„Gyere velem a vásárba!”
Apa

Andris fiam, milyen nap van ma?

1. gyerek

Vasárnap.

Anya

Az ám! De milyen vasárnap?

2. gyerek

Hát vásárnap! Méghozzá a szomszéd faluban, Reziben!

1. gyerek

Mihály-napi vásár! Jaj, de jó! Édesanyám, édesapám, ugye elmegyünk
mi is?

Anya De el ám! S amiért ilyen sokat segítettek a ház körül, meg az iskolában sem
panaszkodott rátok a tanító úr, talán még vásárfia sem marad el!
Apa

Vigyük a kosarat! Gyerekek, ti hozzátok a tarisznyátokat!

Szomszéd gyerek

Gyere velem a vásárba,
Fussunk oda hamarjába!
Vehetsz majd ott minden szépet,
Ha nincs pénzed, majd csak nézed!

Gyerekek

Mi is megyünk! Menjünk együtt!

(Elindulnak, tesznek két-három kört a színpadon az alábbi énekre, mondókára, s kivonulnak a
teremből. A színpad pedig lassan átalakul. Bevonulnak a vásárosok, kirakják portékáikat az
asztalra, kötényt kötnek maguk elé, rendezgetik az áruikat.)
Ének

Debrecenbe kéne menni…

Mondóka

Poros úton kocsi zörög,
A kereke gyorsan pörög
Sári néni vezeti
Aki látja neveti

Minden árus

Áll a vásár, jó portéka, jó az ára,
Ma még vehet, holnap elmehet,
s fölkopik az álla!

Gyerekek

(körbejárva az apjukat, anyjukat)
Gyerekek, gyerekek szeretik a perecet,
Sósat, sósat, jó ropogósat
Aki vesz, annak lesz
Aki nem vesz éhes lesz!
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A szülők vesznek, közben már a másik oldalról felharsan két-három árus hangja.
Árusok

Végeladás nincs maradás,
Ma még vehet, holnap mehet
S üres marad a kosár.

Méterárus

Erre, erre ifiasszony!
Más boltosra ne hallgasson!
Az én nevem Olcsó János,
Kinek híre általános.
Van itt minden, ami kék,
Babos kendő, hupikék.
S milyen olcsó, hallja csak,
Csak egy pengő, csak, csak, csak
Tessék, tessék jó portéka!
Egynek nincsen maradéka!
Én mondom ezt Olcsó János
Kinek neve általános!

Mézeskalácsos

Ide nézz, törökméz! Fele cukor, fele méz!

A planétás egy asztalka mögött ül. Előtte kártyák kirakva, mellette egy papagáj.
Planétás

Itt az okos, bölcs papagáj, kihúzza a szerencséjét,
Itt megtudhatja mindenki a jövőjét!
Lóri a csodálatos papagáj,
A rejtelmes Indiában felnőtt csodamadár,
Ki a jövendőbe lát!
Tessék, tessék!
Egy igazmondó planéta csak három krajcár.
Itt megtudhatja mi vár rá:
Szerencse vagy balsors,
Szerelem vagy csalódás.

2. gyerek

Jósoltassunk!

Anya

No, jól van, hát hadd tudd meg mi vár rád. Jósoltass! Apjuk fizesd ki az
árát!
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Planétás

No, jósolj jövendőt ennek a szép lánynak! De aztán jót mondj ám!
(Kártyáról olvassa.) Ennek a lánynak gazdag jövőt jósolok. Következő
esztendőben eljön érte szívének szép szerelme fehér paripán, s oltár
elé vezeti.

Árusok

Tessék, tessék jó portéka egynek sincsen maradéka!

A gyerekek a túróárushoz mennek.
Gyerekek

Nem eladó a túrócska?

Túróárus

Nem eladó, nem eladó, csak a vásárra való.

Anya

Mégis hogy adja?

Túróárus

A kassai toronyért,
Benne való kincsekért,
Száz aranygyűrűért,
Egy-két-három csapásért.

Anya

Kérünk belőle, ebbe az edénybe!

Túróárus

Fehér cipó, sós túró, éhség ellen igen jó!

Gyerekek

Túrót ettem, puliszkát, azért nőttem ekkorát!

Ének

Túrót vettem….

Mézeskalácsos

Friss kalácsot, friss kalácsot vegyenek!
Egy krajcárért, két krajcárért
Máris megkapja kegyed!
Ha a fiúk nem szeretnék,
A lányoknak vegye meg!
Leánykája hogyha nincsen,
Saját maga egye meg!

