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Osztálytársak


Szereplők: az egész osztály.
Tanárnő, Pisti, Karcsi, Laci, Zoli, Feri, Balázs, Krisztián, Kati, Laura Nóri, Magdi, Dóra, Vivi, Szandi, Niki, és az összes gyerek az osztályból.

Helyszín: osztályterem, 
Pistiék háza.

Jelmez: iskolai öltözék.
Kellékek: könyvek, füzetek, padok, székek, fenyőfa, díszek, naptár.


Szünet előtt az osztályban.

Óra előtti nyüzsi az osztályteremben. Hangzavar. 






























Pisti és Karcsi birkóznak. A gyerekek körbeállják őket. Feri sapkával jár körbe, kiabál.



















A fiúk nagy nehezen szétszedik a verekedőket. 











Tomi aki az ajtóban áll, felordít.

Minden gyerek gyorsan a helyére ül.
Tanárnő be, leül, rögtön átlátja a helyzetet.

Néma csend.






Pisti és Karcsi nagy nehezen feltápászkodnak.








A fiúk csendben állnak. 




A két gyerek kiviszi az ellenőrzőket.

















A gyerekek rajzokat tesznek ki a padra, a tanárnő körbejárja az osztályt, dicséri a műveket.























Elcsendesednek.

































A gyerekek pakolnak, Laci odamegy a tanárnőhöz.




































A tanárnő naptárt vesz elő. Megkeresi rajta a december 24-i napot és bekarikázza.
Közben a gyerekek átalakítják a színpadok. 

Pistiék lakása.
Karácsony van, Pisti szomorúan fenyőfát díszít.  Csengetnek. Az osztály tódul be a lakásba. 







































Pisit tárcsáz, aztán átadja a tanárnőnek a telefont. A tanárnő a színpad hátsófelébe vonul, halkan beszél. A gyerekek feszülten figyelnek. Amikor befejezi, visszaadja a készüléket Pistinek, megsimogatja a fiú fejét.









A gyerekek visszarendezik a színpadot. Ismét az osztályban ülnek.
















Pisti feláll, körülnéz.



Szandi (felkiált):
Esik a hó!

Zoli:
Naná, hisz tél van!

Feri:
Tényleg esik a hó!

Zoli:
Naná, hisz tél van!

Krisztián:
Jé, mekkora hó!

Zoli:
Naná, hisz tél van!

Szandi:
Mi vagy te, papagáj?

Feri (gúnyosan):
Naná, hisz tél van! Igaz Zoli? Ha tél van, akkor papagáj!

Józsi:
Vagy mamagáj! Vegyetek nekem egy mamagájt? Kérlek! Csak egy apró, kis mamagájt! 

Feri (felkiált): 
Bunyó van! 
Feri:
Lehet fogadni! Hölgyeim és uraim! Ki nyer ma? Pofonok és seggberúgások tíz percben! Aki adja Karcsi, aki kapja, Pisti!

Józsi:
Fogd már be nagyokos, mert te is kaphatsz egyet! 

Laura:
Fiúk, hagyjátok már abba! 

Magdi:
Szedje már szét őket valaki! 

Józsi:
Gyerünk Pisti, csapd fülön!

Feri:
Ne hagyd magad Karcsi! Húzd le a gatyáját!

Balázs:
Na jól van már, nyugi! Mondom nyugi! Mit vergődsz Karcsikám! Úgy nézel ki, mint egy törpe vízmű! Kicsi vagy és folyik rólad a víz!

Karcsi:
Te is akarsz egyet? Vigyázz mert megütlek!

Balázs:
Ütöd ám a bokádat! 

Tomi:
Jön a tannéni!

Tanárnő:
Mi volt itt?

Tanárnő:
Azt kérdeztem, mi volt itt? Verekedtetek?

Dóra:
Verekedtek.
Tanárnő:
Álljanak fel a Bunyóvitézek! 

Tanárnő:
Megint ti! Mi van veletek édes gyerekeim? Nem bírtok a véretekkel?

Józsi:
A vérükkel bírnak tannő, az izmukkal nem!

Tanárnő:
Te fiam csak akkor szólj, ha kérdeztelek! Tehát? Miért volt a verekedés?

Nos? Ha nem, hát nem! Hozzátok ki az ellenőrzőket. Kaptok egy-egy intőt, aztán majd otthon a szüleiteknek elmesélitek a  valódi okot.

Laura:
Tanárnő! Nem akarunk árulkodni. 

