Csatornajárás
-

mese vízzel és Pürével, a Jeges tenger érintésével és pontosan hat buborékkal -

Előadási javaslat: A vizek és a csatornák világnapján, vagy esetleg néhány nappal később

Szereplők
Püré – kislány, 6 éves, elsős
Margarita / az eltűnt Csatornakirályné – anya, és kislány
Igor/ Csatornakirály - apa, jégtörőhajós, nem akar megöregedni
Buborék Bence –csatornakobold, napszemüvegben, 7 és fél
Csatorna Csenge - csatornakobold lány, aki belesett a csatornába, 6 évesen és úgy is maradt
Halász – a csatornában halászik, leggyakrabban árfolyamrákokat
Csatornalakó 1
Csatornalakó 2
A csatornába esettek kara gyerekek, felnőttek, állatok, elszáradt virágok, hasznos és haszontalan
tárgyak (pl. mobiltelefon, kulcscsomó, szemét, narancs, banánhéj stb.)

1.

jelenet, reggeli

Reggeli a konyhában. A konyhában egy jelentőségteljes csap vagy mosogató. Püré előtt kakaó, anya
rohangál, felvágottat tesz elé, kenyeret szel, sajtot vág, szendvicset csomagol stb.

Margarita

Szóval ki kér vizet a kakaó mellé?

Püré

(körülnéz) Miért, van itt még valaki?

Margarita

Ma van a víz világnapja, úgyhogy ma még többet kell inni. Napi két liter a minimum.

Püré

Nálunk minden nap a víz világnapja van.

Margarita szigorúan néz rá.

Püré

Hát, ha muszáj…

Margarita

(kedvesen, hogy kedvet csináljon )És hány buborékkal kéred ma reggel?

Püré

Ma reggel… (gondolkodik, számol az ujján) ma reggel… pontosan 6.

Margarita

Egészen pontosan?

Püré

Halál pontosan.

Margarita vizet tölt az ásványvizes palackból egy pohárba és odateszi Püré elé.

Margarita

Bocsi, lehet, hogy egy kicsit több lett.

Püré

Akkor kérek hozzá villát.

Margarita villát ad Pürének, aki elkezdi kipukkasztgatni a buborékokat.

Püré

Anya, hogy kérte meg apa a kezedet?

Margarita

Már ezerszer elmondtam. Siess, mert elkésünk az iskolából…

Püré

Oké, de akkor nem eszem meg, és nem iszom meg, és nem mosom meg, és nem
oltom le, és nem húzom fel, és nem cipzárazom be…

Margarita

Jól van, jól van na, te nyertél. A szemembe nézett, és azt mondta, hogy veled akarok
megöregedni.

Püré

És erre te?

Margarita

És erre én?

Püré

Azt mondtad, hogy nem is tudtam, hogy meg akarsz öregedni.

Margarita

Hát igen…

Püré

És ebből apa tudta?

Margarita

Mit?

Püré

Hát hogy… tudta, hogy… igen.

Margarita

Tudta, persze, ilyen okos apád van.

Püré

Óóóó

Margarita

Na, gyerünk…

Püré

És, mit mondott, meg akar öregedni?

Margarita

Nem mondta.

Püré

De mikor jön már haza?

Margarita

Amikor majd kisüt a nap. És megmelengeti aztán megrepedezteti, végül feltördeli a
jégtakarót. Aztán elkezdenek olvadni a jegek, és megindulnak a vizek. A jégtömbök
leúsznak a folyókon egészen a tengerekig…

Püré

(kétkedve) És akkor, ha a jegek elérik a tengert, akkor végre hazajön?!

Margarita

Haza. Akkor nem kell tovább törnie a jeget a jégtörő hajón, mert elolvad magától.

Püré

De az mikor lesz? Ezerhatszáznyolcvan évszázada elment!

Margarita

Majd ha eljön az ideje.