Rövidárus

Asszonyok, asszonyok!
Gatyamadzag, pendelymadzag,
Vékony madzag, vastag madzag,
Keskeny madzag, széles madzag.
Fehér madzag, sárga madzag
Tessék venni kérem szépen!
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Gyerekek

Odanézz! Kiscsikók! Lovak!

Lókupec

Lovat vegyenek, kiscsikót!
Gyí te paci, gyí te ló!
Gyí te Ráró, hóha hó!

Gyerekek

Csere-bere fogadom,
Többet vissza nem adom.
Aki lovát eladja,
Többet vissza nem kapja!

Mézeskalácsos

Mézeskalácsot vegyenek! Tükrös szívet, szépet!

Gombkötő

Gombot, gombot vegyenek!
Két garas az ára,
Ékes, kékes, mint a páva!
Szép lány ilyet tűz magára.
Két garas az ára,
Gombot, gombot vegyenek!

Gyümölcsös

Hét, hét, minden darab hét.

Zöldséges

Hét az ára, szabott ára,
Hétért lesz most elprédálva,
Hét, hét, minden darab hét!

Mézeskalácsos

Víg úrfiak, lenge lányok
Olcsó árukat kínálok
Van tükrös szív, cifra kanál
Gyömbér-kalács halomban áll.
Medvecukor, marcipán,
Mézes málé Marcikám
Ha kimondod „m” nélkül
Elviheted emlékül.
Melyikőtök próbálja elmondani?

Gyerekek

…edvecukor, …arcipán
..ézes …álé …arcikám
Ha ki...ondod … nélkül
Elviheted e..lékül.

Gyümölcsárus

Olcsó az alma, itt van halomba
Aki veszi, meg is eszi, olcsó az alma!
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Gyerekek

Alma, alma piros alma, zöld levelű piros alma. Bumm!

Gyümölcsárus

Aki kitalálja a találós kérdést, egy alma üti a tenyerét!
Sok szeme van, mégsem lát, ha bőréből kihúzzák, sötét helyre
bezárják, lakománál használják. Mi az?

Gyerekek

Ez a szőlő!

Gyümölcsárus

Úgy van! Itt az alma.

Zöldségárus

Én bizony csak annak adok, aki kitalálja, mit árulok!
Folt hátán folt, tű benne sose volt. Ki tudja mi ez?

Gyerekek

Ez meg a káposzta!

Zöldségárus

Tessék egy szép sárga körte a jutalmad. Hát ez meg mi lehet?
Kiskoromban nyersen esznek, ízét adom a levesnek.
Barátom a petrezselyem, egy csokorba kötik velem.

Gyerekek

De hiszen ez a sárgarépa!

Zöldségárus

Jól van, tessék itt van néhány szem dió. Ezt biztos nehezen találjátok ki!
Kerek, de nem alma,
Piros, de nem rózsa,
Rétes, de nem béles,
Kóstoltam, nem édes.

Gyerekek

Hagyma!

Zöldségárus

Nahát, hogy ti milyen furfangos gyerekek vagytok!
Száz szeme van, mégsem lát. Mi az?

Gyerekek

Kukorica!

Árusok

Egy, egy pengő, két, két pengő,
A három is három pengő.
Ide nézz, ide láss!
Ide nézz, ide láss!

A gyerekek két csoportra oszlanak, egymással szembe állnak, úgy mondják a felelgetős
játékot.
-

Egy, kettő, három, négy, kopasz barát hová mégy?

-

Szőrt szedegetni, szitát kötögetni.

-

Minek az a szita?

-

Korpát eregetni.

-

Minek az a korpa?
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-

Disznónak kell adni.

-

Minek az a disznó?

-

Háját ki kell venni.

-

Minek az a hája?

-

Kocsit kenegetni.

-

Minek az a kocsi?

-

Vásárra kell menni.

-

Minek az a vásár?

-

Cifra ruhát venni.

Mindenki párt választ magának. Az ének során párban forognak. A dal végén leguggogalnak.
Ének

Hej a sályi piacon…

Két gyerek feláll, szembe egymással.
Gyerek

Hogy a csibe, hogy? (Hármat csap a tenyerébe.)

Gyerek

Három forint húsz. (Hármat csap a tenyerébe.)

Közösen

Három forint húsz a csibe ára, leteszem az asztalára.
Három forint húsz a csibe ára, leteszem az asztalára.

Zárójelenet

Kitrákotty-mese (Kivonulnak a gyerekek a színpadról.)
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