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KárpátiPéter

AZ ÖLDÖKLÔ TEJCSARNOK
(avagyA ném aírógép titka)

RejtôJenôA detektív,acowboyésalégiócím û kisregénye,
valam integyéb Rejtô-szövegekfelhasználásával

SZEMÉLYEK

NANY (M aud,PepitaOfélia)
EGYSZERÛ,azazVörösPlack(Potrien ôrm ester)

JENÔKE
ÉGÔSZEM Û IFJÚ (Gróf)

DOSTOJEW SKY (Bérgyilkos)
PUSKENOVICS (W arins)
IGALDYS (W ágnerúr)

BARTH OLDY (Bankelnök)
NÉVH ÁM OS (Navigátor,FüligJim m y)

Gépzongora,atizedikfôszereplô

A M A G Y A R S Z ÍN H Á Z I T Á R S A S Á G F O L Y Ó IR A T A

ELSÔ RÉSZ

Jenôkefelhúzzaagépzongorát

NYITÁNY AZ ÖLDÖKLÔ TEJCSARNOKH OZ
Azasztaloknálülnekésírnak.Jenôke,akétballábaspincérzenére
kiszolgál,illetvebotlik,piruettezik,kezébôlrepülatálca,tej,pék-
sütem ény,Jenôkeutánakap,átesikapulton,Nany,atulajdonos-
nôelkapja,ésakezébenyom egyújabbtálcát...

1.

Csönd

DOSTOJEW SKY (dúdol) Én vagyokanéégeerbéébi,
Tessékengem jólm egnézni–

W arinsnakestérem egkellhalnia!

PUSKENOVICS W ell.W arins halála csak egy jólirányzott
döfésdolga.
DOSTOJEW SKY Bordaközé.
PUSKENOVICS W ell.
DOSTOJEW SKY Én vagyokanéégeerbéééébi–
Vagym aradjunkajóöregpisztolynál?

PUSKENOVICS W ell.
DOSTOJEW SKY M ondjm árvalam it!
PUSKENOVICS A pisztolyottvan afiókban.
DOSTOJEW SKY M egtöltve.
PUSKENOVICS A pisztolynakelkellsülnieugyebár.
DOSTOJEW SKY Deottvan akötôtû is.
PUSKENOVICS Lejárakilincs.
DOSTOJEW SKY Piszkavas.
PUSKENOVICS Dante-szobor.
DOSTOJEW SKY Azagancs.

Csönd



PUSKENOVICS Szóvalapisztolyazkutya.
DOSTOJEW SKY Nem kutya,de szájkosár– nem szájkosár,
hangfogókellrá,ezbonyolítja...
PUSKENOVICS Azagancsotleszerelni– holasrófhúzó?
DOSTOJEW SKY W ell.M aradjunkegypom pástôrdöfésnél.
PUSKENOVICS Vagy egy görbe késsela fejét levágni? –
H ányszorm ondjam ,hogynem kellse cukor,se tej,se tej-
szín!H ányszorm ondjam ,hányszorm ondjam ,te jószagú
úristen,m itm otyog?
JENÔKE Tejfl...tejssz...hozok...
PUSKENOVICS M i?
JENÔKE Tejszínttetszikparancsolni?
PUSKENOVICS Nem !Egygörbekést!
JENÔKE Igenis!
PUSKENOVICS H alt!Zurück!

Jenôkefeltesziakezét

Gyorsan vigyeinnen eztatejesfindzsát,leneejtse...Ezitt,
ezm icsoda?
JENÔKE Ez?
PUSKENOVICS Ez!
JENÔKE K...khh...
DOSTOJEW SKY Na!Bátran!
JENÔKE Kiss...kiskalán!
PUSKENOVICS Tegyük fel,hogyNietzsche,az ôrültfilozó-
fus betér ebbe a tejcsarnokba,és rendelegy üres feketét.
Azután várésrem él:m ostm indjártkiderül,hogym agaegy
m ajom em bervagyegyfelsôbbrendû zseni,m intez a Dzsí
Dábljú Dostojewsky– hogyam agaagyában van-e agyvelô,
tud-e gondolkodni,barátom ,hogy ha se tej,se cukor,ak-
kor...Akkor?!(Üvölt) Ad m aga Nietzschének kiskanalat,
vagynem ad Nietzschénekkiskanalat?!
IGALDYS Lôjele!
NANY H agyjaaztaszegényfiút!M itordítozik,inkább fizes-
sen!Jenôke,vidd kinekiacehhet–
PUSKENOVICS Várjunk!Várjunk!M agaazújfiú?
DOSTOJEW SKY Nem látsz a szem edtôl?M égse vágjuk le a
fejét,m ertottaszônyeg.
PUSKENOVICS W ell.Akkorlôjükszétafejét.
DOSTOJEW SKY H ogyaztán acsillárróliscsöpögjön.Ésm it
írszM audnak?Szedegessekiskalánnal?Fiacskám ,elm ehetsz.
Nincsm ásdolgod?
PUSKENOVICS Jó.Fojtsukm egafüggönyzsinórral.
DOSTOJEW SKY Dögunalom .
PUSKENOVICS De ham ar túlvagyunk rajta.Délután kell
W arinstelintézni,m ielôttM aud hazaérkezik.
DOSTOJEW SKY Dehovárejtsükahulláját?
PUSKENOVICS H átezaz.
DOSTOJEW SKY Dilettáns.
PUSKENOVICS H ovaapokolba!
DOSTOJEW SKY Aztígérted,eztazegyetkitalálod!Aztm ond-
tad,azértm észalóversenyre!Na?M egszálltazihlet,na?
PUSKENOVICS Nem szállt...
DOSTOJEW SKY Akkorelvesztünk.Pedig am íg elrejted,ad-
dig én szép kényelm esen m egfojthatnám ... idióta! Un-
m encs!Agyatlan kiskalán!
PUSKENOVICS Ezaz!Dugjunkafülébeegykiskanalat!
DOSTOJEW SKY Teahullángondolkozz!Kapszötpercet,hogy
elrejtsd valahol!
NANY M iaz,Jenôke,elfáradtál?Pedigaligvan rendelés.

JENÔKE Fônökasszony...
NANY M itsuttogsz?
JENÔKE Kikellhívniarendôrséget.
NANY Gondolod?Én isgondoltam rá,dehiába.A rendôrök
serendelnek.A tûzoltóm árinkább...
JENÔKE Fônökasszony,azakétvendég–
NANY Ne törôdjvelük!H árom pincérem etüldözte m árel
avvalarohadtkiskanállal,kifogom dobni.
JENÔKE M egnepróbálja!
NANY M ibaj?
JENÔKE Azokketten arrólbeszélnek–
NANY M i?Nem hallom !!
JENÔKE M egfognakölnivalakit.
NANY Ejha!Éskit?
JENÔKE Valam iW arinst.
NANY Nem rossz.Akkornincssem m izavar,haM aud m eg-
érkezik.Dehovárejtikatetem et?
JENÔKE A fônökasszonyisbennevan?
NANY H arm incszázalékkal.Dehaestehatignem rejtikela
W arinstetem ét,akkorteisbennevagy,fiam ,m ertakkorm a
m árnem leszborravaló.
JENÔKE H atkorjön M aud?
NANY H atkorzárapénztár.
JENÔKE M ilyen pénztár?
NANY A fizetôpénztárakiadóban.
JENÔKE M ilyen kiadóban?
NANY SzínesSzavakvagyaRegényesRegénytár...
JENÔKE De az a bajuszos kifejezetten azt m ondta,hogy
m egnyuvasztjaa–
NANY Ó,ezek m inden este m egnyuvasztanak valakit.Vagy
engem ,vagykiadót.Engem sûrûbben.Ésm ivelebbeatej-
csarnokba csupa kalandregényíró jár,elhiheted,hogy több
regénynek vagyok áldozata,m inta Scotland Yard archívu-
m ában szereplôgyanústetem ekösszesen.
PUSKENOVICS Kávét,fiatalbarátom !Üreskávét,kanálnél-
kül!
JENÔKE Értem !Üreskávé,kanálnélkülrendel.Tejjelvagy
tejszínnelparancsolja?
M IND Jenôke!!!