Püré

(dühös lesz) Mindig ezt mondod! És fölet teszel a kakaómba, meg telepakolod
buborékokkal a vizemet. Hiába pukkasztgatom a villával. Miért nem tudsz pontosan
hatot adni? Annyit kértem!

Margarita

Elég legyen! Mennünk kell.

Püré dühösen odamegy a csaphoz, kiönti a buborékos vizet, és lábujjhegyre áll, hogy kinyissa a
csapot, hogy töltsön magának buborék mentes csapvizet, de hiába csavargatja, nem folyik belőle víz.

Margarita

Na, még ez is, a fenébe, elzárták a vizet. A víz világnapján, remek. Gyere Püré, most
már tényleg indulnunk kell.

Püré

Nem megyek!

Margarita

Tudod, hogy nekem is hiányzik.

Püré

Nem érdekel! Azt mondd meg, hogy vissza fog-e jönni?

Margarita

2.

Gyere, elkésünk, ne totojázz már annyit! Majd kint felhúzom a cipzárad.

jelenet – konyha a koboldokkal

Elmentek, a szín üres a lefolyó szörcsög, zörög és bugyborékol . Előjön a lefolyóból Buborék Bence és
Csatorna Csenge. Amikor már kint van a fejük, mindketten nagy adag vizet köpnek ki a szájukból a
mosogatóba.
Csenge

(Prüszkölve) Nyakon öntött minket!

Bence

Mind a hatszázhetvenkét buborékjával.

Csenge

Miii?

Bence

Volt időm, hogy megszámoljam a számban, amíg elmentek.

Csenge

Ez új. Te tudsz számolni?

Bence

Hét és fél voltam, amikor beleesetem a csatornába. Előtte kijártam az egész első
osztályt és a másodikból is valamennyit.

Csenge

Okostojás, majdnem megfulladtunk a lefolyócsőben!

Bence

Én elzártam a vizet! Tehetek róla, hogy leöntött? Még jó, hogy időben kinyitottuk a
szánkat, és benyeltük a vizet, különben…

Csenge

...különben kiöntött volna minket, mint nyulat az üregből.

Bence

Mint koboldokat a csatornából.

Csenge

Hú, de vicces itt valaki!

Bence

Inkább örülj! Megtaláltuk a legjobb helyszínt a csatorna világnapi bálhoz! Sőt mi
több! Még a telóm se ázott be.

Csenge

Nem is a tiéd.

Bence

Azé, aki megtalálja. Ha valaki bedobja a csatornába, magára vessen. Gyere, csináljunk
egy selfit.

Bence lelkesen és Csenge mérgelődve felülnek a hideg- és melegvizes csap csavarókra, és selfiznek.

Csatornakoboldok dala
Ezt megcsináltuk,
Jól kitaláltuk
Oda utazunk, ahova akarunk!

Ebben a házban leaquaparkolunk.
Lefolyók mélyen, vizesblokk szélén, mosdókagylók meredélyén
feltűnnek a csatornakoboldok.
Kiszáradt források, üres vizesstandok, konganak az ünnepi harangok,
És ma végre a csatornák népe száraz lábbal léphet ki a konyha kövére.

Bence nézegeti a képet a telefonján.

Bence

Hm, nagyon jól sikerült! Tök helyes vagy rajta!

Csenge

Muti, hadd nézzem!

Bence megmutatja Csengének a telefon kijelzőjét.

Csenge

Hülye! Ezen nem is látszik semmi.

Bence

Bevetted? Te is tudod, hogy a csatornalakók nem látszanak a fotókon. Amíg…

Csenge

Amíg…

Bence

…vissza nem nyerik eredeti mivoltukat. De az csak keveseknek sikerül. Csak azoknak,
akik vissza tudnak emlékezni, hogy kik voltak, mielőtt a csatornába pottyantak. És
akkor visszatérhetnek az eredeti életükbe, és újra öregedni kezdenek.

Csenge

Ez akkor is szemétség volt!

Bence

Naaa, tényleg jól néznél ki, ha látszana.

Csenge

Komolyan?

