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MINARIK (bejön a színpadra, diadalittasan körülnéz) Mert… kell egy csapat! 
 (befut a csapat, felsorakoznak, majd egyesével bemutatkoznak) 
NAGY 1 Nagy 1. 
NAGY 2 Nagy 2. 
KÖVESI Kövesi. Tartalék. 
GUTTINGER Guttinger. 
VALLAY Vallai. A kapus. 
DRUGICS Drugics. 
BIKÁCSI Bikácsi. 
 (visszapörgetve az eseményeket, kiszaladnak) 
RIKKANCS (újságokkal kezében átmegy a színpadon) Volt egyszer egy mosodás. És 

volt egy álma. 
BÖBE És az unokájának az unokája, az én jó apám, fejébe vette, hogy neki 

is van. Egy tutimega álma! 
MINARIK (Böbének) Csabagyöngye. 
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BÖBE Csak a csapat! Mindig a csapat! És ne mondd azt, hogy „de kislá-
nyom, érted csinálom”! Mert értem aztán ne csináld! Én nem is sze-
retem a focit. Keress inkább pénzt! 

MINARIK Mindig a pénz, mindig a pénz. És a szív? 
BÖBE (a nézőknek) Mert az én apám fejébe vette, hogy ha már az ük-ük-

öregapja mert álmodni, akkor ő is beálmodja a csapatát a Dél-Buda 
Junior Bajnokság „A” csoportjába. 

BIKÁCSI (a nézőknek) Minarik Ede, sorrendben negyedik a családfán, aki vala-
ha világhíres focikapus volt, amikor nyolcvankettőben, a Gárdonyi 
Járás másodosztályában kivédte Varga Pipi hetesét, rajta ámult az 
összes drukker, és a csapat a vállán vitte körbe a pályán. 

MINARIK Gyere ide, Bikácsi fiam. 
BIKÁCSI Jónapot, Ede bácsi! 
MINARIK (súgva) Szedd össze őket! 
BIKÁCSI A csapatot, Ede bácsi? 
MINARIK A csapatot. (Bikácsi elszalad) 
BÖBE (Minarikra mutatva, a nézőknek) Habár a zsebe üres, a szíve szabad, 

mint a madár! Na megyek mosni. (kimegy) 
MESÉLŐ És a kis Bikácsi, a szélvészgyors jobbszélső, aki nem mellesleg a 

Komplex Természettudomány Vetélkedő területi döntőjének ötödik 
helyezettje volt az elmúlt évben, elindult, hogy összeszedje a csapa-
tot. 

RIKKANCS (újságokkal kezében átmegy a színpadon) Világszenzáció! A Csabagyön-
gye győzelemre tör! Minarik mert nagyot álmodni! 

LUSZI (jönnek át a színpadon Vallaival, Bikácsi megszeppenten nézi őket) Megígér-
ted, hogy ma elmegyünk fagyizni, azt ígérted, hogy villamossal me-
gyünk, mindig gyalogolni kell veled, olyan mamlasz vagy, nem szólsz 
egy szót se? (kimennek) 

BIKÁCSI (meglátja a Nagy testvéreket, akik lufikat fújnak fel) Csá! Ti? 
NAGY 1 Biznisz. 
NAGY 2 Viszik, mint a cukrot. 
BIKÁCSI Aha. 
NAGY 1 Aha. 
NAGY 2 És veled? 
BIKÁCSI Semmi. 
NAGY 2 Az nem sok. 
BIKÁCSI Ede bácsi mondta, hogy lesz csapat. 
NAGY 1 Csapat? 
NAGY 2 És meccs is? 
BIKÁCSI Minimum! 
NAGY 1 És mi? 
NAGY 2 Mehetünk? 
BIKÁCSI Szerinted? 
 (örömujjongás, hárman mennek tovább) 
BIKÁCSI (meglátja Kövesit) Hát te? 
KÖVESI Szervezem a tüntetést. 
NAGY 1 (súgja Bikácsinak) Na, őt ne! 



 

 

3 

BIKÁCSI (súgva) Nyugi. 
KÖVESI Felháborítónak tartjuk a szakkörrendszert! Az iskola vezetése dikta-

tórikus módszereket alkalmaz, és kirekesztően viselkedik a reál- és 
humántárgyak iránt egyaránt érdeklődő diákok felé. Ez ellen fel kell 
lépnünk! 

