyél! 

 
Dorka Na gyerekek, jóllaktatok? 
Janka Nagyon finom volt! Ilyen finom fánkot még sohasem ettem! 
Dorka Holnap még finomabbat kaptok. 

Juli Köszönjük szépen, de mennünk kell. Mi csak piknikezni jöttünk apukánkkal. 
Janka Nem kell mennünk! Itt maradunk, mert itt jókat ehetünk, a pikniken meg csak 

zacskóslevest kapunk meg sűltkeszeget! 
Juli De vár minket az apukánk! 

Dorka Legalább éjszakára maradjatok! Holnap majd hazamentek. 
Hiúz Grent Igaza van, nagysága! Szunyálunk egyet, reggel bedobjuk a flamót, aztán tűz haza, kislány! 

Dorka Látod, a nyúl is ezt mondja. 
Hiúz Grent Pardon, ha még nem ismerne, Hiúz Grent a becsületes nevem! 

Dorka A híres Hiúz Grent? Ha már itt vagy, hadd adjam neked a legszebb nyakékem. Te vagy rá a 
legméltóbb. 

Hiúz Grent Nyakék? Addsza csak! 
Dorka egy nyakörvet tesz rá Hát nem gyönyörű? 
Janka Szerintem tök jó. 
Dorka Gyere, kislányom, megmutatom az ágyadat. Mert álmos vagy, ugye? 
Janka ásít  Áááááááá... még nem annyira. 
Dorka Gyere csak!   kinyitja a ketrecet  Itt fogsz aludni. 

Juli Janka, vigyázz! Ez egy ketrec! 
Dorka belöki Jankát, bezárja  Cicák! Kössétek meg a nyulat!  kikötik  Na mi van, kislány, csak nem 

félsz a boszorkától? 
Juli Igaza volt Palinak. Tényleg boszorka! 

Dorka Elszaladnál, mi? Csak egyedül félsz a sötét erdőben! Hahahaha ... 
Juli Minket is meg fog enni!   sír 

Dorka Sírsz, mi? Sírjál csak! Holnaptól szolgálni fogsz. Főzöl, takarítasz, segítesz a macskáknak. 
Most kotródj a sarokba, ott alszol. Hajnalban keltelek.  ásít egyet  Na, megyek én is aludni.  
kimegy a szobájába. 

cicák Jóéccakáááááát! 
Janka Aludjál, Juli, majd kitalálunk valamit. 
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Hiúz Grent Benne vagyunk a pácban. De holnap megoldjuk a problémát. Most aludjunk, skacok! 
Lassan mindenki elalszik. Csak Juli sír csendesen. 

Hiányzik az apukám 

Juli Már lassan itt az éjszaka, 
s úgy sietnék már haza. 
Nem jó egyedül, 
rossz védtelenül. 
És félek, és remegek, és sírok, igazán! 
Hiányzik az apukám ... 
 
Ha otthon lennék az ágyikómban, 
sárga mintás kis trikómban, 
megfogná kezem, 
s nézne csendesen. 
Nem félnék, remegnék, nem sírnék, igazán! 
Hiányzik az apukám ... 
 
Megígérem, hogy jó leszek, 
jó kislányként viselkedek! 
Babácskáim majd csodálkoznak, 
mert szótfogadok az apukámnak. 
De most nincs itt, nem szól hozzám, 
nem simogat, nem vigyáz rám. 
Annyira félek! 
De most tényleg, igazán! 
Úgy hiányzik az apukám ... 

 
Juli dalára mindenki felébred, csak Janka alszik édesdeden. 

Vica Sír. 
Maca Kislány! Miért sírsz? 

Juli Hiányzik az apukám! 
Hiúz Grent Engem meg kimondottan zavar ez a nyakék. 

Vica Maradj már csendben, te nyúl! 
Hiúz Grent Pardon, Hiúz Grent! 

Juli Haza  akarok menni! 
Vica Meg lehet itt szokni. 
Vica Igaz, hogy sok a munka, de minket legalább nem fog megenni. 

Maca Csak a testvéredet meg a nyulat. 
Hiúz Grent Na ne! Egy valami nem lennék szívesen, mégpedig paprikás-krumpliban sonkabetét! 

Juli Szegény, szegény Janka! Most mi lesz? 
Réka jön be   Mi ez a susmogás itt? 

Hiúz Grent Na tessék, egy béka! 
Réka a cicák felugranak az asztalra  Kik az új vendégek, lányok? 
Vica Kettő kislány, meg egy nyúl. 