Bûnügyiszignál

2.

W ARINS Akárkilegyek,hanem M audzörögazárban.Illetve
a kulcs!De hogyhogyilyham arm eglépetta nagyhercegnô
estélyérôl,hiszen m ég este sincs!?Ne legyen W arinsa ne-
vem ,hanyakában nem leszanyakék!M aud hanyag nô,de
szeretia higiéniát.Ahogybelép,elsô dolga,hogyledobálja
ruháit,hogyzuhanyoznim enjen.Oh,egek!M icsodanyak-
ék!M egkaparintom ,ésolajralépek–decsitt!Elbújok,illetve
elbújom afüggönym ögött,m integybetegdongó...

A Bérgyilkosbesettenkedik.Kivesziafiókbólapisztolyt,elsül,le-
esika csillár,ijedteneldobjaa pisztolyt,kirohana konyhába,
behozegyhatalmaskést,elejti,beleálla lábába,jajong,ugrál,le
akarjaszerelnia függönyzsinórt,letépia függönyt– Warins
kacag

W ARINS Kihezvan kitûnôszerencsém ?
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BÉRGYILKOS Khm ...Nos,ha nem csalódom ,nekem nincs
nevem . H ívjon csak bérgyilkos úrnak, kis bével, (M aró
gúnnyal)igen tiszteltW arins!
W ARINS Úgy.Szóvalértem .Éshogyakarm egölni?
BÉRGYILKOS Zajtalan pisztollyal,kérem .
W ARINS Csacskaság.A szóban forgó pisztoly:hangfogós.
A „zajtalan”kifejezéstsettenkedôegyénekre,illetvekülönle-
gesírógépekrehasználjuk.Írógéppelviszontnem lehetölni.
BÉRGYILKOS No,m ajd m eglátjuk.
W ARINS Jegyezzem eg,kedvesfiacskám ,hogyölniírógépen
kívülm indennellehet,kivéveapisztolyt,akéstésafüggöny-
zsinórt,am ikértm anapság m ár nem fizetnek a könyvki-
adók.Én példáulaharm adikfejezetben m egöltem azauszt-
ráliaiLady Poczkota rejtélyessörnyitó segélyével,am ely az
em bertegyetlen m ásodpercalattvegyiképletére bontja,ha
jólem lékszem ,ebbôla csinos hölgybôlnem m aradtm ás,
m integykevéskoffein éshidrogén,am ivelszôkítetteaha-
ját.De öltek m ár,kérem ,köröm ráspollyal,kiskanállal,ke-
resztrejtvénnyel– azonban iparkodjon,kedves,szálljam eg
azihlet,m ertm indjártittleszM aud,ésvalahovám égelkell
rejtsükahullám atis– m itcsinál?
BÉRGYILKOS (gépel)M egölöm .
W ARINS (kacag)Oh,m egtisztel!Nos,hogyan?
BÉRGYILKOS Kihúzom aregénybôl.
W ARINS M icsoda eljárás!H allatlan!Kegyelem !Irgaloooo –
(Elhal)

3.

JENÔKE Nem isrosszcím :A zajtalan írógéptitka.
DOSTOJEW SKY Ésezleszabûnténym egoldása–
JENÔKE M árbocsánat,szerkesztô úr,deazírógép azén öt-
letem volt!
DOSTOJEW SKY Nevetséges.M agacsakkim ondtaazén gon-
dolatom at.
NANY H ovam ész,Jenôke?
JENÔKE A szerzôijogvédôbe.Levédetem azírógépet...
NANY Idefigyelj,kisfiam !A vendégeinknem szorulnakrád,
elég hülyeségetírnak azok m aguktólis.De ha van egy jó
ötleted,nesajnáldtôlük,m ertittnem babram egyajáték:itt
kávérólvan szó!Uraim !Rendkívülfontos,hogyW arinstete-
m étidejében elrejtsék,m ertnincstöbb hitelestehatig!
PUSKENOVICS Disznóság!– M egjegyzem ,ha kihúzzuk W a-
rinst,nem kellelrejteni:eltûnikm agától,m intaláthatatlantinta.
DOSTOJEW SKY M arha.
PUSKENOVICS M i?
JENÔKE Kém ény!!!
PUSKENOVICS M icsoda?
JENÔKE Gondolják,ham egjön M aud,elsôdolga,hogym eg-
nézzeakém ényt?
NANY M aud okoséskem ény nô,ésa végsôkig elszánt,hi-
szen acáricsalád ékszereiforognak kockán.Delehet,hogy
használhatóakém ény...M itszólnakhozzá,fiúk?
JENÔKE M egjegyzem ,nekem részesedésjár.
DOSTOJEW SKY Télvan.
JENÔKE M i,kérem ?
DOSTOJEW SKY Fûtikakastélyt.A kandallóbólkitódulófüst
m indentelárul.
JENÔKE A kém ényigenisjó!M ertha füstöla kandalló,azt
gondolják,nedvesafa!ElvégreM aud nem kém ényseprô –
vagykérdem én:M aud egykém ényseprô?

