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Bertóti Johanna

VARJÚ KARCSI
– gyerekdarab –

A dráma a Játéktér 2020. őszi számában jelent meg.
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Szereplők

Varjú Karcsi 
Varjú úr, Karcsi apja
Varjúné, Karcsi anyja
rigó jancsi, Karcsi unokatestvére 
PicinKe, Karcsi osztálytársa 
seregély sanyi, Karcsi osztálytársa és legjobb barátja
csalogány, énektanár 
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A szerző megjegyzése 
Jelen szövegkönyv a Váróterem Projekt nevelési színházi előadásának a lenyomata, ennek 

megfelelően a közönséggel való interakciókról is olvashatók benne leírások. 
A társulat szándéka osztálytermekben vagy osztályteremszerűen berendezett terekben ját-

szani az előadást.
Köszönöm alkotótársaimnak (Csepei Zsolt, Fehér Csaba, Gábor Zsófi, Rácz Endre, Varga 

Hunor-József, Veres Orsolya, Visky Andrej) és az előadás mentorának, Hajós Zsuzsának (a Ke-
rekasztal Színházi Nevelési Központ tagjának) azt a kreatív munkát, amelyet a szöveg fejlesztése 
érdekében közösen végeztünk a próbafolyamat alatt. 

A darab ősbemutatója 2020. szeptember 10-én volt a kolozsvári ZUG-ban, amelyet követően 
a csapattal közösen még alakítottunk a szövegen. Itt most az ősbemutatón elhangzott változat 
kerül közlésre.

ELSŐ JELENET
Karcsi (a közönséghez) Sziasztok! Karcsi vagyok. Varjú Karcsi. Ti hányadikosok vagytok? (vála-

szok) Én most leszek elsős. Nemsokára indulok a suliba, ez lesz az első napom a Schuhubert 
Zeneiskolában. Oda írattak be a szüleim. És képzeljétek el, írtam egy... egy ilyen... (illusztrálja 
ritmussal, gesztusokkal) valamit... Meg akartam mutatni apának és anyának, de nem sike-
rült… Ti meghallgatjátok? Még nincs teljesen kész... Szóval ez... ez még csak... Na, inkább 
megmutatom.
(rappel)

Mennyit nőttem tavaly óta?
Madár is lehet űrpilóta?
Hány gramm vagyok, és hány leszek?
Tudnak bukfencezni a legyek?
A fák gyökere meddig ér le?
Hely vagy dátum a világ vége?
 
Hány centiméter a szárnyam?
Meddig lesz elég nagy az ágyam?
Pontosan hány köbcenti a begyem?
Elfér benne egy cseresznyeszem?
Meg van írva, hogy mi lesz velem?
Honnan jön, ha jön, a félelem?

És mekkora bennem, mit úgy hívnak: lélek?
Gyerek maradhatok, amíg csak élek?
A szüleim szerint ne legyek esztelen,
De élhetek attól mégis fesztelen?
 
Sok a kérdés, de egyet tudok:
Ahova csak akarok, eljutok.
S ha lent a földön elszédülök,
Fogom magam, s elrepülök.

 Na, mit szóltok? Jó szerintetek? (válaszok) És vajon a zeneiskolába elég jó lesz? (válaszok) 
Gondolom, ott is bemutathatom, és fogunk rajta még dolgozni. Azért arra kíváncsi lettem vol-
na, hogy apa mit gondol róla. (Varjú úr bejön, újságot olvas) Próbáltam is neki elmondani, de 
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bele volt temetkezve az újságba. Folyton az újságokat bújja. Meg sokat tévézik. És olyankor 
mindig mogorva. De amikor nem mogorva, egészen jó fej. Csak néha rettenetesen ideges, 
és ez idegesítő. Igaz, sokat dolgozik... Attól még idegesítő... Mondjuk, a múltkor érdekes volt 
az a vers, amit nagyapa emlékfüzetéből idézett.

Varjú úr    Legyen a sorsod bármilyen mostoha,
hogy te varjú vagy, ne feledd el soha!
Légy erős, bátor, találd fel magad!
Légy az, aki vagy – így leszel szabad!

(nyomatékosan megismétli)
Légy erős, bátor, találd fel magad!
Jól jegyezd meg!