Hiúz Grent Hiúz Grent! Hányszor mondjam még?! 
Réka jól megnézi a nyulat   Ez a nyúl elég sovány! Hizlalni kell. 

Hiúz Grent Kissé idegesítő a béka, nem? 

Béka Réka 

Réka Kicsi a ház, sok a baj, 
néha égnek áll a haj. 
De a szívem puha, mint a vaj, 
pedig öregebb vagyok, mint tavaly. 
Ez a hely 
kicsit röhej! 
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Hahahaha ... 
Hallom, a banya hogy szuszog. 
Szuszog. 
 
Néha bekapom a legyet, 
de vigyázz, rá ne fázz! 
Mert én, ha sokat eszem, 
fenem az eszem. 
És ez az ész 
néha merész 
és gyors, mint a szél. 
Mert a cél általában 
az átverés. 
És kész! 
 
Aki engem hallgat, mindig megtudhatja, 
nyáron miért van hőség. 
Megmondom, az ég miért borongós, 
mert Réka vagyok, az időjós. 
Lálálálá ... 

 
Juli Ki vagy te? 

Réka Én vagyok az időjós. Ha olvasol meséket, tudnod kell, hogy minden boszorkánynak van egy 
békája. De nem kell félni! Aki megkér, annak segítek. Tegnap egy pulit szabadítottam ki. 

Juli Te segítettél Palinak? 
Hiúz Grent És a cicalányok nem mószeroltak be? 

Réka Ezek félnek tőlem, mint a tűztől.   nyöszörgés hallatszik   Ez meg mi? 
Hiúz Grent A kiscsaj álmodik. 

Janka álmában motyog    Fánkot ... kérek ... jaj de finom! 
Hiúz Grent Jókat álmodhat!   nyel egyet 

Enni jó 

Janka Micsoda illat száll az orrom alatt! 
Ez egy finom falat. 
Éreztem már ezt az ízt: 
csokis tejbegrízt! 
Szemem előtt a tányéron 
finom puncsminyon. Brrr... 
Beleharapok, de elszáll, 
mert ez álom. 
Üres a gyomrom. 
Ez egy rémálom! 
Gyorsan hozzatok kaját! 
 
Megennék most gyorsan egy fánkot!  
Porcukrozva  
de jó volna! 
Aztán ennék ... 
mit is ehetnék? 
Esetleg még egy fánkot. 
 

többiek A fánk kihűl. 
A fánk kihűl, 
ha csak nézed bambán, álmodozva ... 
 

Janka Hamm! Nem volt nagyon porcukrozva. 



 14 

 
Lenyelnék még gyorsan egy halom málnát! 
Ennék hozzá desszertként egy túróspárnát! 
Kísérőnek lecsúszna egy adag fagylalt, 
esetleg egy finom torta, jó sok habbal. 
Enni kéne valamit még, 
egy kicsikét! 
 
Egy-két! 
Enni jó! 
Finomat enni nagyon jó! 
Halihó!! 
Enni jó! 
Gyerünk enni, az a jó! 
Helyet talál hasunkban a sok falat 
és ami még megmaradt. 
Mert enni jó! 
Nagyon jó! 
Nagyon jó! 
Hamm! 

 
Hiúz Grent Janka alszik tovább, a cicák visszamásznak az asztalra    Micsoda álom! 

Réka Szerintem aludjatok, mert holnap korán lesz az ébresztő. 
cicák Jóéccakáááááát! 

Juli De jó volt egy kicsit nevetni. Jó éjszakát! 
Réka Pszt! Juli! 

Juli Mi van, Réka? 
Réka Azért jöttem, hogy segítsek. A boszorka etetni fogja Jankát, hogy meghizlalja. Minden evés 

után megnézi majd a karját. 
Juli Szegény Janka! 

Réka Várjál, nem kell egyből sopánkodni! A boszorka olyan rosszul lát, hogy nem fogja 
észrevenni, ha Janka ezt nyújtja ki a karja helyett.    egy csontot vesz elő 

Juli Ez mi? 
Réka Egy csont. Reggel add oda Jankának. 

Juli De hogyan fogunk innen megszökni? 
Réka Majd kitalálok valamit. Most pedig aludjál, hogy ne legyél fáradt! Na pá!     kimegy 

Reggel lesz. Megjelenik boszorka Dorka. 
Dorka Ébresztő! 