Bence

Persze, szuper a báli ruhád.

Csenge

Itt maradunk az idők végezetéig!

Bence

De legalább nem öregszünk. Így meg se halunk. Te hány éves voltál, amikor
bepottyantál?

Csenge

Pontosan hat, a születésnapomon történt. Ez az egyetlen dolog, amire emlékszem.

A lefolyó bugyborékolni és szörcsögni kezd, egyre hangosabban. Csenge és Bence leugranak a
csapcsavarókról és haptákba vágják magukat.

Csenge

Pszt. Jön a Csatornakirály!

Bence

Ó, már itt van? De hát még nem is készültünk elő.

A lefolyóból mindenféle lények (gyerekek, öregek és fiatalok kissé megviselt állapotban, szakadt
szürke ruhákban és csatornabűzösen) és tárgyak (pl. sétáló kulcscsomó, öngyújtó, megfeketedett
rózsa, wc kagyló, elhomályosult cetli) bukkannak elő, a nyomukban a nagyszakállú Csatornakirály egy
vasgebén.

dal – kórus – a Csatornakirály dala

Itt jön a zord Csatornakirály, szakálla meredten égnek áll
Jönnek, vonulnak, csatornákból nyomulnak
a lentiek népe ma meg sem áll.
Évi egy bál mindenkinek kijár!

Elveszett gyerekek és vének hadát
Követi gebéjén a Csatornakirály
Zuhanyrózsák erdején át
Lépteti rozoga vaslovát
lefolyók sikongnak, mosogatók jajongnak,
a csatorna csalogány dalra vált,
Dj Szennyvíz keveri alá
táncba hívja a koboldok hadát
érezzétek a csatorna szagát!

A csatornák népe ellepi a konyhát, felülnek az asztal mellé, a mosogatóba a tűzhelyre stb.

Csatornakirály Csenge, Bence!
Csenge

Itt vagyunk.

Bence

Parancsára!

Csatornakirály Hogy állnak az ünnepi előkészületek? A népem éhezik és szomjazik. És már nagyon
várja a bált!
Csatornák népe Úgy van, úgy van!

Csenge

Nagyon jól állunk!

Bence

Szuperül haladunk!

Csatornakirály Csipkedjétek magatokat. A csatorna napi bál, a legnagyobb ünnepünk. Ma semmiben
sem szenvedhetünk hiányt. Talán idén végre eljön a Csatornakirályné is! Dj szennyvíz
a pult mögé!
Szennyvíz

Igenis, felséges királyom.

Csatornakirály Mindenki álljon készen, hamarosan kezdődik a bál.

3.

jelenet, a halász

Margarita és Püré az utcán mennek az iskola felé

Margarita

Püré, ne maradj le!

Püré

Nem akarok iskolába menni!

Margarita

Ez nem akarás kérdése. Én se akarok bemenni dolgozni, apád sem akar jeget törni a
hajón, és nem akarok minden szombaton rántott húst sütni krumplipürével, sem
buborékokat számolni az ásványvízben. És nem akarom, hogy a víz világnapján
elzárják a vizet, és nem akarom minden nap megcsinálni a reggelit, és felhívni a
nagymamát, és nem akarom kilakkozni a körmömet, és megvárni, amíg a piros lámpa
zöldre vált, és beszélni a tanító nénivel, és mosolyogni a szomszédra, aki tudom, hogy
megint mindjárt kölcsönkér valamit, és nem akarom nézni a fintorodat, hogy föles a
kakaó. Nem akarom megvenni a cseresznyevirág illatú tusfürdőt, és lesikálni a
fürdőkacsa hátát, és elutalni a telefonszámlát, és hiába hívni apádat, mert nem veszi
fel…

Margarita a jelenet alatt folyamatosan, de egy idő után elhalkulva beszél (ha kell, ismételgeti, amit
már elmondott, ha nem tudja megtanulni a színész, elég, ha csak pár mondatot ismételget). Ez ad egy
alapzajt, és mivel a monológjával van elfoglalva, nem veszi észre, ami Pürével történik.
Éppen Püré lába előtt felnyílik egy csatorna fedele, és egy hosszú hajú, szakállas, hajléktalan külsejű
öregember dugja ki rajta a fejét, és int Pürének.