Karcsi (rappelve ismétli) 
Erős leszek, bátor, feltalálom magam,
Vagyok, aki vagyok, jól működik az agyam.

Varjú úr Fiam! Ne idétlenkedj folyton! A régiek tudták, mit beszélnek. Most, hogy iskolás leszel, 
úgy láttam jónak, hogy elmondjam... amit elmondtam. (folytatja az újságolvasást)

Varjúné (jön) Karcsika! Hát itt vagy? Készítettem neked ászkasalátát. 
Karcsi (a közönséghez) Anya.
Varjúné A nagyszünetben edd meg. Minden szünetben igyál egy kis vizet, és a teádról se feled-

kezz meg. Az úton vigyázz! Nehogy valami nyuszt az utadba akadjon. Ja, és az erdőszéli ma-
dárijesztőtől nem kell megijedned. Nem igazi. És nehogy összekoszold a… Szent fakakukk! 
A dolmányod! Nem tisztítottam meg. (keresgélve el, miközben a dolmány Karcsin van)

Karcsi De anya! (a közönséghez) Anya mindig keres valamit, és sosem talál semmit. Nagyon 
sokat tud beszélni. Képtelenség követni, amit mond. De azért rábólintok mindig. Aztán nem 
úgy csinálom, ahogy mondta, és kapok a csőrömre. 
Varjúné visszajön.

Varjúné Mit keres rajtad az új dolmányod?
Karcsi De mondtam, hogy...
Varjúné Gyere csak, tisztítsam meg!
Karcsi Anya, meghallgatod, mit találtam ki? 

Varjúné tisztítja a dolmányt.
Varjú úr Fiam! Most nincs idő a cseverészésre! 
Karcsi Apa, meghallgatod...
Varjú úr Tudod, milyen nap van ma? (gyanakvóan) Vagy talán elfelejtetted?
Karcsi Eszem ágában sem volt elfelejteni! Ma van az első iskolai nap.
Varjú úr És mi a dolga ilyenkor egy szófogadó, szorgalmas varjúgyereknek?
Karcsi (mintha leckét mondana fel) Hogy... hogy szófogadó legyen és... és szorgalmas.
Varjú úr És hooogy...
Varjúné És hooogy...
Karcsi (gondolkodik) Hooogy...
Varjú úr Hogy kellőképpen várja az iskolát. Ugye?
Karcsi       Miként az esőt várja a sarjú,

Az iskolát úgy várja a varjú.
Varjú úr Miket károgsz itt össze? Inkább ígérd meg, hogy jól fogsz viselkedni az iskolában, és nem 

hozol szégyent a Varjú-házra. (zene beúszik) Vegyél példát Rigó Jancsi unokatestvéredről!
Koreografált momentum.

rigó jancsi Szívem, lelkem, testem zenél,
dallam vagyok egészen,
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fényben táncoló levél,
a zenét jól beszélem.

Énekelek, mert ez az életem,
énekeljetek ti is velem,
ami a szívemen, azt énekelem,
a zene a legnagyobb szerelem nekem.
Kell nekem, kell nekem, kell nekem,
a zene kell nekem...

Varjúné Csodálatos! Káprááázatos!
Varjú úr Erről beszélek! Micsoda kárrier!
Varjúné De Karcsink még nála is többre viheti. Olyan ügyes! Olyan tehetséges. 

Szülők és Rigó Jancsi el.
Karcsi Reggel, délben, este Jancsit hallgatják. Ő az unokatestvérem. Nem értem, hogy nem un-

ják már... Amúgy Jancsi is a zenesuliban tanult. Nagyon híres… De most már indulok, nehogy 
elkéssek. Szorítsatok, jó?

MÁSODIK JELENET
PiCinke érkezik. Élénk, kíváncsi teremtés. 

PicinKe Sziasztok! Cinke, cinke, PiCinke vagyok! (körbenéz) Hát ez az iskola? (bejárja a teret, 
mindent megvizsgál, a falon található képhez megy) Már láttam valahol ezt a bácsit. Nagyon 
ismerős. Azt hiszem, valahol a környékünkön lakik. Ja, ír valamit a kép alatt... Franz Schuhubert. 
Hát persze, róla nevezték el ezt az iskolát... Most már világos! (elvesz egy krétát) Ilyet még 
nem láttam. (diákoktól) Mi ez? Mire jó? Hogy kell használni? (válaszok)
PiCinke összefirkálja a táblát.
Belép Seregély Sanyi az osztályba. Ukulelén játszik.

