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Az esernyő 
 

Bence, Boáz, Kata és Áron állnak egy meleg helyen, süt a nap, forróság van, napszemüveg, izzadt poló. 
legyezővel és mindennel próbálják hűteni magukat. 

 

Boáz:   Hűű ez a meleg elviselhetetlen ma 

Kata:   Ez szörnyű 

Bence:  Nem mondod? Tényleg? 

Áron:   szétéget a nap, nem bírom…. 

(közben mindenki izzadtságot/ napszemüveget töröl, legyezi magát a meleg ellen) 

Bence:  Már három hónapja egy darab csepp eső sem esett. 

Boáz:   Én is ezt mondom 

Áron:   Amúgy mi minek vagyunk itt most kint ebben a melegben? Minek jöttünk ide? 

Boáz:  Ja igen srácok, na szóval arra gondoltam, mi lenne ha imádkoznánk közösen, hogy legyen eső 

Kata:  Na ez jó ötlet! 

Áron:  oohhh 

Boáz:   Mármint az biztos nem árthat. 

Bence:  Jólvan csak siessünk már. Kezdjük. 

Boáz:  Na tegyük össze a kezeinket, gyerünk. Az imádság úgy jobban működik. 

(mindenki legyezi magát, de valamilyen szinten egy ujját v. kezét odaérinti) 

Bence:  Én most nem, kell a kezem a légkondimhoz. 

Boáz:  szóval. Drága Istenünk, kérünk csak csinálj esőt, és kérünk, hogy adj valami hideget is inni.  

(közben mindenki helyesel, megszólítja Istent ima közben és felfele néz) 

Bence:  Emlékezzél Noéra (Istenem, nála mennyi víz volt) 

Boáz:  Ámen. Na azt hiszem ez hatni fog. 

Kata:  (komolyan áment mond és kimegy esernyőért) 

Bence:  Ámen? Ennyi? Hééé, ezért a 10 másodperces imáért öltöztem fel így és jöttem ki? 

Boáz:  Köszi, hogy eljöttetek! Bence ifin találkozunk! 

Áron:  öööööö. Na én mentem innen. 

Boáz:  Oké. ööö, Te mit csinálsz Kata?  (Kata bejön és kinyit egy esernyőt) 

Kata:  várva várok az esőre, tudod.. haha  

Boáz:  Figyu Kata. Csak egy picit kérlek, nézz fel az égre.. Nem tudom feltűnt-e neked de jelenleg 

tiszta kék az ég és egy darab eső felhő sincs ott. Tudod ami azt jelenti, hogy nincs eső.  

Tudod épp ezért imádkoztunk 
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Kata:  (flegma humorral) Igen most imádkoztunk esőért. Szóval tudod majd jön a felhő,  

lesz eső, és te szépen megázol. 

Boáz:  Most nem azért, de te hallottál már esetleg valamit arról, hogy mi ez az imádság?  

Kata:  Nem. Nem igazán. 

Boáz:  Na had magyarázzak el neked valamit! Én nem igazán számolnék most esővel! 

Kata:  Áháá. Mondjuk, lehet, igazából nem az eső az amivel számolnod kellene! 

 

(Kata zavartan maga fölé tartja az esernyőjét, és mosolyogva legyezi magát) 

(Boáz körbe-körbe keresi a felhőt és értetlenkedik) 

 

 

 

 

 

 

 