Halász

Pszt!

Püré oda néz, észreveszi, de aztán rögtön visszafordul. Margarita még mindig beszél.

Halász

Pszt!

Püré megint odanéz, és ismét ijedten visszafordul. Kicsit közelebb megy Margaritához, aki továbbra
sem nem vesz róla tudomást. Folytatja a monológját.

Halász Pszt! Igen, hozzád beszélek.

Püré újra odafordul. A Halász megint int.

Halász Püré, gyere ide.

Püré meglepődik, és elbizonytalanodik, az anyjára néz, aki továbbra is monologizál.

Halász Csak mondani akarok valamit. Gyere már. Egy perc az egész.

Püré odamegy, a Halász megfogja a bokáját, és berántja a csatornába, majd visszazárja a fedelet.
Már csak Margaritát látjuk, aki beszél tovább.

4.

jelenet – a csatornában

A Halász és Püré hosszan zuhannak, majd megérkeznek a csatorna aljára, és lehuppannak.

Halász

Szíves elnézésedet kérem, de nem volt más választásom.

Püré

(visít) Engedj el!

Halász

De hiszen nem is foglak.

Püré

Engedj vissza! Iskolába kell mennem.

Halász

De sürgős lett hirtelen.

Püré

Anyukám, észre fogja venni, hogy eltűntem és keresni fog.

Halász

Remek. Van még valami mondandód, vagy hagysz engem is szóhoz jutni?

Püré

Meg fog találni.

Halász

Itt? Nem hiszem.

Püré

Akkor mi lesz velem?

Halász

Ez csak rajtad múlik.

Püré

Itt sötét van és büdös.

Halász

Sajnálom kicsi lány.

Püré dühösen néz a Halászra, majd bevillan neki valami.

Püré

Honnan tudtad a nevemet?

Halász

Nagyon jó kérdés. Látom, nem ejtettek a fejedre. Mondjuk nagyon vigyáztam, hogy
ne legyen bajod.

Püré

Honnan?

Halász

Ma reggel hallottam.

Püré

Hol?

Halász

A fürdőszobában.

Püré

A mi fürdőszobánkban?

Halász

Pontosan. Amikor az árfolyami rák után halászgattam vadászgattam.

Püré

Milyen rák?

Halász

Árfolyami. Először fel majd lecsúszott az árfolyam ma reggel, és pont a ti
zuhanycsövetekben kötött ki a rákocska, akit hajkurásztam.

Püré

Te itt élsz a csatornában?

Halász

Amint látod.

Püré

Mióta?

Halász

Mióta apád pilóta.

Püré

(Lemondóan ) Nem is pilóta, egy jégtörőhajón dolgozik a tengeren és nagyon erős. Ő
töri fel a legtöbb jeget.

Halász

Na ne mondd.

Püré

Csak már egy ideje nem jött haza.

Halász

Most hát, jól figyelj kislány. Ma nagy nap van a csatornalakók életében, mert ma van
a csatornák világnapja.

Püré

Anyukám mintha vizeket emlegetett volna.

Halász

Ugyanannak az éremnek a másik oldala.

Püré

És akkor mi van?

Halász

Jól figyelj, és egy szavamat se téveszd. Figyelsz?

Püré

Igen, csak jussak ki innen.

Halász

Ma különös nap van. Minden évben egyszer a csatornák népe a felszínre tör, és
ilyenkor, aki igazán szerencsés, az megváltoztathatja a sorsát. Aki visszaszerzi a régi
emlékeit, és eszébe jutnak azok, akik a fönti világban igazán számítottak neki, az
visszatérhet. De az és csak az. Ez az egyetlen nap áll a rendelkezésedre, hogy
kiszabadítsd innen a csatornavilág fogságából azt, aki igazán fontos neked.