PicinKe (a diákoktól) Ez a tanár bácsi? Jó napot kívánok. 
sanyi Én is. (egy-két pillanatig eljátssza, hogy ő a tanár) Ha majd megérkezik a tanár. 

Belép Karcsi. 
PicinKe (a diákoktól) Vajon ő az?
Karcsi Itt az énekosztály?
PicinKe Igen. A tanár bácsinak tetszik lenni?
Karcsi Az én nevem Varjú Karcsi. Ti kik vagytok?
PicinKe Cinke, cinke, PiCinke vagyok. (a diákok is bemutatkozhatnak) Mi énekeseknek szület-

tünk. (a diákoktól) Ugye? Mi nagyon jól tudunk énekelni.
Karcsi Aha. (Sanyihoz fordul) És te? 
sanyi Seregély Sándor, rövidebben Sanyi. 

És nagyon jól tudok kurjantani!
Híjá!
Közös játék a három szereplő között.

HARMADIK JELENET
Csalogány, a tanár belép. Tiszteletet követelő, koreografált antré. A tanulók elhallgatnak, le-
ülnek.

csalogány (hangbemelegítés) Schu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-beeert! 
(dalra fakad, gesztikulál éneklés közben, hangja kiművelt, ám az előadásmódja rendkívül mo-
doros, túlzó)
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Ki dalol, ki dalol az éjszakában?
A csalogány csattog egymagában.
/ Zeng-bong szívhez szóló hangja, 
az egész erdő őt hallgatja. / x2

(a végén széles meghajlás; a tanulók pisszenni sem mernek; Csalogány a tábla felé fordul, 
észreveszi, hogy tele van firkálva)
Erről később... Mindenekelőtt hadd mutatkozzam be! Csalogány vagyok. Biztos hallottatok 
már rólam. Különösen erőteljes és dallamos hangommal az egész világot meghódítottam. 
Tehetség, szorgalom, kitartás. Egyenlő: magas művészi teljesítmény. A dal királyának is ne-
veznek, ezt csak zárójelben mondom. S most egy kis anatómia. Gégém négy hangot képes 
egy időben kiadni, zeneileg tökéletes akkordokat énekelek. (demonstrálja) Semmilyen más 
madár nem érhet fel erre a szintre, legfeljebb álmodozhat róla, beleértve titeket is.

Karcsi Miért?
csalogány Szólt valaki? 
Karcsi (őszintén, naivan) Nagyon jól tudtam követni, amit a tanár úr mondott. De ott elakadtam, 

hogy senki közülünk nem érhet fel arra szintre, amin lenni tetszik. Szeretném megkérdezni, 
hogy ez mit jelent.

csalogány Gyere csak ki az osztály elé! Lássuk jobban: ki az, aki így károg? (Karcsi előlép) Mind-
járt gondoltam, hogy egy varjú az. 

Karcsi Igen. Varjú Karcsi.
csalogány Ha olyan sokat szeretnél tudni, akkor ismételd, amit énekelek!

Ki dalol, ki dalol az éjszakában?
Tessék!

Karcsi (próbálja ismételni, de csak recsegő, hamis hangok jönnek ki a torkán)
Khrkkkk…...

PiCinke végig vihog az énekeltetés alatt, nagyon élvezi a helyzetet. Sanyi még csak el sem 
mosolyodik.

csalogány Még egyszer! És legalább egy hangot igyekezz eltalálni! 
Ki dalol, ki dalol az éjszakában?

Karcsi (próbál énekelni, de nem megy)
Khrkkkk...

csalogány Figyelitek ezt a selymes hangot? Tovább! (vezényel) 
A csalogány csattog egymagában.

Karcsi       Krrr...
csalogány Vidámabban!

Zeng-bong szívhez szóló hangja, 
az egész erdő őt hallgatja.