PUSKENOVICS Fogjabeapofáját!
NÉVH ÁM OS H ozzon kétkefírt– kiskanállal!
JENÔKE Én ésakefír!H átm ivagyokén?
PUSKENOVICS Pincér.
JENÔKE M itvitatkoznékezekkel?
NANY H átnevitatkozz.
JENÔKE Elvárható,hogym ástiselism erjenek?H ogyhívják
ezeket?Van m árnevük?
NANY H ogyne!AzottahíresDzsíDábljú Dostojewsky.A m á-
sikm egPuskenovics.
JENÔKE M élyen sajnálom , de sajnos... biztos én vagyok
m ûveletlen...(H áhá!)Tudja,fônökasszony,hogy én m ajd
m egm utatom nekik?
NANY Vidd kiakefírt.
JENÔKE Én isírokegyregényt!Nagyvicc!
NANY Kiskanál...
JENÔKE Ésigenisakém énybefogom elrejteniW arrin –nem
W arrinst,Barrunsot,akiegyM abelnevû leánynakjogtalanul
elbitoroljaazékszereit,am itazálruháscárbízottahûséges
leányraazoroszforradalom idején!
NANY Kolosszális.
JENÔKE Ésnem csakazékszereketraboljaelezaW arr...Bar-
runs,hanem a cáricsalád unokaöccsétis,akinyom orék.
Késôbb zsaroljaM abelt–
DOSTOJEW SKY EgyM azagrint!
JENÔKE Ésnem csakaztanyom oréköcsöttartjam agánál–
NANY M am ég szolgáld kiôket,kérlek.M ajd hakétszázezer
példányban nyom jákakönyvedet–
JENÔKE – leseköpöm ezeketaponyvaírócskákat,kultúrtör-
m eléket.Azenyém ,aznem leszfüzet,hanem kem ényfede-
lû!Értékesgondolatisleszbenne!
NANY Isten áldjon m eg,Jenô,vidd m árkiaztaM azagrint!
JENÔKE (viszi)Éskényszerítianôt,hogyegyrevüben táncol-
jon,ésközben szuggerálja...
DOSTOJEW SKY Ki?M iszuggerálja?
JENÔKE Am ígszuggerálja,addiganôkitûnôen táncol!Dea
világhíréhezszükségesaW arins–
DOSTOJEW SKY M ilyen W arins?
JENÔKE Barruns!KibeszélittW arinsról? Barruns!A Bar-
runsm agnetikushatása!Tessék!M azagrin!
IGALDYSNem tudjavalakivéletlenül,hogym ennyiideigtart
egylegionáriuskiképzése?
JENÔKE Kéthónap,teljes m enetfelszereléssel!...És a nyo-
m orékisbeállalégióba–
IGALDYS Tolószékestül?
JENÔKE Ésatolószékregéppisztolyvan fölszerelve,deálcáz-
va,hogy–
DOSTOJEW SKY A kém ényakkorlennejó...
PUSKENOVICS M ikor?
DOSTOJEW SKY H aadetektívéppen akastélyban tartózkod-
na,ésakandallófüstölésenyom ravezetné...
JENÔKE ÉshaW arinsm egérnéadetektívérkezését?
DOSTOJEW SKY Nem rosszgondolat.
NANY Nem ,uraim !W arinsnak sürgôsen m eg kellhalnia!
Nyom talanuleltûnikestehatig– világos?!
PUSKENOVICS H euréka!
DOSTOJEW SKY M ivan?
PUSKENOVICS Bô-rönd!!Ésleadjákapoggyászm egôrzôben!
DOSTOJEW SKY W ickfieldkisállom ás,feltûnikegyhatalm as
bôrönd –
IGALDYS Am ibôlcsöpögavér.
PUSKENOVICS Akkorsokkicsiszatyor...
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DOSTOJEW SKY Próbáljm egbelem ennivégre!
PUSKENOVICS M ibe?
DOSTOJEW SKY A bérgyilkosba.Próbáld m eg átélniegybû-
nözô belsô életét.H atelehetnélabérgyilkos,ésm egölhet-
néd W arinst– nos,hovarejtenéd?
PUSKENOVICS H ova?
NÉVH ÁM OS H áttudják,m it,uram ?M aradjon W arinsélet-
ben!M aud beleszeret,m intaz ágyú,W arinsjó útra tér,és
kiengedikarm aibólM ecBoltont,akiaterveketôrzi.
NANY A Névhám osm indenkitsajnál,csak azolvasóitnem ,
m agatöm eggyilkos.
IGALDYS Úgy van!H a tôle függne,m ég a Titokzatos M r.
M orton iséletben m aradna!
NÉVH ÁM OS H átm aradjon!
IGALDYS Ezképtelenség!

Jenôkefelhúzzaagépzongorát

NÉVH ÁM OS Nany kedves,adjon nekem elsejéig egy túrós
lepényt!
NANY Nem kap.
NÉVH ÁM OS Elsején m egadom .
NANY H ogyan?Sütnekem ?
NÉVH ÁM OS Egyem az édes kezeit,olyan flódnikatsütök
m agának!
NANY Nem hiszem ,m agajellem telen alak.
NÉVH ÁM OS Szilvalekváros–
NANY Csöndetkérek!Négym últ!
FÉRFIAK Igenis!

4.

A VETKÔZÔSZÁM
M audspiccesen érkezikalepezsgôzöttestélyiben.Nyakában vilá-
gítanyakék(ténylegvilágít,sôtvillog).M auddúdol,levetim agát
az ágyra – az ágy alóldecensvértócsábólkétláb lóg ki.M aud
lerúgja a topánkáját,leveszia harisnyáját,eldobja,a harisnya
fennakad a hulla kezén,m elylelóga padlásfeljáróról.M aud kö-
hög,akandallóbóldôlafüst,kétláblógkiakém énybôl.M audfel-
ugrik,táncol,vetkôzik,azablakhozszalad,csókokatdobálazut-
cára,a függöny m ögülkilóg egy hulla feje,M aud átesik egy
hatalm as,töm öttbôröndön,am ibôlkezek,lábaklógnakki,M aud
kinyitja a szekrényt,hullákpotyognakbelôle,M aud figyelm étez
is elkerüli,izgatottan turkála ruhák közt,felkap egy csinos
otthonkát,m agáhozpróbálja– ahogyvetkôzikéstáncol,ahullák
szem e fölnyílik,kezek csapkodnak,lábak bokáznikezdenek –,
M aud kirohan zuhanyozni.Abban a pillanatban a zeneelhall-
gat,ésnyílikabejáratiajtó.BelépazEgyszerû,azazVörösPlack.
Vécélehúzászaja,aBérgyilkoskijön egyújsággal

PLACK H ow doyou do!A hulláhozvan kitûnôszerencsém ?
BÉRGYILKOS Nem ,kérem ,én a...azáldozat...vagyvárjon...
nem ,nem ...azthiszem ,én agyilkosvagyok.
PLACK Neisfolytassa!M indjártsejtettem !H ovam egy?
BÉRGYILKOS M egnézem m agam a tükörben...kivagyok
konkrétan szóval...
PLACK Várjon,hiszen odabentzuhanyozik!
BÉRGYILKOS Én?
PLACK M indentelront,m agaszerencsétlen!

BÉRGYILKOS Kizuhanyozik?
PLACK Ki!Ki!H átM aud!
BÉRGYILKOS Ja,M aud.
PLACK Várjon,egyeztessük az idôt:hányadik fejezetben va-
gyunk?
BÉRGYILKOS Fogalm am sincs.
PLACK Én tudjam ?Kérem ,én m ostléptem ebbeavacak re-
génybe!Tizenharm adikvagyhuszonegyedik?!
BÉRGYILKOS Nem m indegy?
PLACK Nem egészen.
BÉRGYILKOS S m iért?
PLACK Azért,kedvesem ,m ertagyilkosatizenharm adikfeje-
zetben gyilkos,deahuszonegyedikben hulla.
BÉRGYILKOS W ell,m aradjunkatizenharm adikban.
PLACK Allright.
BÉRGYILKOS M agakicsoda?
PLACK Ne húzzuk az idôt.M aud hanyag nô,de a fürdésa
m ániája.Tizenhatésfélpercigfogtusolni,ennyiidônkvan,
hogyeltüntessükahullát.Plackvagyok.(Kezetad)
BÉRGYILKOS Plack?!
PLACK AzEgyszerû Plack–
BÉRGYILKOS – avagyVörösPlack,szem élyesen?!
PLACK M ondja,hovapróbáltaelrejteni?
BÉRGYILKOS A kém énybe.
PLACK Kém énybe?
BÉRGYILKOS Nem ,abôröndbe.
PLACK Bôröndbe?
BÉRGYILKOS Szóvalazágyalá...
PLACK Pancser.
BÉRGYILKOS A padlásra!Vagyafüggönym ögéakasztva!
PLACK Úgy,picifiam ?
BÉRGYILKOS A szekrénybe,osztkész!Vagytudjam it?H úz-
zukkiaregénybôlazajtalan írógéppel!
PLACK Regény– hullanélkülannyi,m inttúrósbéles–
BÉRGYILKOS Bélnélkül?
PLACK M enjen azablakhoz,fiatalem ber...
BÉRGYILKOS S m iért?
PLACK Nem kérdezni.M itlát?
BÉRGYILKOS Az angolkertetm eg a bukszusokat,otta ker-
tészkakál,ottaszökôkút–
PLACK H átm ég?
BÉRGYILKOS A m ûtavatm ûhattyúval.
PLACK Éselôtte?
BÉRGYILKOS Sem m it.Egysufnit.
PLACK Ésm ivan arraasufnirakiírva?
BÉRGYILKOS H u...
PLACK Parancsoljon.Ittam esszelátó!
BÉRGYILKOS Thanks.
PLACK Nos?M itlát?M ivan odaírva?
BÉRGYILKOS H ulla...tároló.
PLACK Nalátja.
BÉRGYILKOS Plackúr!
PLACK Igen?
BÉRGYILKOS Csakannyit...Igaziöröm nézni,ahogyön dol-
gozik!
PLACK Neszónokoljunk!M indjártvégeafejezetnek,m unká-
raföl!(Tapsol)Egy!Két!H á!