Hiúz Grent Hej, komikáim, azt álmodtam, hogy egy randa banya fejébe vette, hogy én leszek az ünnepi 
vacsorája...     meglátja Dorkát     ...ajaj, mégsem álmodtam! 

Dorka Jól mondtad, te girhes nyúl, te leszel az ünnepi vacsorám. Hanem előbb ezt a kis leányt 
sütöm meg ropogósra! De előtte felhizlalom egy kicsikét. Gyerünk macskák, hozzátok a 
reggelit! 

Vica Hozzuk.    kimennek 
Dorka Te meg, Julcsa, szépen kitakarítasz nálam.    Juli odaadja Jankának a csontot     Mit 

sutyorogtok?! Gyerünk dolgozni! 
Vica Itt van a reggeli! 

Dorka Egyél, Janka! Finom kalács! 
Janka Hú, már nagyon megéheztem! 
Dorka Finom? 
Janka Nagyon finom. 
Dorka Látom, már végeztél is. Mutasd csak a karocskádat, vastagabb lett-e! 
Janka A karomat?    Juli kézzel-lábbal integet 
Dorka A karodat, mutasd szépen! 

Juli suttogva    A csontot! A csontot! 
Janka Melyik karomat mutassam? 
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Dorka dühösen  Amelyiket akarod, csak mutasd már!   Janka kinyújtja a csontot    Á, még mindig 
vékony! Tízóraira többet kapsz!    kirohan 

Juli odaszalad Jankához    Képzeld, éjszaka itt volt egy béka. Ő hozta a csontot. És segíteni fog 
majd nekünk! 

Hiúz Grent Én bezzeg nem kapok kiadós reggelit! Hiúz Grent éhezik! 
Juli Te mindig csak a csontot nyújtsd oda a boszorkának, a többit bízd ránk! 

Janka Ha csak annyi a feladatom, hogy egyek és csontot nyújtogassak, akkor minden rendben 
lesz. 

Maca Vigyázzatok, jön! 
Dorka Macskák, hozzátok a tízórait a Jankának! Te meg Julcsa, takaríts! 

Juli Már végeztem. 
Dorka Akkor menj ki a kertbe kapálni! 

Vica Itt van a tízórai. 
Dorka Édes kislányom, Jankácskám, edd meg gyorsan ezt a csokis tortát! 
Janka Torta! De jó!    betömi 
Dorka Finom volt? 
Janka Nagyon finom. 
Dorka Mutasd csak a karocskádat, vastagabb lett-e! 
Janka A karomat? 
Dorka A karodat, mutasd szépen! 
Janka Melyik karomat mutassam? 
Dorka dühösen   Amelyiket akarod, csak mutasd már!   Janka kinyújtja a csontot    Á, még mindig 

vékony! Ebédre többet kapsz!    kirohan 
Juli odaszalad Jankához   Most mi lesz? Előbb, vagy utóbb észreveszi a turpisságot. 

Hiúz Grent Ez a vaksi banyanya?! Soha! 
Juli Cicák, segítetek nekünk megszökni? 

Vica Miért is ne? 
Vica Nekünk sem tetszik ez a kislány-főzőcske. 
Juli Estére kitalálok valamit. 

Vica Vigyázzatok, jön! 
Dorka Lányok, hozzátok az ebédet! Te meg tüstént menj vissza kapálni!    Juli és Maca kimennek 

Juli Már végeztem. 
Dorka Akkor menj fel a padlásra port törölni! 
Maca Itt van az ebéd. 
Dorka Édes kislányom, Jankácskám, edd meg gyorsan ezt a finom sültet! 
Janka Sültcomb! De jó!    betömi 
Dorka Finom volt? 
Janka Nagyon finom. 
Dorka Mutasd csak a karocskádat, vastagabb lett-e! 
Janka A karomat? 
Dorka A karodat, mutasd szépen! 
Janka Melyik karomat mutassam? 
Dorka dühösen    Amelyiket akarod, csak mutasd már!   Janka kinyújtja a csontot  Á, még mindig 

vékony! De mostmár nem várok tovább! Vacsorára megsütlek!     kirohan 
Réka jön be    Hallom, vacsorára Janka-sült lesz. 
cicák Á! A béka!      felugranak az asztalra 

Juli jön be   De jó, hogy itt vagy, Réka! 
Hiúz Grent A zsebcirkáló béka segít! Ez vicc. 