Karcsi       Krrrrhk...
csalogány Kár, kár, hogy Károly csak károgni tud. Remélem, most már tudod, hogy nem véletle-

nül mondtam, amit mondtam. Annyi év tapasztalat után tudom, mit beszélek. Jól mondom, 
cinke kisasszony?

PicinKe Igen, a tanár úr nagyon jól mondja!
Karcsi elindul a helyére.

csalogány Állj! Nem mondtam, hogy helyremehetsz! (Karcsi megáll) Táblát letörölni!
Karcsi De nem én firkáltam össze!
csalogány Még feleselsz is? Ezentúl te fogod letörölni minden egyes óra után a táblát. Utána 

pedig az osztályteremben várod a következő óra kezdését. Megértettük? (Karcsi szomorúan 
bólint) Megértettük? Halljam!
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Karcsi Igen.
csalogány (győzedelmesen) Mára ennyi. (el)

NEGYEDIK JELENET
Karcsi a táblát törli.

PicinKe (a diákoktól) Ugye milyen csúnyán énekelt a varjú? (válaszok) Semmi tehetség nincs ben-
ne! Ezek a varjak mind ilyenek! Én biztos jobban elénekeltem volna.

sanyi (előrejön) Akkor idesüssetek! Én bebizonyítom, hogy jobban elénekelem, mint maga a tanár.
PicinKe (szkeptikusan) Na halljuk!

Karcsi is figyel.
sanyi (kiáll az osztály elé, parodizálja Csalogányt, eltúlozza amúgy is túlzó gesztusait, és az ének 

szövegét is elferdíti)
Ki zajong, ki zajong? Miféle állat?
Mindjárt kilyukasztja dobhártyámat.
/ Harsog fülsiketítő hangja, 
remélem, hamarosan abbahagyja... / x2

Karcsi feloldódik lassan.
PicinKe (élvezi, de fenntartással) Nem pont így szólt az ének. 
sanyi És most egy kis zárójel. A nevem – Csalogáncs. Olyan magasan tudok énekelni, hogy az 

már magas művészet. (kihangsúlyozza a „h” betűket) Hihetetlen hangszálaimmal meghódí-
tottam az egész huniverzumot. A művészet legbüszkébb hegycsúcsán lakom, ahol a madár 
se jár. Most pedig következzék egy tökéletes versszak.
Karcsi is részt vesz a tanár kifigurázásában.

sanyi         Ki zajong, ki zajong? Miféle állat?
Mindjárt kilyukasztja dobhártyámat.

ÖTÖDIK JELENET
Hirtelen betoppan Csalogány. Sanyi annyira beleéli magát a szerepbe, hogy tovább énekel.

sanyi         Harsog fülsiketítő hangja, 
remélem, hamarosan abbahagyja... 

csalogány (félbeszakítja) Csend legyen! Mi ez a hangoskodás? Cinke kisasszony, magyarázatot 
kérek!

PicinKe Jelentem, én nem zajongtam, de a többiek azon szórakoztak, hogy a seregély hogyan 
utánozza...

csalogány Elég! (Sanyihoz) Hogy hívnak? 
sanyi (bátran) Seregély Sándor, rövidebben Sanyi.
csalogány Mi volt ez a ricsaj?
sanyi (könnyedén) Élveztük a szünetet.
csalogány (még jobban feldühödik) Mit képzelsz magadról? (Sanyi nem válaszol – feszült pillanat) 

Kérdeztem valamit. (Sanyi továbbra sem válaszol; Csalogány leplezni próbálja zavarát, próbál 
határozott és kemény lenni) Az osztály a szünetet ezentúl künn, a szabadban tölti! Kivétel ez 
alól Sándor, aki büntetésből nem mehet ki többé szünetre, és Károly, amint azt már leszögez-
tük! (teátrálisan énekelve) Soha már!
Sanyi el. 
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HATODIK JELENET
Karcsi Semmi kedvem hazamenni. Le kell ülni ebédelni, miközben nem is vagyok éhes. Anya 

persze azt mondja majd, hogy legalább kóstoljam meg az ételt. Aztán biztos azt várják, hogy 
elmeséljem, milyen volt az első nap az iskolában... 
Varjú úr és Varjúné jön.