Sötét
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DOSTOJEW SKY M icsodaagyalágyultm arhaság!
PLACK Sôt!A legzseniálisabb ötleteim egyike!
PUSKENOVICS Csakelnem ondjaatöbbit!
PLACK Gondolják el...kijön a Scotland Yard,kiugranak az
autom obilokból,keresikahullát,átkutatnakm indentapin-
cétôla kém ényig,de van egy hely,ahova biztosan nem
fognakbekukkantani– nos,m iazahely?
PUSKENOVICS A hullatároló?
PLACK Talált.
DOSTOJEW SKY Plack,m agaöregszik.
PLACK M ertaztgondolja a fôfelügyelô:ugyan kilehetoly
balfácán,hogypontahullatárolóbarejtseelahullát...
PUSKENOVICS M aga.
PLACK M árbocsánat,deatárolóban nem lehetelrejteni,csak
elhelyezni.
DOSTOJEW SKY H m .Van bennevalam i...
PUSKENOVICS „H ullatároló”!M ondja,m agalátottilyetegy
kastélyban?
PLACK Nem isegyet.Százat!
PUSKENOVICS M agaacsaládikriptáragondol.
PLACK Nohátagyengébbek kedvéért– deazthittem ,m agá-
tólisrájön...H ulladéktároló!Csakhogylekopottadék–
PUSKENOVICS Visziinnen a piszkos m ancsát!Nanykám ,
életem ,ez kiitta a csokoládém ,kérek egy vism aiorcsoko-
ládét!M enjen innen afenébe!H agyjaazem bertdolgozni!
PLACK Á,á,hogyvan,kedvesIgaldys?
IGALDYS Jön afront.Szétm egyafejem .
PLACK H ol?
IGALDYS Itt,itt,aholBarbaram egrúgott.
PLACK Ó,ó,ilyen céllövôakedvesfelesége?
IGALDYS Barbara egy ló,m aga tulok!De tudja,m ia m isz-
tikus?Szegényfeleségem etisBarbaránakhívják,szétszakad
afejem ,csillagokatlátok–
PLACK Nagyon jó!Látja,ezértszeretem m agát,m ertilyen
jókatm ond,m ilyen kár,hogynem lettíró.
IGALDYS Dehiszen íróvagyok!
PLACK Igazán?Naésm itír?
IGALDYSÖrdögtudja,elakadtam .Tudja,úgykezdôdik,hogy
alégióegykocsm ában toboroz,éskitöraverekedés–
PLACK Várjon,hatudom azelejét,azcsakm egzavar.Kezdje
m indjártott,ahola kilencvenedik oldalkörülaz ôrm ester
keletfelém utat,ésaztm ondja:„Fiúk,apokolbais!M am eg-
m entjükalégióbecsületét!Anavant!Utánam !”
IGALDYS Igen,véletlenülvan egyilyen rész:nyolcvannyolca-
dikoldal...(Olvas)„Fiúk,azördögbeis!M aesteeljutunkaz
oázisba,avagybecsületistenem re”–
PLACK Ezekeljutnak,nyugi.(Iszik)Eztugorjuk...
IGALDYS M agam egittaaturm ixom at!
PLACK M ondtam én,hogyeljutnakazoázisba.Ésaztisugor-
juk,kérem ,hogy a nap roppant,duzzadtkorongja parázs-
lott,ésaszürkehorizonton tevésalakokvonultakfejjellefelé
adélibáb égrevetített,ném afilm szalagján – kezdjeinkább
ottazolvasást,hogyasejkhordáitegyenlôvétettékafölddel.
IGALDYS (olvas)„Végrelepihentek.M indenfelôlsebesültek
nyöszörgése hangzott,a távolban elhalta harcidübörgés.
Elcsendesedettm inden,és a sejk hordáiszinte egyenlôvé
lettekafölddel.Aztán m indenkit”–
PLACK – befedetta sivatag állandóan röpdösô pora,blabla,
tovább!Ezeketelengedhetnénekem ,aröpdösést.