BIKÁCSI Ede bácsi csapatot szervez. 
KÖVESI Csabagyöngye? 
NAGY 1 Az. 
KÖVESI Mehetek én is? 
NAGY 2 Na ne! 
BIKÁCSI Persze, hogy jöhetsz! 
 (négyen mennek tovább) 
LUSZI (jönnek át a színpadon Vallaival, a négy csóka csendben figyeli őket) Most 

mért nem akarod, hogy beüljünk a plázába, hova akarsz menni, any-
nyit kell veled gyalogolni, mért nem villamossal megyünk, vagy ve-
gyél jegyet, vagy legyen nagy szád és merjél bliccelni, mért nem 
szólsz soha egy szót se? (kimennek) 

NAGY 2 (Vallaiék után néz, Bikácsinak) Szerinted? 
BIKÁCSI Jó lenne! 
GUTTINGER (jön) Na, mi van, apafejek? 
BIKÁCSI Ede bácsi megcsinálja a csapatot. 
GUTTINGER És? Nem kell egy irányító? 
BIKÁCSI Ha van kedved! 
GUTTINGER Jól van, apafejek! 
 (öten mennek tovább) 
BIKÁCSI (meglátja Drugicsot, aki éppen nagyítóval melegít egy bogarat) Szevasz! Mi a 

pálya? 
DRUGICS Pszt! (csinálja tovább) 
GUTTINGER Mi van, apafej? 
NAGY 1 Ne legyél már szadi! 
DRUGICS Mert? 
NAGY 2 Gyere inkább focizni. Ede bácsi üzent. 
DRUGICS Aztán milyen meccs? 
BIKÁCSI Feljutásért. „A” csoportba! 
DRUGICS Az jó. (kimennek) 
RIKKANCS (újságokkal kezében átmegy a színpadon) Arról beszél az ország, hogy 

újra edzésbe áll a Csabagyöngye! 
BÖBE (keresztbefont karokkal, mérgesen néz apjára) Na? Akkor holnap mit 

eszünk? Én mosok, takarítok, főzök, ha van mit, és persze suliba 
járok, mert végülis még gyerek vagyok, nem? És ne gyere azzal, hogy 
„szegény kislányom, próbálok anyukád helyett is apukád lenni!”, 
mert már nem hatsz meg ezzel a szöveggel! Na? Nem szólsz? Me-
gyek felmosni. (kimegy) 

MESÉLŐ (a nézőknek) Pénzt vagy életet! Tudta ezt a mosodás unokájának 
unokája, de lemondani nagy álmáról nem tudott. És közben megér-
kezett a csapat. 

BIKÁCSI Ede bácsi, itt vagyunk! 
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MINARIK Nagy 1, Nagy 2, a balszárny. Guttinger, az ész, az intelligens irányító 
középpályás. Drugics, a mészáros, az áthatolhatatlan, a könyörtelen 
bekk! Kövesi, a… tartalék. És Bikácsi, a gyorslábú jobbszélső. 

NAGY 1 Csak kapusunk nincs. 
NAGY 2 Láttuk a Vallait. Talán őt kéne! 
BIKÁCSI Á, ő nem jön ide. Az MTK-ban is védett egy hétig. 
RIKKANCS (újságokkal kezében átmegy a színpadon) Vallai, a csodakapus! Amilyen 

csak egy volt eddig a junior ligában! 
MINARIK Hívjátok ide! 
 (húzódzkodnak a skacok, egyik sem meri) 
GUTTINGER Én aztán le nem szólítom, aranyapáim! 
NAGY 1 Hát én sem. 
NAGY 2 A Vallait? Na ne! 
DRUGICS A Vallai, az túl nagy arc. 
MINARIK Bikácsi fiam, majd te! 
BIKÁCSI (körülnéz, a többiek megveregetik a vállát) Hááát… jó. (elindul) 
KÖVESI Ede bácsi, szerveznék szurkolótábort a meccsre, ha megengedi! 
 (mindenki a nézők felé fordul) 
MINDENKI Nem! 
KÖVESI De nem lesz tüntetés, ígérem! 
MINARIK Jól van, Kövesi fiam, szervezkedj!  
VALLAI (jön Bikácsival és Luszival) Aztán milyen csapata lesz most, Ede bácsi? 
MINARIK Bajnokcsapat. 
VALLAI Kell egy jó kapus, mi? 
MINARIK Kell. 
VALLAI Na jó, kezet rá! 
LUSZI (megfogja Valai kezét) Teljesen meghülyültél? Most itt focizgatni 

