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A szín: buszmegálló.
Három kutya beszélget. Német juhász, tacskó, bernáthegyi. A német juhász nagyhangú, a tacskó félénk, a bernáthegyi elégedetlen morgolódó.



















































Vizsla, dog be. A vizsla ijedt, a dog bölcs.































Keverék, spániel be.
























































































































































































































A keverék és a tacskó elszalad.




Táncolva, énekelve el.

A „riszálok úgyis, úgyis” dallamára énekelnek. 

Német juhász:
Én, a félelmetes német juhász, mindenkit elkergetek a ház körül!

Tacskó:
Te német vagy? És juhász?

Német juhász:
Az vagyok! Én vagyok a félelmetes német juhász!

Tacskó:
És milyen jól ugatsz magyarul.

Bernáthegyi:
Amelyik kutya ugat, az nem harap.

Tacskó:
Én se nem ugatok, se nem harapok.

Német juhász:
Akkor te nem is kellesz az embernek!

Bernáthegyi:
Sajnos, egyikünk sem kell az embernek.

Tacskó:
Ez így igaz! Pedig az én kicsi gazdám mennyire szeretett engem.

Bernáthegyi:
Engem is. Egészen addig, amíg kis Tündibogyó voltam.

Német juhász:
Mi voltál te? Tündibogyó? Na ne röhögtess!

Bernáthegyi:
Pedig az voltam! Tündibogyó! Aztán megnőttem, többet ettem mint Karcsika, és kirakták a szűrömet.

Tacskó:
Ki az a Karcsika?

Bernáthegyi:
Az a kisfiú, aki Tündibogyónak nevezett.

Vizsla:
Jaj! Jaj, jaj! Nem látta valaki a gazdámat?

Dog:
A gazdád elhagyott. 

Vizsla:
Az nem lehet! Azt mondta, hogy szeret!

Tacskó:
Azt az enyém is mondta! Aztán egy hajnalon kirakott a kocsijából és magamra hagyott.

Dog:
Az ember már csak ilyen. Így szeret meg úgy szeret, aztán ha nem figyelsz oda, akkor magadra hagy.

Vizsla:
De én egy szobában laktam vele. Engem tényleg szeretett.

Német juhász:
Jól meg kell őket harapni!

Bernáthegyi:
Marhaság! A harapós kutyákat lelövik.  

Keverék:
Jaj! Jaj! Hol egy WC?

Német juhász:
Ki vagy te, te felettébb ronda kutya?

Spániel:
Én?

Német juhász:
Hát, speciel nem téged kérdeztelek, de persze, te sem vagy szebb!

Spániel:
Én a spániel vagyok! Ő meg…

Keverék:
Én meg majd betojok!

Tacskó:
Aha! Szóval te vagy a tyúk! Rólad már hallottam, bár még sosem láttalak!

Keverék:
Én keverék vagyok, és nem tyúk! De hol a klotyó?

Tacskó:
Akkor te vagy a keverék tyúk.

Dog:
Nem. Ő a keverék kutya, a turmix. Világos?

Keverék:
Nem vagyok tyúk! Keverék vagyok, turmix vagyok, aki mindjárt össze-vissza tojja magát.

Vizsla:
Tojoda, az nincs. Pontosabban, mindenhol tojoda van. Oda csinálsz, ahová csak akarsz.

Tacskó:
Te tényleg nem vagy tyúk?

Német juhász:
Tacskó,pofa be!

Dog:
Hohó! Álljon meg a menet! Az ember azt mondja, nem csinálhatunk az utcára!

Spániel:
Jó! Majd hazavisszük.

Német juhász:
Haza? Hol van már a haza?

Bernáthegyi:
Így igaz! Az ember jól kibabrált velünk. Nincs is hazánk.

Vizsla:
Nekem van! Engem csak az utcán felejtettek.

Dog:
Jobb ha beletörődsz. Velünk együtt, neked sincs hazád.

Tacskó:
Tehát! Oda tojsz, ahová csak kedved szottyan. 

Vizsla:
Ide a buszmegállóba is lehet? Úgy szeretnék egyszer a buszmegállóba tojni.

Dog:
Nem lehet! Az ember megtiltotta.

Német juhász:
Pont az ember tiltja meg? Nézzetek már körül! Tiszta szemét itt minden. Az ember eldobja a szemetet.

Tacskó: 
Meg a csikket! A múltkor is beleléptem egybe, és megégette a tappancsomat.

Bernáthegyi:
Meg odavizel a lámpaoszlop tövébe. 

Spániel:
Meg fejmagasságban engedi ki a kipufogógázt.

Dog:
Ez így igaz. Kutyafej és babakocsi magasságban bűzölögnek az autók.

Vizsla:
És tiszta mocsok minden utca. Nézzétek meg a játszótereket! Törött sörösüvegek vannak a gyerekek homokozójában. Azt nem a kutyák csinálják.

Német juhász:
Nem hát! Az ember!

Keverék:
A kukák mellé sem csinálhatok? Ott tiszta szemét minden. Nézzétek a chipszes zacskót, az üdítős palackot!

Dog:
Látjuk. Azt is látjuk, hogy a kuka meg üres.

Keverék:
Mehetek?

Tacskó:
Nem!

Keverék:
Jaj! Ne csináljátok már! Most már pisilnem is kell.

Német juhász:
Akkor sem!

Keverék:
Csak egy picit. Na! Csak egy picit odacsurgatok, mintha véletlen lenne. Jó?

Dog:
Nehogy megpróbáld! Jön a sintér és elvisz.

Keverék:
Hogy tudna már elvinni egy térre való sin?

Spániel:
Hogy te milyen alulművelt vagy! Hát átjön a téren és elvisz.

Keverék:
A sin átjön és elvisz. Te bolond vagy? Jaj! Mindjárt becsinálok!

Dog:
A sintér az a gyepmester. Világos?

Keverék:
Nekem sötét. Bár csak a klotyó lenne ilyen sötét, de használható.

Német juhász:
Na elég ebből! Turmix! Te odacsinálsz ahová csak akarsz! Nem fog az ember nekünk mindent megtiltani, akkor, amikor ő maga is mocsokban és szemétben él.

Bernáthegyi:
Van az ugatásában igazság.

Tacskó:
Nekem is tetszik amit ugat.

Vizsla:
És mi lesz ha jön az ember?

Tacskó:
Letojom!

Német juhász:
Neked is kell?

Tacskó:
Hát! Nem is tudom.

Keverék:
Akkor csinálhatom?

Dog:
Csináld!

Tacskó:
Én is?

Dog:
Felőlem!

Spániel:
Mi meg húzzunk innen, mert ebből nagy balhé lesz!



Mind:
Kakálok úgyis, úgyis,
Kakálunk úgyis, úgyis stb.           

    
    