Püré

De hát nem is ismerek senkit… csak téged.

Halász

Biztos vagy benne?

Püré

Igen… talán. Igen!

Halász

Ha így van, akkor mit keresel itt?

Püré

Azt én is szeretném tudni.

Halász

Amikor majd kisüt a nap. És megmelengeti, aztán megrepedezteti, végül feltördeli a
jégtakarót. Aztán elkezdenek olvadni a jegek és megindulnak a vizek. A jégtömbök
leúsznak a folyókon egészen a tengerekig…

Püré

Héééé, ezt meg honnan…

Halász

Ide csak az kerül, akinek itt dolga van. Keresd az utat a csatornakirály báljába. És ott
megtalálod, akit keresel.
A Halász, miután befejezte a mondandóját mély álomba merül.

Püré

Haló, ébresztő! Még azt sem mondtad el, hogy merre menjek. Haló. Halász bácsi!
Hiszen itt sötét van, az orromig se látok! És büdöös. Haza akarok menni!

Püré rázza a halászt, de az meg se moccan. Püré tovább rázza, de a Halász csak a másik oldalára
fordul, és egy akkorát horkant, amitől Püré hátraugrik, és a csatornafedelek megremegnek a
magasban, és kísérteties hangon megpendülnek. A Halász még éktelenebb horkolásba fog. De ekkor
Püré valami különös dologra lesz figyelmes. A Halász több szólamban horkol, és a horkolásából
szavak formálódnak, és egy dal kerekedik ki belőlük. Püré megbabonázva hallgatja.

A halász dala
Menj kicsi lány, és vigyázz utad során
Csatornák népét ne bántsd,
Lábad elé figyelj, amerre jársz,
Lesd ki a világító kagylók sorát
Ők elvezetnek a mélybe
Tengerek, vizek velejébe

Ott találod a titkot és a bált,
Mely egyetlen vágyat valóra vált.
Sós buborék, tenger könnye. Minden egy és így megy körbe.

Püré

Sós buborék, tenger könnye? Minden egy és így megy körbe? Ezzel meg mit akart?

Ekkor Püré észrevesz a földön egy világító kagylót, majd nem sokkal arrébb egy másikat!

Püré

A kagylók, erre kell mennem!

5. jelenet - a Csatornakirály bálja – konyha

A konyhában már javában áll a bál. Nagy a felfordulás. A csatornák népe táncol, és kis csoportokban
beszélgetnek.

Csatornakirály Idén sem jött el a királyné.
Csatornalakó 1 Ne búsuljon felség, még tart a bál…
Csatornalakó 2 Talán nem sokára tényleg eljön.
Csatornakirály Ő az egyetlen reményem. Talán segíthetne visszaszerezni az elveszett emlékeimet. De
a királynénak réges rég nyoma veszett.
Csatornalakó 1 A legnagyobb sajnálatunkra felség.
csatornalakó 2 Az egész birodalomban kerestettük.
Csatornalakó 1 Mindenhol kutattunk utána.
Csatornalakó 1 Senki se látta.

Bence

Szabad egy táncra?

Csenge

Te tudsz táncolni?

Bence

Viccelsz?

Bence int DJ Szennyvíznek, aki berak egy drum and busst, és Bence megfogja Csengét és éktelen
pogózásba kezdenek. A csatornák népe szintén ropja. Csak a csatornakirály ül magában kicsit
félrevonulva.
Egyszer csak bugyborékolni és szörcsögni kezd a lefolyó, és megjelenik Püré. Mindenki rámered.

Csenge

Egy új lány!

Bence

Milyen helyes. De hát ez ő az, aki…

Csenge

Csönd!

Püré

A konyhánk! Még szerencse hogy elzárták a vizet, különben nem tudtam volna
feljönni!

Bence

Az én voltam!

Püré

Te?!