akarsz? És a parti, és a szoli, és a mozi, és a meki?  
VALLAI Hagyjál már! Kezet rá! 
MINARIK Kezet! 
LUSZI Legalább kérjél villamosjegyeket! Úgyis mindig drágul. 
MINARIK Nincs villamosjegy, ez nem a profi liga. 
LUSZI De van! 
MINARIK De nincs! 
LUSZI De van! 
MINARIK De nincs! 
LUSZI De van! 
MINARIK De nincs! 
LUSZI De van! 
MINARIK De van! 
LUSZI De nincs! 
MINARIK Hahaha! Akkor nincs! 
LUSZI Infantilis idióta. (duzzogva elvonul) 
MINARIK Edzés! 
MINDENKI (lelkesen) Edzés! 
MINARIK Tíz kör futás! 
MINDENKI (elkeseredetten) Tíz kör futás? 



 

 

5 

MINARIK A kondi miatt. (kiszaladnak) 
 (Kövesi egyedül marad a nézőkkel, ráveszi őket, hogy gyakorolják a szurkolást: 

hullámzás, ollézás, csa-ba-gyön-gye! stb.) 
 (megérkezik a csapat, lihegneve lerogynak) 
BÖBE (egy nagy kosár mosott ruhával jön be) Egy felnőtt ember, és ennyi esze 

van! Ilyet még nem látott a világ! (kimegy) 
MESÉLŐ De a csapat lelkesedése nem hagyott alább. 
NAGY 1 Hú, ez komoly, mi? 
NAGY 2 Mint az igazi nagyok. 
GUTTINGER Így kell ezt csinálni. 
DRUGICS Aki puhány, az elhúzhat. 
VALLAI Ez is valami? 
BIKÁCSI Ede bácsi aztán érti a dolgát! 
KÖVESI Csabagyöngye! 
MINARIK Gimnasztika! 
 (gimnasztikáznak, persze viccesen) 
MINARIK Legfontosabb a védekezés. Ahogy a németek csinálják. 
 (szigorú tekintettel gyakorolják a védekezést) 
MINARIK Összjáték. Ahogy a franciáktól láttuk! 
 (összjáték) 
MINARIK Fejjáték, mint az angol ligában. 
 (fejelgetnek) 
MINARIK És fifika, ahogy csak az olasz tudják! 
 (eleséseket, sérüléseket imitálnak) 
MINARIK És a brazil szamba! 
 (trükközés) 
KÖVESI Ede bácsi, a meccsen labda is lesz? 
MINARIK  (bután kinéz a nézőkre) Ja? (a csapatnak) Itt vannak a mezek! (ujjongás) 

És levezetésként még egy kör. 
 (kiszaladnak) 
BÖBE (jön be, leül Minarikkal szemben) Nézz a szemembe, apám. És őszintén, 

de nagyon őszintén válaszolj: normális vagy te? Játszadozol a kis 
pöcsösökkel, ahelyett, hogy munkát keresnél? Hát milyen szülő vagy 
te? Nézed, hogy a lányod vezeti a háztartást? Arra nem gondolsz, 
hogy ő is még egy gyerek? Hogy szeretne gyerekként élni? Ha? 

MESÉLŐ (a nézőknek) Nem volt mit tenni, jöhetett a cselszövés! 
MINARIK (Böbének) Gyere ide, apukádhoz, hát tudod te  egyáltalán mennyire 

szeretlek? Hát szerinted azért hívom ide ezeket a fiúkat, hogy engem 
szórakoztassanak? Mindegyük csak téged akar látni. Főleg az a 
Drugics gyerek. 

BÖBE (naivan) A Drugics? 
MINARIK Az. Csak rólad kérdez. 
BÖBE Aztán? Kit érdekel? Na, megyek vasalni. (szerelmes lépésekkel kimegy) 
RIKKANCS (újságokkal kezében átmegy a színpadon) A vérszomjas bekk az edző lá-

nyával találkozgat! Micsoda bulvár hír! 
DRUGICS Ede bácsi, mért hivatott? 
MINARIK Ügyes vagy te, Drugics fiam. 
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DRUGICS Tudom én. 
MINARIK A lányom, a Böbe mondta. 
DRUGICS A Böbe? 
MINARIK A Böbe. 
DRUGICS Hogy? 
MINARIK Tetszik neki, ahogy mozogsz. 
DRUGICS Tényleg? 
MINARIK Meg a… a frizurád is tetszik neki. 
DRUGICS Kócos pedig. 
MINARIK Akkor is. 
DRUGICS Nem baj. Megyek átöltözni. 
MINARIK Holnap is edzés! Várlak! Szevasz! (Drugics kimegy) 
MESÉLŐ Ez is megvolt! De komplikációból ezer akad! 
LUSZI (jön be Vallaival) Mondd meg neki, hogy vagy villamosjegy, vagy 