Varjúné Nem eszel?
Karcsi Nem vagyok éhes.
Varjúné Legalább kóstold meg! 
Varjú úr Fiam, hát könyörögni kell neked? 
Varjúné (Karcsihoz) A kedvenc ételed... Na! Csak egy kicsit!
Karcsi (eszik egy falatot) Finom.
Varjúné Na?
Varjú úr Na?
Varjúné, Varjú úr Na?
Varjúné Milyen volt az első iskolai nap?
Karcsi Semmi különös...
Varjú úr Kicsit részletesebben? (Karcsi hallgat) Mi az? Elvitte a cica a hangod? 
Karcsi Ami azt illeti, soha nem is volt! (elviharzik)
Varjú úr Miket beszélsz? (utánakiált, de egy helyben toporog) Miféle magatartás ez? Halljam! Az 

én házamban nem tűrök...
Varjúné Hagyd, biztos fáradt.
Varjú úr Fáradt! Jó, hogy én nem vagyok fáradt megkeresni a mindennapi sáskát, ászkát és tár-

saikat. Jó, hogy én nem voltam fáradt felépíteni ezt a családi fészket. Jó, hogy nem vagyok 
fáradt fizetni... az adókat, a számlákat... a... a tévét! Fáradt!

[Nyitás a közönség felé. Beszélgetés arról, hogy Karcsi miért nem tudta vagy miért nem akar-
ta elmondani a szüleinek azt, ami az iskolában történt. A válaszok felkerülnek a táblára, majd 
a közönség három csoportba oszlik, és a Varjú urat, a Varjúnét és a Karcsit alakító színészek 
vezetésével külön beszélgetések zajlanak a három szereplőről. A szereplők rövid jellemzése 
után arról szól a beszélgetés, hogy az adott szereplő hogyan tudná feloldani a látott helyzetet. 
A beszélgetés után a nézőknek alkalmuk adódik, hogy eljátsszák valamelyik szereplőt a látott 
helyzetből kiindulva.
Játékvezető: Köszönjük a bátor jelentkezőknek az imént látott jeleneteket. Most pedig foly-
tatjuk az előadást. Már két hét eltelt az első iskolai nap óta. A két hét alatt Karcsi és Sanyi 
minden egyes szünetet az osztályteremben töltött, és rendületlenül törölték a táblát. Ahogyan 
most is.]

HETEDIK JELENET
Szünet. Karcsi és Sanyi táblát törölnek. 

Karcsi Ez annyira unalmas.
sanyi Én nem unatkozom!
Karcsi Nem hiszem! (Sanyi vállat von) Te is unatkozol!
sanyi Nem igaz. Figyelj! Én ilyenkor elképzelem, hogy előttem áll egy egész zenekar. Most például 

azt, hogy a basszusgitár brummog (imitálja), a gitár szólózik (imitálja), a dobok dübörögnek 
(dobol).

Karcsi Hűűű! De jó! Eszembe jutott valami... (spontán versköltés)
Unottan fütyörészel, s közben, 
előtted egy ötlet elröppen.
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Megragadod és megnézed, 
milyen ötlet tévedt elébed.

sanyi Hű, de jó! Ezt mind most találod ki?
Karcsi Igen, igen... Azt mondja, hogy, azt mondja...

Jó ötlet, lesz ebből valami,
s kezdesz már valamit hallani.

sanyi (dúdolni kezd egy dallamot, próbálgatja énekelni a szöveget)
Jó ötlet, lesz ebből valami,
s kezdek már valamit hallani.

Karcsi       Morog a basszus, a dob dübörög,
A ritmus egy-kettő felpörög...

sanyi (énekli a szöveget)
Morog a basszus, a dob dübörög,
A ritmus egy-kettő felpörög.

Karcsi       Szól a gitár és a zongora,
Cseng-bong a hangok sora.

sanyi         Szól a gitár és a zongora,
Cseng-bong a hangok sora. 

Karcsi       Te pedig dúdolod a dallamot,
én mondom: van rá hajlamod!

sanyi         / Én pedig dúdolom a dallamom,
azt mondod: van rá hajlamom! / többször

Csalogány hirtelen betoppan.