Bence

Különben hogy jöttünk volna ide, nagyokos. Annyi buborékot öntöttél az arcomba.

Hirtelen elhallgat, mert oda lép a Csatornakirály

Csatornakirály Hogy kerülsz ide? A népem minden tagját jól ismerem már.
Püré

Apa!

Csatornalakó 2 Tisztelettel beszélj a Királyhoz, te lány!
Csatornakirály Most pottyantál le? A bál napján. Szerencsés idők szülöttje vagy.
Csenge

Emlékszel valamire?

Püré

Nem pottyantam, rántottak!

Bence

Rántotta? De rég nem ettem egy jó rántottát.

Csenge

Idióta!

Püré

Behúztak. Nem magamtól estem be.

Csatornalakó 1 Az akkor nem számít. Ha a szabályokat szigorúan vesszük figyelembe, akkor az
egyáltalán nem számít.
Csatornalakó 2 Akkor nem is kéne itt lennie.
Csatornalakó 1 De hát most mi vagyunk ott!
Csatornalakó 2 Hol ott?
Csatornalakó 1 Az ő világukban!
Csatornalakó 1 Jaaaaaa.

Püré

Apa, haló apa, figyelj rám!

Csatornakirály Érti valaki, miről beszél ez a lány?
csatornák népe hörög, morog, tiltakozik
Püré

Apa, haza kell jönnöd! Nagyon várunk a mamával.

Csatornakirály Kivel?
Csenge

Felséges királyom, fogalmam sincs.

Csatornakirály Nagyon bájos teremtés, de még sose láttam.
Püré

Apa, te nem emlékszel rám? (Püré teljesen kétségbe esik) Apa, hiszen én vagyok az!
Püré!! Nézz rám, emlékezned kell.

Püré kétségbeesetten elkezdi rángatni az apja szakállát. Két csatornalakó lefogja, hogy távol tartsa a
királytól.
Püré

Mit is mondott a Halász? Sós buborék, tenger könnye. Minden egy és így megy körbe.

Csatornalakó 1 Miket zagyvál ez itt össze?
Püré

Sós buborék, tenger könnye. Minden egy és így megy körbe!

Csatornakirály Szegény lány, megháborodott az eséstől. Viseljétek gondját. Adjatok rá
csatornaruhát, adjatok neki enni és inni. Majd csak magához tér. Bizonyára még
sokkos állapotban van, hiszen csak nem rég eshetett be közénk.
Pürét arrébb viszik, és lefogják, a király ott marad elgondolkozva.
Püré

Neee, nee engedjetek el. Uram királyom. Apaaa!

Csatornakirály Azt reméltem, hogy ma talán történik valami. Visszatér a Királynő, és mondd valamit.
Valamit, ami eszembe juttatja a régi időket. És itt maradhatok a fönti világban. De ez
a lány is csak megzavar. Mintha emlékeztetne valakire. De fogalmam sincs, hogy kire.
Ááá, badarság az egész.
Arrébb sétál.

Püré

Apaa, segítség. Haló. Figyelj rám…

Csatornalakó 1 Mit csináljunk ezzel a nyüszítő lánnyal? Így teljesen szétrombolja a bulinkat.
Csatornalakó 2 Én nem fogok egész este vigyázni rá.
Csatornalakó 1 Ma éjszaka van az egyetlen bálunk az évben.
Csatornalakó 1 Zárjuk be.
Csatornalakó 2 Kiváló ötlet kolléga. A fürdőszoba éppen alkalmas hely.

6. jelenet –fürdőszoba

Püré dörömböl az ajtón, de kint dübörög a hangos zene, egy idő után feladja és leül a kád szélére
Püré

Ez teljesen reménytelen. Meg se hallanak.

kopognak kintről

Bence

Haló van itt valaki?

Csenge

Ott vagy, fejre esett lány?

Püré

Nem estem a fejemre!

Bence

Ott van!

Csenge

Figyelj, nem emlékszel ránk?

Püré

Nem sajnos.