bájbáj! 
VALLAI Mit jössz mindig ezzel a villamosjegy szöveggel? 
LUSZI Hagyod, hogy kihasználjon? Téged mindenki csak kihasznál, nem 

veszed észre? 
VALLAI Engem senki sem használhat ki! 
LUSZI Pedig úgy tűnik! 
VALLAI Na jó! (odalép Minarikhoz) Ede bácsi, nem jó ez így. Én szívesen vé-

dek a csapatban, mert jó csapat, de… 
LUSZI Villamosjegy! Villamosjegy! 
VALLAI Szóval, ha már edzésre járok, legalább a villamost tessék kifizetni. 
MINARIK Különcködsz, Vallai? 
VALLAI Félre tetszik érteni… 
LUSZI A Vallainál nincs jobb kapus a kerületben! Neki ára van! 
MINARIK És a többiek? 
VALLAI Ezt mondom én is. 
LUSZI De nem ezt mondod! 
BÖBE (bejön) Itt van az igazgató az iskolából. (kimegy) 
VALLAI Majd még beszélünk erről, jó, Ede bácsi? 
MINARIK Jó. 
 (Vallaiék kimennek, de Luszi folyamatosan löki a szöveget) 
BÖBE (visszaoson, mint aki kihallgatja Minarikot) Azt mondja az igazgató, 

hogy kell a focipálya a földrajz szakkörösöknek. Na, a híres Minarik, 
most vakarja ám a fejét! Azt mondja az igazgató, hogy több edzés itt 
nincs! A híres Minarik most rimánkodik. Az igazgató nem enged. A 
hatalmas Minarik sír. Fúj, egy felnőtt férfi! Az igazgató elrohan. És 
az én apám remegő fejjel tölt egy pohár bort, és szomorú nótákat 
énekel. Akkor ennek a csapatnak is lőttek. Megyek porszívózni. (ki-
megy) 

RIKKANCS (újságokkal kezében átmegy a színpadon) Az edző kiárusítja a csapatát! 
Az edző kiárusítja a csapatát! 

MESÉLŐ Gyászinduló dallamát fújta a szél, amikor Minarik - a munkanélküli 
apa, de merész álmokat szövögető edző - összehívta a csapatot. 
Csak Bikácsi nem volt ott. 



 

 

7 

KÖVESI Ede bácsi, a Bikácsi tényleg a földrajz szakkört választotta? 
DRUGICS Az áruló! 
GUTTINGER Azt beszélik, hogy Ede bácsi adta el nekik. 
NAGY 1 Igaz ez? 
NAGY 2 Igaz ez? 
KÖVESI Ede bácsi, ugye nem így volt? Ugye a Bikácsi lépett le magától? 
MESÉLŐ Minarik szólni sem tudott. Hogy mondja el, hogy a pályáért tette? 

Hogy azért adta oda Bikácsit a földrajz szakkörnek, hogy tovább 
tudjanak edzeni? 

KÖVESI Ede bácsi! 
NAGY 1 Eladta a Bikácsit? 
NAGY 2 A Bikácsit odaadta nekik? 
VALLAI És ki lesz a következő? 
MINARIK Nem lesz következő! 
DRUGICS Hallatlan! 
GUTTINGER Na, engem aztán ne árverezzen el senki! Én lelépek, apafejek. (levágja 

a mezét, elmegy) 
RIKKANCS (újságokkal kezében átmegy a színpadon) Drugics nem hajlandó a 

Minarik családba benősülni! Drugics plusz ÁFA nem leszek! – állító-
lag így hagyta ott a csapatot. (Drugics is elmegy) 

NAGY 1 Ede bácsi, ez csalódás! 
NAGY 2 Mélységes csalódás! (elmennek) 
VALLAI Milyen csapat ez? Kiárusító FC? Na, kérem a villamosjegyeket, aztán 

csá! Úgyis hívtak a Szánsájba táncolni, rendes pénzért. (elmegy 
Luszival) 

KÖVESI (szomorúan néznek utánuk) Ede bácsi, én maradhatok? 
MINARIK (letörten) Kövesi, te maradhatsz. 
KÖVESI Köszönöm, Ede bácsi. Tetszik tudni, engem sehol sem hagynak 

megmaradni. Mert állítólag sokat beszélek. És hülyeségeket. Pedig 
én mindig a világot akarom megjavítani. Hogy minden jó legyen. 
Olyan jó, mint ez a csapat.  