NYOLCADIK JELENET
csalogány Mi ez a borzasztó ricsaj!?
Karcsi Csak énekeltünk...
csalogány Itt csak akkor szabad énekelni, mikor én mondom! Nem tűrök mindenféle csiricsáré 

zenebonát. Megértettétek? Ha még egyszer előfordul, radikális eszközökhöz folyamodok. (el)

KILENCEDIK JELENET
Sanyi elkezd énekelni.

sanyi         Ki zajong, ki zajong, miféle állat...
Karcsi Nem hallottad, hogy megtiltotta az éneklést?! És hogy radikális eszközökhöz folyamodik... 
sanyi És te tudod, mit jelentenek azok a radikális eszközök?
Karcsi Nem. De nem is szeretném megtudni!
sanyi Jó, nem fogunk énekelni. De nem is ülhetünk itt ilyen szerencsétlenül. Játsszunk valamit! Te 

hova szeretnél legjobban eljutni?
Karcsi Afrikába! Meglátogatnám a távoli rokonaimat!
sanyi Jó! Akkor indulás! 

[Játékos utazás a közönség bevonásával. A két szereplő felrajzolja a táblára, hogy mit visz 
magával az útra, az útvonalat és az utazás állomásait. A közönség dönthet a kalandok bi-
zonyos elemeiről. Például, hogy a szereplők vonatozása során kik támadják meg őket, és 
mit akarnak tőlük, hogy egy csónakért cserébe milyen feladatot kell elvégezniük, hogy kivel 
találkoznak a tengerben, miután egy örvény lesodorta őket a mélybe. A játék második felében 
a nézőknek egyre nagyobb terük van a kalandok alakulásában. A két színész végig improvizál 
a közönség javaslatai alapján. Végül megérkeznek Afrikába, és Karcsi megpillantja egyik ro-
konát. Sanyi felhívja barátja figyelmét, hogy nem mehetnek üres kézzel. Eldöntik, hogy a falon 
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lévő képet adják oda, amely Schuhubertet ábrázolja. Nem tudják eldönteni, hogy ki adja át az 
ajándékot. A vita oda vezet, hogy véletlenül összetépik a képet. Betoppan Csalogány. Karcsi 
és Sanyi próbálják összeragasztani a képet.]

TIZEDIK JELENET
csalogány (vészjósló hangbemelegítés) Schu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-bert! (észreveszi a szétté-

pett képet) Mit műveltetek?! Micsoda botrány! Schuhubert, iskolánk névadójának arcképét 
így meggyalázni! Szégyentelen jómadarak! Büntetésképp...

Karcsi Megint büntetés... 
csalogány ...az első nyilvános fellépésen ti ketten fogjátok a két legnehezebb dalt énekelni. És a 

szüleiteknek írásban fogok üzenni: ki kell fizetniük a festményt, bár értéke felbecsülhetetlen. 
A dalokat pedig, ajánlom, hogy jól gyakoroljátok be, két hetetek van rá. (el)

TIZENEGYEDIK JELENET
Karcsi Sanyi segítségével gyakorol. PiCinke is gyakorolja a dalát.

Karcsi (hamisan énekel, károg) 
Ősz van, és tél jön, és
ki tudja, mikorra 
várhatjuk a tavaszt.

PicinKe (a közönséghez) A varjút megint kínozza a tehetség. Ő pedig minket a tehetségével.
Karcsi Én így nem tudok énekelni...
sanyi Ne figyelj rá, folytasd!
Karcsi        A fákon némaság...
PicinKe (csúfondárosan énekel) 

Bár lenne némaság... (el)
Karcsi        Az égen csak felhők... 

Sanyi! Nem megy! Baj lesz. Nem tudom, mi van velem... Egy hét múlva itt a fellépés... Nagyon 
izgulok.

sanyi A legjobb énekesek is izgulnak fellépés előtt.
Karcsi Napok óta gyakorlok. De hiába... Annyira félek.
sanyi (elgondolkodva) Kitalálunk valamit.
Karcsi Mi lesz a fellépésen? Közönség előtt... 
sanyi Figyelj ide, Karcsi! Megígérem neked, hogy megoldjuk a helyzetet. A szöveget minden 

esetre tanuld jól meg! Rendben?
Karcsi Rendben.

TIZENKETTEDIK JELENET
PiCinke berendezi a koncert helyszínét.