Tanárnő:
Ez nem árulkodás! Mostanában egyre több a verekedés. És csodák-csodája, Pisti mindig benne van. Pisti! Van valami mondanivalód?

Pisti (feláll, lehajtja fejét):
Nincs. 

Tanárnő:
Jó. Nincs több időnk ezzel tovább foglalkozni. Közeledik a karácsony! Befejeztétek a karácsonyi ajándékok elkészítését?


Ez szép, ez is, ez is gyönyörű! 
Pisti! A tiéd hol van?

Pisti:
Összegyűrődött, nem hoztam el. Majd csinálok egy másikat. 

Tanárnő:
Csak a tiéd hiányzik. Nem szeretném ha elfelejtenéd.

Pisti:
Nem fogom. Megígérem!

Tanárnő:
Mivel töltitek majd a téli szünetet?

Össze-vissza bekiabálnak:
Alszunk, tévézünk, szánkózunk, kirándulunk, kajálunk, vendégségbe megyünk, ajándékozunk.

Krisztián (túl harsogja a többieket):
Tanulni viszont nem fogunk!

Józsi:
Nekünk nagy fenyőfánk lesz, és este összejön a család. 

Pisti (szomorúan):
Nagy fenyő….gyertyák….összejön a család.

Józsi:
És a fa alatt rengeteg ajándék!

Dóra:
Neked az ajándék a legfontosabb?

Józsi:
Naná! Hisz ezért tanultam, hogy megkapjam a bringát!

Balázs:
Én meg a számítógépet!

Pisti:
Én meg…én meg.

Tanárnő:
Te meg?

Pisti:
Nem fontos. 

Tanárnő:
Neked semmi sem fontos! De te tudod! Majd meséltek, ha visszajöttök a szünet után. Viszontlátásra, jó pihenést!

Laci:
Tanárnő! Mi tudjuk mi van Pistivel! 

Tanárnő:
Akkor mondjátok! Pistire nem volt jellemző, hogy verekedjen! Tehát?

Kati:
Pisti apukája elment.

Tanárnő:
Elment? Hova ment?

Laci:
Elköltözött. Azt mondta Pisti, hogy nincs munkája, és szégyenében elment. Hogy ne az anyukája tartsa el. 

Tanárnő:
Butaság. És hol van, tudjátok? 

Kati:
Én tudom. 

Tanárnő:
Majd én beszélek vele. Hátha tudok segíteni.

Laci:
Az nagyon jó lenne, tanárnő! Mert a karácsony a család és a szeretet ünnepe. Jó lenne, ha ők is együtt ünnepelnének.

Tanárnő:
Megpróbálom! De ennél többet nem ígérhetek! 

24-én délben találkozunk Pistiék lakásán. Mindenki ott legyen!







Pisti:
Hát ti? Mit kerestek itt?

Tanárnő:
Anyukád?

Pisti:
Nincs itthon. Elment.

Kati:
Hoztunk neked valamit.

Laci:
Vagy valakit.

Pisti:
Nem érdekel.

Tanárnő:
Anyukád mikor jön?

Pisti:
Nem tudom…Aput keresi.

Balázs:
Hát ez az nagyokos! 

Pisit:
Hagyj. Nincs jó kedvem!

Dóri:
Majd lesz, este! 

Pisti:
Dehogy lesz.

Tanárnő:
Anyukádnak van mobilja?

Pisit:
Van. 

Tanárnő:
Kérlek hívd föl, szeretnék vele beszélni.  



Anyukád nemsokára hazajön. Kérlek ne veszekedj vele. Ma este olyan ajándékot kapsz, amit még egyikünk sem kapott a Jézuskától. 

Pisti:
Engem nem érdekel az ajándék. Engem csak egy valami érdekel…Az apukám.


Tanárnő:
Na gyerekek, hogy telt a szünet? Kinek, mit hozott a Jézuska?

Józsi:
Én meg kaptam a bringát!

Balázs:
Én meg a számítógépet!

Dóri:
Én meg egy csomó könyvet kaptam!

Tanárnő:
És te Pisti? Te mit kaptál?

Pisti:
Én? Én a legszebb ajándékot kaptam, amit gyerek csak kaphat… Visszakaptam az édesapámat. 

Józsi:
Hu öregem! Az marha jó!

Pisti:
Az a legjobb. Pedig seggberúgott a két hármasomért, de akkor is a legjobb!

 
 