MINARIK Mert kell egy csapat, mi? 
KÖVESI Nekem ez a csapat kell. A Csabagyöngye! 
MINARIK Kövesi fiam, vidd vissza a mezeket. Már nincs szükség rájuk. 
KÖVESI A mezeket? Hát tényleg vége? 
MINARIK Vége. Mindennek. (Kövesi elmegy) 
RIKKANCS (újságokkal kezében átmegy a színpadon) Vége mindennek! A mosodás 

ük-ükunokája feladta álmait! Nincs már Csabagyöngye! 
BÖBE (leül Minarik mellé, barátságosan megveregeti a vállát) Neked elment az 

eszed, apám! A csapatot siratod? Egy focicsapatot? Hát neked tény-
leg olyan fontos ez a játék? És az élet? Azzal te nem foglalkozol, 
tudom. Téged aztán érhet bármilyen sorscsapás, te csak repülsz a 
fellegekben, csak álmodozol! Se felesége, se munkája, de a foci, az 
aztán kiborítja! Esküszöm, egy vicc vagy, apám! De ha belegondo-
lok, te vagy a családom. Mit csináljak, nekem ez jutott. Fel a fejjel, 
öreg! Szeretlek ám. Amilyen vagy, úgy. Valamit majd kitalálunk. 
Ugye? (összebújnak) 
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MESÉLŐ És itt a vége? Hahahaha…! Na ne már! Mindig történik egy csoda. 
Mindig! 

BIKÁCSI Ede bácsi. Ede bácsi! Én nem akarok odajárni! A vastagbelet tanul-
juk. Tudja, milyen undorító az? Engem nem érdekel a természettu-
domány. Visszajöhetek a csapatba? 

MESÉLŐ Bikácsi visszatért! 
BIKÁCSI És a többiek? 
EGYÜTT Kövesi! 
KÖVESI (rohanva érkezik) Mi van, Ede bácsi? 
MINARIK Holnap meccs! Hívd a fiúkat! 
KÖVESI (boldogan elrohan) Holnap mérkőzés! 
MESÉLŐ És megjöttek mind: Nagy 1, Nagy 2. 
NAGY 1 Nem úgy gondoltuk, Ede bácsi. 
NAGY 2 Csak idegesek voltunk. 
MESÉLŐ Guttinger. 
GUTTINGER Mi van, apafejek, holnap derbi? 
MESÉLŐ Drugics. 
DRUGICS (Böbének) Szia. 
BÖBE Szia. 
MESÉLŐ És Vallai… 
LUSZI (zokogva érkezik) A híres Vallai, a kerület legjobb kapusa, most a 

Szánsájban táncol, a város legmenőbb klubjában, felejtsétek el 
Vallait, ő már nem lesz kapus soha, mert elvette az eszét a sóbiznisz, 
még a nagy szerelmét is elhagyta, engem elhagyott! (sír) Pedig már 
gyalogolnék is vele. (énekel) Boldogság, gyere haza… 

MINDENKI Kuss! 
BIKÁCSI Vallai nélkül kikapunk! Most mi lesz? 
MINARIK Kövesi fiam, álltál már kapuban? 
A TÖBBIEK Kövesi? 
KÖVESI Megpróbálhatom. 
GUTTINGER A lényeg, hogy több gólt kell rúgni, mint kapni. 
BIKÁCSI Talán menni fog! 
 (kimennek, átöltözve jönnek vissza) 
RIKKANCS (újságokkal kezében átmegy a színpadon) Világszenzáció! A csapat szereti 

az edzőkét! Ilyen még nem volt! Újra játszik a Csabagyöngye! 
MESÉLŐ És eljött a mérkőzés napja. A bíró nagyot fújt sípjába, és elkezdő-