PicinKe (a közönséghez) Sziasztok! Ez annyira izgi! Várjátok a koncertet? Szorítsatok, jó? Na, 
megyek készülődni.
Csalogány érkezik, a mikrofonhoz áll.

csalogány Hölgyeim és Uraim, kedves Szülők, kedves Diákok! Nagyon sok szeretettel köszöntök 
mindenkit az első iskolai koncerten. Az ünnepségünk első fellépője: volt jeles diákunk, Rigó 
Jancsi. A Zene című szerzeményt fogja előadni, amelynek szerény szerzője volnék, és amely 
immár az egész országot, sőt, lassan az egész világot meghódította. Fogadják sok szeretet-
tel. Jó szórakozást!
Taps.
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rigó jancsi (playback; Jancsi és Csalogány táncolnak közben) 
Szívem, lelkem, testem zenél,
dallam vagyok egészen,
fényben táncoló levél,
a zenét jól beszélem.

Énekelek, mert ez az életem,
énekeljetek ti is velem,
ami a szívemen, azt énekelem,
a zene a legnagyobb szerelem nekem.

Kell nekem, kell nekem, kell nekem,
a zene kell nekem.

Szívem, lelkem, testem zenél,
ritmus vagyok egészen,
szélben táncoló levél,
a zenét jól beszélem.

Énekelek, mert ez az életem,
énekeljetek ti is velem,
ami a szívemen, azt énekelem,
a zene a legnagyobb szerelem nekem.

Az időtökből pár percet – adjatok,
a szívetekből egy részt – adjatok,
egy színpadot – adjatok,
egy mikrofont – adjatok! 
AdjatOOOk!

csalogány (gratulál Jancsinak) Bravó, szép volt! (a közönséghez) Nagy tapsot Rigó Jancsinak! 
Most pedig PiCinke következik, aki a Három madár az ágon című dalt fogja előadni. Fogadják 
őt szeretettel. 

PicinKe Sziasztok!
Három madár az ágon
fütyül: trilla-trillárom!
„Ha eljött már az este,
várhatunk a reggelre.”

Reggeledik, az ágon
trilla-trilla-trillárom,
három fütty madárra vár,
estére jöhetne már.

Három ágon – trillárom –,
a madaramat várom.
Hogyha eljön már este,
fütyülünk a reggelre.
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csalogány Köszönjük a produkciót. Következő fellépőnk Seregély Sándor, aki A szárnyaszegett 
madár dalát fogja előadni. 

sanyi         Annyira súlyos minden körülöttem,
mintha a levegő ólomból lenne,
én, aki fényes tájakról jöttem,
hogy tudnék beletörődni ebbe?

Annyira távol a felhőtlen jövő,
mint óceán közepén a part,
lelkem hiába álmokat szövő,
ha a jelen kalitkája fogva tart.

Egyre-másra jutnak eszembe
borús képek, derűs képek,
sok ez, mert szívem csordultig telve,
hátha egy napon partra érek.

csalogány És végül egy szerényebb, de annál ígéretesebb tehetség következik. Felkérem a 
színpadra Varjú Károlyt, aki az Ősz című dalt fogja megszólaltatni.
Párhuzamosan azzal, hogy Karcsi színre lép, valamilyen eldugott helyen Sanyit is látjuk, amint 
készülődik. A továbbiakban ő az, aki énekel, Karcsi pedig tátog. Az iskolai fellépés közönsége 
nem látja Sanyit. Csalogány az ének közben nem győzi kapkodni a fejét, idegesen keresgél.

Karcsi–sanyi Ősz van, és tél jön, és
ki tudja, mikorra 
várhatjuk a tavaszt.
A fákon némaság,
az égen csak felhők,
a földön csak haraszt.

Összehúzza magát
katica, sündisznó,
madár fészket tapaszt,
/ Dalol még, de főképp
ismétli, szajkózza
ugyanazt a szakaszt. / x2

A nyirkos levegő
levélhez levelet,
szívedhez bút ragaszt,
sötétben, esőben, 
a borús ég alatt
ragozod a panaszt.