Bence

Mert tudod, ha emlékeznél…

Csenge

Akkor visszakerülhetnénk az eredeti életünkbe.

Bence

Megszabadulhatnánk a csatornából.

Csenge

Mi emlékszünk rád!

Bence

Láttuk, ahogy hat buborékkal ittad reggel a vizedet!

Püré

Köszi szépen, magamra én is emlékszem.

Csenge

Akkor mit keresel itt?

Püré

Az apámat, aki eljátssza itt a Csatornakirályt. Pedig ő az apám, Igor a jégtörő hajók
kapitánya. Ő nem lehet a csatornakirály!

Csatornalakó 1 Hé, menjetek innen!
Csatornalakó 2 A fogollyal tilos beszélni!
Csatornalakó 1 És még kevésbé érintkezni!
Bence

Engedjetek!

Csenge

Beszélnünk kell vele!

Csatornalakó

Ne akarjatok a sorsára jutni!

csönd a másik oldalon, Püré magára marad a fürdőben

Püré

Fogalmam sincs, mit csináljak.

Püré megpróbálja kinyitni a vizet a kádban, de nem folyik a csapból semmi.

Püré

Hát persze, hiszen elzárták a vizet!

Püré sírva fakad. A könnyeivel lassan megtelik a kád. A vízben megjelenik egy kis árfolyamrák majd
még egy nem sokkal később a halász követi őket, aki a hálójával megpróbálja befogni a rákocskákat.

Halász

Hát itt bujkáltok aranyoskáim, de a hálóm elől úgysem menekülhettek!

Püré

Halász! Segítened kell, belerángattál ebbe az egészbe ki kell szabadítanom aput.

Halász

Mit gondolsz, miért vagyok itt? A könnyeid idecsalták a rákocskáimat, és velük együtt
engem is. Én az árfolyamok törvényét követem.

Püré

Nem ismert meg! A varázsige sem segített.

Halász

Mert nem volt megfelelő a pillanat. A varázsigék, csak az időben hatnak, a
csatornavilág kívül esik az idő hatalmán.

Püré

Akkor most mit csináljak?

Halász

A könnyeid megtöltötték a kádat egy kicsi tengerrel. A tenger mindenhol egy és
mindenben kötődik önmagához. Ha mélyen belenézel, elvisz azokba az időkbe,
amikor még apád sem volt a csatornák királya. Nézz mélyen a sós vízbe, és ott leszel,
ahol lenni akarsz.

Püré

De most nem fogsz elaludni, ugye?

Halász

Nézz a kádba, jó erősen, annyira erősen, hogy a só a könnyeidből buborékká váljon, a
többivel ne törődj.

Püré mélyen a kádba néz, a víz zavarossá majd buborékossá válik, és a lefolyó beszippantja egy
csapásra a vizet, a rákocskákat, a halászt és velük együtt Pürét is, aki a legnagyobb buborkéban
utazik.

7. jelenet – jeges tengerpart
Püré egy tengerparton találja magát, szétpattan körülötte a buborék. Erős szél fúj, a tengerben
jégtáblák úsznak. A hullámok csapdossák a lábát. Nem messze tőle egy kisfiú a vizet fürkészi, a másik
oldalon a Halász a rongyaiba bugyolálva, a hálója végével a kezében elaludt a tengerparton.
Püré

(a halászra néz) Jellemző.

Odamegy és megpróbálja felébreszteni. Sikertelenül. Dühösen arrébb megy.

Halász (felébred) Jó volna, ha akadna valaki, aki segítene kihúzni a hálómat. Nagy a fogás ma,
egyedül nem boldogulok.
Püré odarohan
Püré

Na végre, már azt hittem, hogy soha sem ébredsz fel.

Halász Találkoztunk már?
Püré

De hiszen te hoztál ide.

Halász Még sosem láttalak kislány, de ha már itt vagy, segíts kihúzni a hálómat.