dött. 
 (el is játsszák a jeleneteket) 
GUTTINGER Guttingert az első percben leszerelték.  
BÖBE Ám ott volt Drugics, az áthatolhatatlan! 
DRUGICS De a lába között rést hagyott. 
KÖVESI Kövesi jobbra vetődött, 
MESÉLŐ a labda a bal sarokban landolt. 
MINDENKI Null-egy! 
NAGY 1 Nagy 1 megindult a bal szélen, 
NAGY 2 Nagy 2-nek passzolta a labdát,  
GUTTINGER aki középre ívelt, 
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BIKÁCSI de Bikácsit csúnyán lerántották. 
MESÉLŐ A bíró sípja néma maradt. És indult az ellentámadás! 
KÖVESI Sajnos Kövesit megint mattolta az ellenfél. 
MINDENKI Null-kettő! 
RIKKANCS (újságokkal kezében átmegy a színpadon) Félidőben null-négyet mutatott 

az eredményjelző. Szomorúság és izomlazítás. 
LUSZI (énekel) Boldogság, gyere haza… 
MINDENKI Kuss! 
VALLAI Hogy beszéltek a barátnőmmel? 
BIKÁCSI Vallai! Te itt? 
VALLAI Elég cikis ez a táncos meló. Meg a védés jobban is megy. 
KÖVESI Beállsz? 
VALLAI Naná! Eredmény? 
NAGY 1 Null… 
NAGY 2 … négy. 
VALLAI Az behozható. 
MINARIK De be ám! 
RIKKANCS (újságokkal kezében átmegy a színpadon) Vallai, a csodakapus visszatért! 

Világszenzáció! A sóbiznisznek nincs szüksége kapusra! 
 (körbeállnak, kezeket egymásra, csatakiáltás) 
CSAPAT Csabagyöngye! 
 (el is játsszák a jeleneteket) 
MINARIK És a fiúk megtáltosodtak! Előbb Bikácsi vágott egy gólt, majd 

Guttinger fejelt a jobb felső pipába, kapufa! 
BÖBE Aztán Drugics szakította ki a hálót, huszonhárom méterről! 
KÖVESI Majd megint Bikácsi volt eredményes. Micsoda játék, fiúk! 
LUSZI Vallai százszázalékos ziccert védett ki! Ó, de csodás kapusunk van! 
MINARIK Bikácsi mesterhármasával egyenlített a csapatunk! Négy-négy! 
KÖVESI De Bikácsi a földön maradt! 
MINARIK Csere! (mindenki Kövesire néz) 
BIKÁCSI (Kövesi beáll) Kövesi, benned minden reményünk! 
 ( l a s s í t o t t   j e l e n e t ) 
LUSZI Vallai, a csodakapus kigurítja a labdát. 
MINARIK Nagy 1 Nagy 2-höz játssza, Nagy 2 megáll, körülnéz. 
BIKÁCSI Guttingert indítja, aki jobbra cselez, balra cselez, de leszerelik! 
BÖBE És a semmiből előtoppan Drugics, micsoda erő, micsoda lendület, 

és megindul a labdával. 
EGYÜTT NÉGYEN Viszi, viszi, viszi, viszi… 
BÖBE Lő! 
BIKÁCSI A kapus tehetetlen! 
LUSZI Mert nem egy Vallai. 
MINARIK De a kapufáról kipattan. Már csak fél perc van hátra! 
BIKÁCSI És a labda repül, repül, egyenesen Kövesi felé. 
MINARIK Aki megbotlik a saját lábában. 
LUSZI Elesik! 
BÖBE A saját lábában! 
BIKÁCSI De a labda a fejére esik! 
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MINARIK És visszapattan… egyenesen a kapuba! 
MINDENKI Góóóóól! 
 (ujjongás, csapat, szurkolók, Kövesit dobálják) 
RIKKANCS (újságokkal kezében átmegy a színpadon) Könnyekben úszik a világ! A 

boldogság könnyeiben. Sikerült az álom! Győzött a Csabagyöngye! 
MINARIK (diadalittasan körülnéz) De kellett hozzá…. kellett egy csapat! 
 (jön a csapat, felsorakoznak, majd egyesével bemutatkoznak) 
NAGY 1 Pisti. 
NAGY 2 Roland. 
KÖVESI Gyula. 
GUTTINGER Tibi. 
VALLAY Laci. 
DRUGICS Misi. 
BIKÁCSI Árpi. 
MINARIK Csabagyöngye. 
 (együtt hergelik a közönséget, majd levonulnak a színpadról) 
EGYÜTT Csabagyöngye! Csabagyöngye! Csabagyöngye! Csabagyöngye!… 
 
 
 
 
 
 

vége 