De tudd meg, eljön még
fény, derű, vidámság,
ó, nehogy elszalaszd,
/ látjuk még a napot,
hallunk új madárdalt,
s megérünk új tavaszt. / x2
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Csalogány a dal végén észreveszi a rejtőzködő Sanyit.
csalogány Vissza, vissza, vissza!
Karcsi–sanyi (ráadás) 

Ősz van, és tél jön, és
ki tudja, mikorra 
várhatjuk a tavaszt.

Megszégyenítő leleplezés. Csalogány felállítja a két madarat a színpadra.
csalogány Íme a jómadár-páros! Az egészséges munkaszellemet elősegítő rend folyamatos sza-

botőrei! Számtalan eddigi iskolai kihágás szerzői! S amint bebizonyosodott: CSALÓK! Ezért 
az iskolai szabályzat értelmében kijelentem, hogy Varjú Károlynak nincs több keresnivalója 
az Erdei Zeneiskolában. Seregély Sándor marad, mivel egy ilyen ígéretes és jó hangú diák 
érdemel egy második esélyt, viszont büntetésre számíthat, amit az igazgatói tanács alaposan 
át fog gondolni. (el)
Karcsi és Sanyi szótlanul állnak. Sanyi el.

Karcsi Nem tudom, mit mondhatnék. Legszívesebben bezárkóznék a szobámba, és ki se moz-
dulnék többé. Soha mááár! És nem csinálnék semmit, csak ülnék. És hallgatnék. Mint akinek 
elvitte a cica a hangját. Sanyi erre biztos azt mondaná, hogy nem ülhetek ott olyan szeren-
csétlenül. De mihez kezdjek? Mi lesz ezután? Otthon biztos kapok a csőrömre. Vagy lehet, 
hogy csak egyszerűen nem fognak beszélni velem. (el)

TIZENHARMADIK JELENET
Sanyi jön, bontja a teret. PiCinke átszalad a színen.

PicinKe Szia!
sanyi Szia.
PicinKe Te nem jössz a gólyabálba?
sanyi Nem mehetek. Megbüntettek.
PicinKe És Karcsiról tudsz valamit?
sanyi Nem láttam a koncert óta.

PiCinke el. Karcsi érkezik.
sanyi Mit keresel itt?
Karcsi Gondoltam, meglátogatlak.
sanyi Kicsaptak, ha jól tudom.
Karcsi Attól még találkozhatunk, nem?
sanyi Azt akarod, hogy Csalogány itt találjon, és még nagyobb büntetést kapjak?
Karcsi Tudod, mi a legnagyobb büntetés? 
sanyi Persze. Az, hogy téged kicsaptak.
Karcsi Nem. Az, ha elveszítjük a barátunkat. Nem gondoltam, hogy Csalogány ezt megteheti.

Szünet.
sanyi Mihez fogsz kezdeni?
Karcsi Nem tudom. Az volt a terv, hogy énekes leszek.
sanyi Legalább időben rájöttél, hogy mi nem lesz belőled.
Karcsi Nem leszek többé az osztálytársad.
sanyi Igen, de legalább nem kell többé elviselned Csalogányt.

Szünet.
Karcsi Hoztam valamit. Befejeztem annak a dalnak a szövegét, amit együtt kezdtünk el írni. 

(átadja a szöveget, Sanyi olvassa)
sanyi Köszönöm! Lássuk csak... (próbálgatja a dallamot)
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Ha már nem férek magamban –
ritmus kél az agyamban.

Karcsi Néha átjöhetnél hozzánk zenélni! A szüleim biztos nem haragudnának.
sanyi Sikerült kibékülni velük?
Karcsi Mióta fejükbe vették, hogy mérnökzseni vagyok, minden rendben.

Közös produkció, a közönség bevonásával.
Karcsi–sanyi 

Ha már nem férek magamban –
ritmus kél az agyamban.

Ha már nem férek magamban –
kibuggyan belőlem a dallam.

Ha már nem férek magamban –
benne is vagyok pár kalandban.

Ha már nem férek magamban – 
táncolok a szabadban.

Elrepülök innen messze-messze,
híremet senki se keresse,
hacsak nem a csillagok között,
hol fénylek, mint ki az űrbe költözött.

Madár is lehet csillag, 
madár is lehet csillag,
madár is lehet csillag,
fénylik, csillog-villog,
s közben a sorból kilóg.

VÉGE


