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Kéri Ferenc: Helén, s a tehén, avagy gyalog, mint Balogh
népi komédia (3 jelenet – 6 oldal)
Szereplők:

gazda
gazdasszony
Helén, a lányuk
Balogh Kálmán, kérő
Jóska, a kocsis
Balogh Kázmér, marhakereskedő

Szín: Paraszti szobabelső. Asztal, két szék. Díszítés ennek megfelelően – ízlés szerint.
3. jelenet
GAZDASSZONY: (Bejön.) Köszönöm, hogy ilyen türelmesen várt rám!
KÉRŐ: Türelmesen? Hát, azt nem mondanám.
GAZDASSZONY: Mindjárt jön a bájos leánykám!
KÉRŐ: Jön? Én úgy tudom, lábra sem bír állni. Jaj, el kéne nekem menni! Sőt, ide sem kellett
volna jönni!
GAZDASSZONY: Jön, ha mondom. Sőt, nem is jön, szalad.
KÉRŐ: Szalad? Olyan jó már a lába?
GAZDASSZONY: Olyan jó, s mind a kettő épp a földig ér. És egyforma hosszú!
KÉRŐ: Én is úgy láttam. Nagyon kíváncsi vagyok már! És mit szólt a kedves leánya?
GAZDASSZONY: Nem tudott az szólni semmit. Csak állt, mint aki gatyába csinált.
KÉRŐ: (Félre.) Egy. Lehet, hogy ebben a hónapban ez az utolsó. (Újra fennhangon.) Van egy
kis gond!
GAZDASSZONY: Olyan gond nincs, amin ne lehetne segíteni.
KÉRŐ: Azt hiszem, van! A két fiú, egye bár.
GAZDASSZONY: Hát, tud a két fiúról? Akkor még csak tizenegy éves volt Helén.
KÉRŐ: Tizenegy? Ez hallatlan!
GAZDASSZONY: Az úgy volt, hogy beszorították a bokorba.
KÉRŐ: A bokorba?
GAZDASSZONY: Igen, igen. Úgy megijedt szegény lány, hogy azóta fél a férfiaktól.
KÉRŐ: Én nem erre gondoltam, hanem a két gyerekre.
GAZDASSZONY: Két gyerekre? Milyen két gyerekre?
KÉRŐ: Hát, arra a kettőre, amiről az az úr beszélt, aki itt volt ezelőtt.
GAZDASSZONY: Úr? Az nem úr, az csak a férjem. Beszél mindig mindent össze-vissza,
hülyeségeket. Helén tiszta, mint a ma született bárány!
KÉRŐ: Mint a ma született bárány?
GAZDASSZONY: Az, az. Mint már mondtam, kis korában úgy megijedt, hogy azóta nem is
volt dolga férfiakkal.
KÉRŐ: Ezt örömmel hallom. Most már tényleg kíváncsi vagyok, mit szól hozzám a
kisasszony?
GAZDASSZONY: Nem tudom, hol késik már. Mindjárt megnézem. (Kifelé indul, s
szólogatja a lányt.) Helén, mit késel? Gyere, szentem!
HELÉN: (Bejön.) Jövök már, csak tisztába kellett magam tenni.
KÉRŐ: Jó napot kívánok! (Megbotránkozik a lány miatt.)

1