IGALDYSSzósincsröpdösésrôl.A szállongóporfedtebeôket.
Röpdösniakeselyûkszoktak.– M agam egittaakávém at!
PLACK Egészségem re!Térjünk atárgyra.Szóvalnem tudja,
hogylegyen tovább...
IGALDYS A végére m árvan egyhatásosrész,am ikorlelep-
lezikaleleplezést,deaddighiányzikötven oldal–
PLACK Nagyon egyszerû!Nincsvéletlenülaregényben,illet-
vealégióban egym ellékszereplô fiú,egyhallgatag fiú,szo-
m orú éscingár,senkivelnem bizalm as–
IGALDYS Várjon csak...van egyilyen fiú...
PLACK M ilyen szerencse!M agaéppaharcnáltart,ésezafiú
m egsebesül,hánykolódik,hörög aszanitéckocsin,odahívja
a fôszereplôt,és m eggyónja a fôhôsnek a halálos pillanat
közeledtével–
IGALDYS M it?
PLACK Nem m indegy?Találjon kivalam it!M egölteacárt!
IGALDYS H ogyén – acárt?
PLACK Nem m aga– afiú!KiraboltaaSzerencsejáték Rész-
vénytársaságot,vagy apjátagyonverte,és elvette az anyját,
vagy vallja be,hogy ô egy nô,ésszerelm esa kapitányba –
m indegy,alényeg,hogytüdôlövésevan,ezértolyan halkan
beszél,hogya fôhôsm indig visszakérdez,hogy„m itm on-
dott? m it m ondott?”,érti,kétszer m ondja el,az kétszer
annyioldal,ésafiú vagylánycsak m ondja-m ondja,azután
hörög,visszahanyatlik,és–
IGALDYS – ésm eghal.
PLACK M eggyógyul.
IGALDYS H ülye.
PLACK Attólm égm eggyógyulhat.
IGALDYS M agaahülye!Ennekm iértelm e?
PLACK Gyorsan kérjen túrósbélest!
IGALDYS A fiú vagylány?
PLACK Nem !M aga!
IGALDYS Túrósbélest!
JENÔKE Igenis,sir!Kanállalvagyvillávalparancsolja?
PLACK Túróvalm eg béllel!Na!Szóvalképzelje el,m icsoda
izgalom :m eggyógyula haldokló,ottm enetela futkározó
porfátylak alatt,és valakitudja a titkát!Érti? És azthiszi,
hogyzsarolnifogja!
IGALDYS Értem .
PLACK Éselakarjatenniláb alól.
IGALDYS Világos.
JENÔKE Tessékparancsolni.
PLACK Köszönöm ,fiam .Szerezm érget–
JENÔKE Tessék?
PLACK Vagym érgeskígyót.(Esziabélest)
JENÔKE Igenis.
IGALDYSM icsodaszem telenség,egyszerûen odatelepszikaz
em berasztalához,am ikorlátja,hogyalkot!
PLACK (feláll)Jóétvágyat.Éskéz-éslábtörést.
IGALDYS Várjon,ésm ilegyen alegvége,m isüljön kiebbôl?
PLACK Kapjam egabecsületrendet.
IGALDYS A fiú vagylány?
PLACK Nem !A m érgeskígyó!(Odam egyegym ásikasztalhoz)
M itír?
BARTH OLDY Fenetudja,idekénevagyharm incoldal,am íg
M elvillevisszatérSkóciából,hogyleszám oljonakapitánnyal–
PLACK Nagyon egyszerû!Talán akad egyrész a regényben,
am ikorafôfelügyelôteátfôzaScotlandYardon,ésanyom o-
zásholtpontrajutott–
BARTH OLDY Véletlenülvan egyilyen rész.
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PLACK Ez nagy szerencse.M ertakkor valakijelenti,hogy
m egkerültatáska,am ibeacsatahajó tervétrejtették.Ésígy
sem m iakadálya,hogyvízrebocsássák azatom rom boló na-
szádot.
BARTH OLDY M icsodahülyeségeketbeszél?Azatom rom bo-
lásm am égcsakelm élet!Vágyálom !
PLACK Könyörgöm ,ne vágja le a szárnyaim at!Vagyis az
enyém etm árrégen lenyeste az a nôidém on (Nanyra m u-
tat),de hadd szárnyaljon az olvasó!Egy kisképzelet,jóem -
ber!Szabadságszerelem ,atom rom boló!Pittyegnekam orze-
jelek,pity-pity:m egkeruelta narancsszínue taaska – vagy
olyan színû,am ilyetm agam egálm odott–
BARTH OLDY Véletlenüléppen narancsszínût...Na de az a
táskanem kerülhetelô,csakahepiendnél...
PLACK Akkorezegypirostáska–
BARTH OLDY H ovatûntatejfelestúróm ?
PLACK Ejnye,hovam ászott?(M egette)
BARTH OLDY M aga naprólnapra erôszakosabb lesz,Plack,
legyen szíves,hagyjon írni.
PLACK (aNévhám osram utat– dörögve)Sztratoszféra!!
NÉVH ÁM OS M agabeleolvasottahátam m ögül?
PLACK Innen?
NÉVH ÁM OS Akkorhogytaláltaki?
PLACK Egyszerû.M agarágtaahüvelykujját,aztán beletúrtaz
orrába,kitépteazutolsóhajtincsét,ésam ennyezetrebávadt,
tiszta sor: a maga gyagyás grófja a Riviéráról a sztratoszférá-
baem elkedik.Ésam asam ód m intpotyautaselbújikaNavi-
gátorpoggyászában.
NÉVH ÁM OS Nahát!Nem találta el!M aga se m indentudó!
Am ikorfelszállaléggöm b,am asam ódazutolsópillanatban
elkap egy háncsota kosárfenekén,ottlebeg ég és felhôk
között,érti,m uszájleszbebocsátani–
PLACK Elegem van m agából.
NANY Plack!Idehozzám !
PLACK Parancs,én édeskatasztrófám !Tudja,hogy a m aga
lényében m égm indigvan valam i?
NANY Sem m isincs a lényem ben,felejtse el.H a szerelm et
vall,kidobom .Ittkom olyüzletrôlvan szó...
PLACK M irôlvan szó?!
NANY Neordítson.
PLACK M irôl??? – kérdezem oly lágyan,m int az alkonyi
szellô,zizegem olyodaadóan,m inthanem isapénztárpult-
nál,hanem azerkélyealatt–
NANY Befejezte?
PLACK M egcsinálom !Neisfolytassa!
NANY Aztsetudja,m irôlvan szó.– M ostm ivan?
PLACK H allgatok.
NANY Nos,van nekem egyvidékisógorom –
PLACK Értem .Feleségülveszem a lányát,betársítom a tej-
ivóba,esetleg m egölöm azenélô autogénvágóval,pedig ez-
zelfeláldozom legzseniálisabb ötletem et–
NANY Térjünkatárgyra.
PLACK Térjünk atárgyra,nagyon helyes!Beszéljünk atúrós
lepényekrôl!
NANY Egym orzsányielôlegetsem adok!Elôszörm agaszállít!
PLACK M ilyen helységben van avidékisógor?
NANY Ittvan atejivóban.
PLACK Értem .Tolnikell.H ová?
NANY A sógornem béna,nincssem m ibaja,csaktehetségte-
len.Rábeszéltem ,hogy jöjjön fela faluból,hogy m unkát