Püré és a Halász kihúzzák a hálót, amibe egy kislány gabalyodott bele. Margarita gyerekként.
Margarita kipattan a hálóból.
Margarita

Hálás köszönet mindenkinek!

Püré

Anya!

Halász

Miket beszélsz, hiszen ez még csak egy gyerek.

Püré

De hiszen ő az anyukám.

Margarita odaszalad a fiúhoz, aki a vizet szemléli. Püré nézi őket.

Igor

Te mit akarsz itt? Nemsokára kezdődik a király koronázása.

Margarita

A jégtörő királyé?

Igor

Azé. Aki addig töri a jeget, amíg el nem jön a tavasz, és nap melege el nem viszi a
jégtáblákat az óceánig. A királyé aki nehéz munkájával könnyebbé teszi a telet és
utat tör a hajóknak.

Margarita

És ki az a király?

Igor

Én vagyok.

Margarita

Te? Hiszen te még gyerek vagy.

Igor

Én leszek a király, és veled akarok megöregedni.

Margarita

Te meg akarsz öregedni?

Püré

Én is meg akarok öregedni!

Margarita

Hiszen, te még meg se születtél.

A csatornák népe megjelenik jégruhában fázva, közöttük Bence és Csenge is.

Csatornalakó 1 Mi viszont egyáltalán nem akarunk megöregedni.
Csatornalakó 2 És nem akarunk jégtörő királyt!
Bence

Nem akarunk telet!

Csenge

A föld alatt építs nekünk házat.

Püré

Ti itt?

Bence

Te ismersz?

Csenge

Ma van a születésnapom. A hatodik. Lécci!

Csatornalakó 2 A föld alatt meleg van.
Csatornalakók Ott élhetünk és bármit megtehetünk.
Bence

Könnyen találunk élelmet.

Csenge

Minden a miénk, amit mások eldobálnak.

Csatornalakó 1 Vigyázz mit választasz király, hiszen mindannyiunk sorsa rajtad áll.
Halász

A te döntésed, hogy mi leszel, és mivé teszed a népedet.

Igor

Lehetek a földalatti népek királya.

Halász

Ha azt választod, csak ki kell mondanod a varázsigét, és a népedet föld alatti néppé
változtatom. A királyuk ugyanúgy te leszel.

Püré

Neee!

Igor

És ha a másikat?

Halász

Akkor jégtörő királlyá koronáznak. És minden télen el kell jönnöd, a tengerhez és
törni a jeget, hogy a néped hajóinak utat biztosíts. Míg el nem jön a tavasz, és
megmelengeti aztán megrepedezteti, végül feltördeli a jégtakarót. Aztán elkezdenek
olvadni a jegek, és megindulnak a vizek. A jégtömbök leúsznak a folyókon egészen a
tengerekig… akkor minden évben hazatérhetsz.

Igor

Mondd el a varázsigét.

Halász

Melyiket?

Püré

Sós buborék tenger könnye. Minden egy és így megy körbe. Sós buborék, tenger
könnye, minden egy és így megy körbe!

8. jelenet – a konyha – újra otthon

Margarita

Szóval ki kér vizet a kakaó mellé?

Püré

(körülnéz) Miért van itt még valaki?

Igor bejön
Igor

Én kérek!

Püré

Apa!

Margarita

Visszajöttél. Idén hosszú volt a tél.

Igor

Sokáig kellett várnunk mire kisütött a nap. És megmelengette aztán megrepedeztette
végül feltördelte a jégtakarót. Aztán elkezdtek olvadni a jegek és megindultak a vizek.
A jégtömbök leúsztak a folyókon egészen a tengerekig …

Püré

És mi lett a többiekkel?

Margarita

Milyen többiekkel?

Püré

Bence, meg Csenge és a csatornalakók, meg a Halász…

Igor

Elég, ha egyvalaki emlékszik rájuk.

Margarita

Ti miről beszéltek?

Püré

Ott élnek most a jeges tengernél?

Margarita

Szóval hány buborékkal kéred ma reggel a vizet?

Püré

Az összessel.