Juli Figyeljetek, Réka elmondja a tervét. 
Réka Boszorka Dorka majd azt mondja Jankának, hogy üljön fel a lapátjára. 

Janka Miféle lapátra? 
Vica Én már láttam néhányszor. Félelmetes! 

Réka Mikor a boszorka előveszi a lapátot, akkor te, Juli...    a fülébe súg valamit 
Juli Én?! Egyedül?! 

Réka Majd segítünk. 
Juli Remélem, sikerülni fog! 
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Janka Vigyázzatok, jön! 
Réka Nyugi, már megyek is. De egy szót se rólam!    kimegy 

Dorka Macskák ... ti meg mit kerestek az asztalon? 
Vica Mi csak ... 

Maca ... mi csak ... 
Vica ... mi csak ... 

Dorka Hozzátok a lapátomat! 
Hiúz Grent Ezt nem hiszem el! Tényleg van lapát! 

Dorka Juli, tegyél a tűzre! Nagy lánggal égjen, az a jó! 
cicák Itt van a lapát. 

Dorka Na gyere Jankácskám! Ma estére finom vacsoránk lesz! 
Janka Boszorka néni!... 
Dorka Gyere kislányom, csücsülj szépen erre a lapátra! 
Janka Én ... a lapátra?     Juli a fülébe súg valamit 
Dorka Mit sugdolóztok?! Gyere már, ülj rá! 
Dorka Janka ráfekszik a lapátra.        Nem jó! Ne feküdjél, üljél! 
Dorka Janka oldalról ül rá a lapátra.    Nem jó! Rendesen üljél! 
Janka Én nem tudom, hogyan kell rendesen ülni! 

Juli Boszorka néni olyan okos és ügyes, tessék megmutatni Jankának, hogyan kell ráülni! 
Dorka Igazad van. Mégiscsak én vagyok a legokosabb, legügyesebb. Na figyeljetek!    ráül    Így 

kell. 
Juli Most! 

Beszalad Réka, és hárman bedobják a boszorkát a kemencébe. A cicák kiszabadítják Hiúz Grentet. Nagy örömujjongás, 
tánc! 

Hiúz Grent Szép munka volt! És ... ööööö ... köszi, skacok! 
Janka Ő mondta Julinak, hogy tegye a tűzre. 
cicák Nincsen boszorka! Nincsen boszorka! 

Juli Olyan bátran viselkedtünk! 
Réka Bizony ám! 

Hiúz Grent Én csak azt mondom, hogy itt a vége, fuss el véle!    kiszaladnak 
Tapsol a közönség. Egyszerre beszalad mindenki, együtt éneklik el a finálét. 

mindenki Függöny szét! 

Függöny szét! 

Juli A színpadon állsz, a díszlet remek! 
A torkodban gombóc, a hangod remeg. 

Janka Reccsen a deszka, egyet lépsz, 
kezdenéd a dalt, de nagyon félsz, 

cicák mert anya, apa, nagymama 
és nagypapa 

Vica szemben ül, 
cicák szemben ül veled. 

 
Hiúz Grent Felpörög a szíved, ha hibáztál, 

de csattan a taps a dalodnál. 
Dorka Ó, micsoda meselíra, 

bömböl az egész Futrinka utca! 
Hiúz Grent És a fény, 

ezer fény, 
hogyha elvakít, 
meseszép, 

Dorka, Hiúz Grent meseszép az egész! 
 

Janka, Juli Függöny szét! 
Függöny szét! 
A színpadon állva, 
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a tapsra várva 
érzed a szíved ütemét. 
Tudtad, hogy nagy a tét, 
de küzdöttél érte. 
Ugye mondtam, hogy megérte? 
 

Réka De most is hallom még, veled. 
Gyöngytől csillogó kezed 
kezemben otthonra lel, 
lassan felemel. 
 

cicák S ezer kéz egy ütemre 
hálót fon a szívemre. 
 

Janka, Juli, Réka Induljon a függöny! Induljon már! 
cicák Menjen szét a függöny, a színpad vár! 

Dorka, Hiúz Grent Lépjünk ki a fényre! 
együtt Kezdődhet végre! 

 
 Függöny szét! 

Függöny szét! 
A színpadon állva, 
a tapsra várva 
érzed a szíved ütemét. 
Tudtad, hogy nagy a tét, 
de küzdöttél érte. 
Ugye mondtam, hogy megérte? 
 

Janka, Juli Mondtam, hogy megérte! 
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