adjak neki.De alkalm atlan szegény.M aga a rakás szeren-
csétlenség.
PLACK Én?
NANY A sógor.Szóvalaztgondoltam ,hogyegyilyen Dosto-
jewskynakvagyDábljú ÉjdzsPuskenovicsnakm égkinôheti
m agát–
PLACK Vagyem líthetengem is...
NANY Úgyvan.Szóvalhogyészéstehetségnélkülazírással
m égm indigtud keresniszegényvalam icskét–
PLACK M ilyen bokája van!Azaz m ilyen igaza van!M aga
nagyon okosasszony,ham iketten összefognánk–
NANY H agyja,én kiszállok.De ha m egtanítja a sógorom at
kalandregénytírni,akkorén fizetek m agának négykávétés
ugyanannyitúróssütem ényt.
PLACK Ennyiazegész?
NANY Nem nagym unka?
PLACK A négy túrósrólbeszéltem .Kevés!Életem ,boldog-
ságom ,ezhattúrósértisfejedelm iteljesítm ény!
NANY Legyen!Idehívjam asógort?
PLACK Nem szükséges.Ebben –m intm inden m ásban –csal-
hatatlan vagyok:m egszagolom adilettánst,ezerkilom éterrôl...
JENÔKE Parancsolazúr?
PLACK Sem m it,kispofám .(M egy,szim atol)Csak írm eg sír
m egsírm egírm egírogat,izzikafüle–ábrándoslelkiéletet
folytatatém ával,m itneki,hogyhatkorzárakiadó!(Leülaz
Égôszem û ifjúhoz)Uram !M aga az én kezem alattcsodákat
fogm ûvelni!
ÉGÔSZEM Û Örvendek.
PLACK Én vagyok Plack.Az Egyszerû Plack – igen,nenéz-
zen így,én,vagyism i,szem élyesen!A Plack!A VörösPlack!
Írunk?Írogatunk?M it,haszabad kérdeznem ?
ÉGÔSZEM Û Búcsúlevél...
PLACK Jócím ,csakkellm éghozzávalam i.M ondjuk,A hal-
hatatlan búcsúlevél...
ÉGÔSZEM Û Nem ,ezhalálos.
PLACK A halálosbúcsúlevél.Nem rossz.VagyAz öldöklôbú-
csúlevél,ésavégén kiderül,hogyaTintagyárportásaagyil-
kos– nem errôlszól?
ÉGÔSZEM Û Nem .
PLACK H m .Kötvehiszem .Nos,m irôl?
ÉGÔSZEM Û Valakiöngyilkosságra készül,és elm egy a tej-
csarnokba,hogyutolsólevelétm egírja–
PLACK Ésm ostjön afordulat!?
ÉGÔSZEM Û Úgyvan.Odaülegyhórihorgas,vöröshajú po-
jáca,ésazilletônem képesbefejeznialevelét,am íg–
PLACK – am ígnem jön egynô!
ÉGÔSZEM Û M ilyen nô?
PLACK Valam i ism eretlen. M égis ism erôs. M ert ilyen a
szerelem ,barátocskám ,pontm intaregényekben:m eglátják
egym ást,m egkondulnakaszívharangok,ésafiúnak,sutty!,
m áris elm enta kedve az öngyilkosságtól.De m árm agára
vállalta,hogyôatettes,ésvéletlenülazujjlenyom ataisegye-
zik.Ezaztán abonyodalom !Azöngyilkoséletben m arad!
ÉGÔSZEM Û M eghal.Igaz,hogypofozkodikelôzôleg,dem eghal.
BARTH OLDY Éshovárejtik?
JENÔKE A kém énybe.Elsôrangú ötlet.Deittm indentlenéz-
nek,am iam ásé.
PUSKENOVICS Ésahullatároló,ahhozm itszólnak?Tudják,
hogyalóversenyentaláltam ki?M ilyenfurcsaazem berielm e!
PLACK M aga?EgyPuskenovicstaláltaki?
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PUSKENOVICS Azügetôn.Nem nagyötlet,dehasználható.
PLACK Különben akém énytisén adtam eltavalyDzsíElKo-
vácsnak,egy ötvenezer fontos letételhelyezéséhez.A ké-
m ényttehátszintén nem m agataláltaföl...
DOSTOJEW SKY Ilyesm iben nincsújanap alatt...
JENÔKE Kivévetalán egyetlen m ûvet...
PLACK Igen?Ésm elyikaz?
JENÔKE A ném aírógéptitka.Ism eri?
PLACK Kiírta?
JENÔKE Én.Illetveén fogom .
BARTH OLDY H átén m ondok m agának újat,na hallja!Ta-
valyeltettem lábalólegyportugálözvegyet,éspralinésdísz-
dobozban vitték Lisszabonból Pekingbe. De a titokzatos
ham vakataForradásoselloptaaM ézesM ackóraktárából–
PUSKENOVICS Jó!Akkorén kitalálom ,hogyW arinsta ké-
m ényben elham vasztják,ésm ire M aud m egérkezik,valaki
zsebrevágjaegyfiolában!
DOSTOJEW SKY Ez nem is rossz.Dr.Dettlingtonnállehet-
nekfiolák.
ÉGÔSZEM Û M egkérhetném azurakat,hogyhordják elm a-
gukatazasztalom környékérôl?
PLACK Úgyvan!H agyjanakm inketdolgozni!
ÉGÔSZEM Û M agais...
PLACK M i?
ÉGÔSZEM Û Takarodjon!
PLACK Nem ism erszm ég,fiacskám ,én nem vagyoksértôdôs.
ÉGÔSZEM Û Akkor könyörögve kérem , hogy m enjen el!
Kérem ,m enjen el,hagyjon békén!
PLACK M itsírsz,öregem ?
NANY H agyjákaztaszegényfiút!
PLACK Nahátide figyelj,kedves sógor,tudok én így is be-
szélni!Nevirnyákolj,m ertlekeverek!Tudod,kivagyokén?
ÉGÔSZEM Û (sír)Plack,aVörösPlack.
PLACK Ittnem babram egyajáték!H attúróssalvagyok eb-
ben az üzletben, úgyhogy nem könnyeket akarok látni,
hanem tintátm egvért!Akkorism egtanítlakregénytírni,ha
beledöglesz!
ÉGÔSZEM Û Deén nem akarokregénytírni!
PLACK (utánozza)„Nem akarokregénytírniii!”Nézzm agad-
ra,tem am lasz!Édescicám ,ó,kisönism eret...!M egm ondta
a nénikéd,hogy m ivagy te:egy nebich!egy schlem il!egy
tökfilkó!egyfajankó!egyélhetetlen!egytehetségtelen!Sem -
m irenem vagyjó,legföljebb azirodalm iNobel-díjra!
ÉGÔSZEM Û Nem akarok Nobel-díjat,nem akarok!H agyja-
nakbékén!
PLACK M árpedig,édesfiacskám –
NANY Plack!Egyszerû Plack!VörösPlack!
PLACK Nezavarj,édesszívem ,látod,hogydolgozunk...
NANY Nem ôasógor...
PLACK M i?Nem ôasógor?
NANY Nem ôasógor.
JENÔKE A sógorén vagyok.

Csönd

PLACK A sógorén vagyok – nem is rossz cím .És a végén
kiderül,hogyagyilkosadetektívanyósavolt.

6.

BÉRGYILKOS Pénztvagyéletet!
W ÁGNER ÚR Életet.
BÉRGYILKOS Barom !Pénztvagyéletet!Nem hallotta?
W ÁGNER ÚR M itordít!Azthiszi,süketvagyok?M iután sza-
bad választanom ,hogyapénzem etadjam -e,hátén azélete-
m etajánlom .
BÉRGYILKOS H a kom édiázik,póruljár.H árom ig szám o-
lok...
W ÁGNER ÚR H árom !M ondtam ,hogyazéletem etm egkap-
hatja.Én ingyenélô vagyok,hátaz életre nincsrezsim .De
honnan veszekm ásikötven centet,haeztodaadom ?
BÉRGYILKOS Utoljárafigyelm eztetem ...
W ÁGNER ÚR Verjekiafejébôl,tiszteltm artalócúr,hogyén
m agának akárcsak egyetlen vasatis adjak.Nincs rá eset,
higgyeel,drágám ...
BÉRGYILKOS H a hülyéskedik,úgy fôbe lövöm ,m inta le-
gyet!
W ÁGNER ÚR Neordítson,m agaló!Idecsôdítinekem arend-
ôröket!
BÉRGYILKOS M ondja,m agabolond?
W ÁGNER ÚR Persze...Idehallgasson,rablovicsúr,adjon ne-
kem egy dollárt,és futnihagyom .Na? M itvitatkozzunk
soká,nem igaz?
BÉRGYILKOS M aga futnihagy?!Örüljön,ha nem bántom ,
éselm egyek.
W ÁGNER ÚR Ezisegyálláspont,denem azenyém .H upplá!
...Ne rem egj,pajtás,csak csuklottam !Az én álláspontom
m ás.H a elm egy,akkorén elôveszem a késem et,és szan-
zsén anyakszirtjébehajítom hátulról.H á!H á!W ell,m ydear
gyilkos!Zsebkésvetésben az öreg W ágnerolim pikon lehet-
ne!Ésrekordidô alattúgy a bicskám at,m intaz egy dollár
tarifátkiveszem m agából!Na?Választhat:pénztvagyéletet...
BÉRGYILKOS Uram isten.M agánakkékszakállavan?
W ÁGNER ÚR Színvak vagy?Én vagyok a Kékszakáll!Ilyen
egyhülyesztrovacsek.
BÉRGYILKOS De értse m eg,uram ,nincspénzem ,ésnem
akarom lelôni.
W ÁGNER ÚR M iért?
BÉRGYILKOS Sajnálom m agát!
W ÁGNER ÚR M iközöm ahhoz?M aganelegyen jóazén egy
dollárom ért!Tessékcsaklôni!
BÉRGYILKOS Nem !Ésm ostelm egyek...
W ÁGNER ÚR Akkor jön a bicska.Az én konyhakésszerû,
hatalm aszsebkésem .Szépkishecc!Na,tudjam it?H anincs
pénze,elfogadom arevolvert.M ajd csak adnak érteegykis
pálinkátaH árom Dugóhúzódájningrum ban!
BÉRGYILKOS Tessék.M enjen afenébe.
W ÁGNER ÚR M itsírsz,tekissztrovacsek.Gyere,kaphatszte
is pálinkát...Nini!M ilyen szép nadrágrögzítô lóg itt!Ezt
leszedem innen,am indenségit...jólodacsom ózták...Nincs
nálad egykésvéletlenül?
BÉRGYILKOS De hiszen m aga fenyegetett...hogy van m a-
gánakazakonyhakésszerû...
W ÁGNER ÚR M i??? Soha életem ben nem voltkésem !De
revolverem m árvan,hála istennek,hátide a kést...Nyug-
hass,kedvessztrovacsek,kezeketfel,éscsengess...
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BÉRGYILKOS Nincscsengô...
W ÁGNER ÚR H ogy?H ogyhogynincscsengô?
BÉRGYILKOS M ostvágtaleazsinórt.

7.

PLACK Ezm ivolt,haszabadnakérdeznem ?
JENÔKE Van m ég!Olvassakm ég?
PLACK Várjon.A regénynekam icsodája?
JENÔKE H áteleje.
PLACK Nagyon tehetséges.
JENÔKE Igazán?
PLACK M elyikafôhôs?
JENÔKE Egyikse.
PLACK Éskikezekabogarak?
JENÔKE EgyikW ágnerÚR,am ásikegybérgyilkos,kisbével–
PLACK Nincsneve?
JENÔKE Eltûnikafejezetvégén.
PLACK Á,m ár értem !Ez am olyan form abontó,avantgárd
betûfestészet? Figurák belibbennek,kilebbennek,m intaz
aszfodéloszillata– úgyvan?
JENÔKE Aztgondoltam ...szóvalhogy m ulatságos.Olyan,
m integyaperitifajóebéd elôtt.
PLACK Á!egykisdiólikôr!
JENÔKE M ielôttacselekm ényelkezdôdik...
PLACK Ugyan!M itnekünkcselekm ény,aztúlbanális!
JENÔKE (m egdöbben)Nem kellcselekm ény?
PLACK Na ide figyeljen,fiatalbarátom ,azthiszem ,m aga
nincs tisztában a regényírás euklideszi geom etriájával –
vagytisztában van?
JENÔKE Igen.
PLACK Igen?
JENÔKE Nem .Nem hiszem .
PLACK Vegyünk két pontot! Az egyik pont, hogy nincs
pénzünk– vagyvan pénzünk?
JENÔKE Nem .Nincsen!
PLACK Ezazegyikpont.A m ásikpont,hogyakiadóban hat-
korzárapénztár.E kétpontösszekötéseéletünkfôcélja.És
m iakétpontközöttalegrövidebb út?...Tessék?Nem hal-
lom !
JENÔKE Azegyenes?
PLACK A cselekm ény,kérem !M aradjunk m indig afôsodor-
ban!Sem m iérdekesm ellékepizód,m ertcsak m egyazidô,
sem m i fölösleges lendület, sem m i jellem ábrázolás vagy
gondolat,am ivelcsak a hiúságunkatlegyezgetjük,m iköz-
ben ketyeg-ketyeg...Expozíció!Nagyfordulat!Érdekespoén
éskibonyolítás!M ittetszik bám észkodni?Otta papírésa
toll!Estehatraönnekbekellfejeznieegyrem ekm ûvet!
JENÔKE Negyed ötvan,gondolja,hogysikerülnifog?
PLACK Nem érdekel,hogynégyvagyöt!A túrós,azhat!Ezt
tessék töm ören m egjegyezni.És m ostfogjunk hozzá!Az,
am itírt,nagyon jó,m ajd elhelyezzükvalam iavantgárd kép-
tárban.Ésm ostkezdjük azelején,acím oldalon.H ogyhív-
jákm agát?
JENÔKE Jenôke.
PLACK Nem baj.Ezen m ég segíthetünk.Van egyrem ek ne-
vem dugaszbanévekóta,m árisazöné:PiiH oward!Isteni,m i?
JENÔKE Bocsánat,deezazén kávém ...
PLACK Igen?H asonlítottaz enyém re.Na m indegy.Szóval:
PiiH oward:A ném aírógéptitka.Nanyka,m itszól?
NANY Kolosszális.

PLACK A cím oldallaltehátm egvagyunk.Lapozunk.Elsôfeje-
zet...Jegyezze m eg,fiatalbarátom ,hogy m inden kaland-
regény kocsm ában kezdôdik,ezen belülazonban m indent
lehet:kezdôdhetaverekedéselôttvagyverekedésután,vagy
közben.A szereplôk:elállatiasodott,kegyetlen,durvafickók,
akikben nincs szív – vagy van szív.Érti:pozitív – negatív.
Negatív – pozitív.A kocsm ában egy m ind ez idáig legyôz-
hetetlen,hatalm askatonagarázdálkodik.Egykarcsú éscsi-
nos legionista igen udvariasan agyonveri,m ajd illatosítja
m agát,éstequilátrendel.A tüzeteloltják,ahullákatkiviszik.
Tehát?H ogylegyen?Verekedéselôtt– után – közben?M ost
éljen aköltôiszabadsággal!Tessék!Tessékképzelegni!
JENÔKE Verekedés...
PLACK Igen?
JENÔKE ...elôtt.
PLACK Vagylegyen inkábbután?Negyedötkorakarm agave-
rekedni? A bunyót majd lem ondja három  sorban a haldokló
fôpincér– tessék!Fogjon hozzá!
JENÔKE M ihez?
PLACK Írjon!
JENÔKE M it?
PLACK Elsô fejezet!M irevár?Írjon uszkveharm incoldalt–
m itcsinál?
JENÔKE Felsrófolom azagyam at.(Felsrófoljaagépzongorát)
PLACK Rem ek!Egyeztessükóráinkat...(Iszik)
JENÔKE Aznem óra...
PLACK H átm i.
JENÔKE A lim onádém .
PLACK Tényleg?Nem ondja!Azthittem ,esernyô.
JENÔKE Várjon...
PLACK M ivan m ég?
JENÔKE Dem irôlfogszólni?
PLACK M i?
JENÔKE A regény.
PLACK Attólfügg,hogy cowboyregénytír,vagy detektívre-
gényt,vagylégiósat.M egjegyzem ,alégiósbólvan m ostaleg-
nagyobbkereslet.Egyébkéntm inden regényugyanarrólszól.
JENÔKE M irôl?
PLACK M irôl!Pojáca.H átarról!

Zene

NANY ÁLM A AZ ELSÔ FEJEZETRÔL
A kocsm ában egyhatalm askatona garázdálkodik,teszia szépet
adalolókocsmároslánynak,ésdisznómódraerôszakoskodik.A lány
segítségetkéra m atrózvokáltól,de azok rettegve bújnak a sön-
téspultalá.EkkorazÉgôszem ûfiúasarokban,akieddignem vett
észresem m it,m ertalevelétírta,fölneszel,odam egyapulthoz,és
igen udvariasan agyonveria katonát,a m atrózok beszállnak,
töm egverekedés,Nanyapulton táncol,rúg,dobálésénekel,m ajd
am ikorm indenkielterült,a fiú visszaüla helyére,ésillatosítja
m agát.Csöndlesz.Csakasebesülteknyöszörgésehangzik,Nany
m egigazítjaafrizuráját,ésodam egyafiúhoz

ÉGÔSZEM Û Pincér!Fizetni!
JENÔKE Nyaggatjákazem bert.
NANY Tecsakm aradj,Jenôke.H ass,alkoss...Igenis,uram ?
ÉGÔSZEM Û Voltegyszóda.

Csönd

Egyszódavolt...
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NANY Szóda.
ÉGÔSZEM Û Kérem ,m itfizetek?
NANY Nem szégyellim agát?
ÉGÔSZEM Û Dehogynem .Ötórájaittkuksolok,ésegyszódát
fogyasztottam ,errenincsm entség.Debiztosíthatom ,többé
nem fogelôfordulni.
NANY H olnap nem jön be?
ÉGÔSZEM Û Seholnapután.
NANY Seazután,seazután!
ÉGÔSZEM Û Neféljen,sohatöbbet.

Nanyfelkapjaalevelet

M itcsinál?!
NANY (olvas)„Próbáljm eg elfelejteni.Nem akartam ,hogyha
m észazutcán,arragondolj,hogybárm ikorm egláthatsza–”
ÉGÔSZEM Û Adjavissza,m egôrült?!
NANY „– és úgy keressük egym ás illatát a városban, mint két
holdkóroshülyetébolyult– szerelm em ,édeskedvesem ,hidd
el,hogyezvoltazegyetlen m egoldás–”
ÉGÔSZEM Û Adjavissza!Adjavissza!
NANY Tessék.Pfuj!Vigye!Elegem van m agából,fizessekia
szódát,ésm enjen.M enjen innen!Takarodjon!Neisfizes-
sen!
ÉGÔSZEM Û M ibaja?
NANY Sem m i.M indjárthányok.Életem beilyen rosszat!M it
írm aga,valam ilányregényt?M ostm itsír?
ÉGÔSZEM Û Nem szám ít,m indigsírok.
NANY Nagyon férfias,m ondhatom .
ÉGÔSZEM Û M aganem szokott?
NANY M iközehozzá?M iközem agának énhozzám ?Kinek
írjaeztalevelet?
ÉGÔSZEM Û Eznem levél.Ezazén lányregényem .
NANY Igazán?Akkorholvan azidézôjelvagyagondolatjel,
holvan,m utassam eg,holvan?!
ÉGÔSZEM Û Az egész egy nagy rohadtidézôjel.Úgyse tu-
dom m egtenni...
NANY M egakarjaölnim agát?
ÉGÔSZEM Û Persze.
NANY Á,azén kisfûzfapoétám !
ÉGÔSZEM Û Nem vagyokíró!Kikérem m agam nak!
NANY Ugyan!M indenkiíró.Írja,írja,m egnyugszik,kiírja
m agából.M eghatódikettôlasokszartól–
ÉGÔSZEM Û H ogybeszél?
NANY Szedjeösszem agát!M enjen!H ogyakarjam agátkivé-
gezni?
ÉGÔSZEM Û Nem tudom .
NANY Látja,ezen kéne inkább dolgoznia.Azthiszi,olyan
könnyû az:„m eghalok”,„m egszakadaszívem ”–csakleírja,
ésm árism egszakad?Dehogy,édesem :bizonybekelldöfni
azta kést,le kellugrania hídról,oda kelltennia nyakáta
sínre,zúúú,zúúú,gyönavonat!Kem ényenm egkelldolgozni!
ÉGÔSZEM Û M agaaztán tudja–
NANY Persze,idenézzen!(M utatjaacsuklóját)Én m árprofi
vagyok:én borotvátvettem ,ésnem irkáltam ilyen taknyos
búcsúlevelet,nem m aszatoltam szétakönnyeim etszódával
– én ittam  már gyufát is, kérem , meg salétrom ot, hozok egy
tequilát–
ÉGÔSZEM Û Kinem állhatom atequilát!
NANY Azajó!Tessék,citrom éssó!H ajtsale,barátocskám !
Ne köpd ki! H ülye vagy, m it csinálsz? Ezt m egfizeted!
Tessék!Só!Citrom !Igyál!Igyál!Nam égegyet!M ostm ondd

el,kiazalány!H ogyhívják?Fogadok,hogyEvelyn!M itrö-
högsz?
ÉGÔSZEM Û TénylegEvelyn.
NANY Naés?M iabajvele?M értnem lehettied azazédes
cica?Nem szeret?
ÉGÔSZEM Û De!Nagyon szeret.Csakszegényvagyok–tudja
m aga,azm itjelent?
NANY Ó,szegény,tem plom egere!
ÉGÔSZEM Û Nem tudom elvenni.Elkellküldjem m agam tól.
NANY SzegénykisEvelyn.Ésvan m áspasialáthatáron?
ÉGÔSZEM Û Egygazdagdisznófejû.
NANY Író?
ÉGÔSZEM Û Áá.
NANY Egym árki?Vagym esterdetektív?
ÉGÔSZEM Û Egy géplakatos.De sajátm ûhelye van.Evelyn
nem akarjaaszakítást,debelenyugodott.Evelyn szeret,de
nincsértelm e...
NANY Éste?
ÉGÔSZEM Û Én nem tudoknélküleélni.
NANY (pohárral)Evelynre!Csin-csin!
ÉGÔSZEM Û Evelyn vagyhalál!
NANY Fenékig vagynosex!(Isznak)Nem hiszek neked,kis-
fiú.Valld be,hogym eguntad.
ÉGÔSZEM Û M i?
NANY Ésinkábbm egölödm agad,m inthogyodam enjhozzá,
ésbelem ondd aszem ébe:„tévedtem ,édesEvelyn”– najó.
(Otthagyja)
ÉGÔSZEM Û Várjon!

Trillálá– agépzongorában elszakadegyrugó

FÜLIG JIM M Y Uram !A késem értjöttem !
ÉGÔSZEM Û H olhagyta?
FÜLIG JIM M Y Valam im atrózban.
ÉGÔSZEM Û M ilyen késvolt?
FÜLIG JIM M Y Acél.Keskenypenge,kisséhajlott.Nem látta?
ÉGÔSZEM Û Várjunk...Csak lassan,kérem ...M ilyen volta
nyele?
FÜLIG JIM M Y Kagyló.
ÉGÔSZEM Û H ányrészbôl?
FÜLIG JIM M Y Egydarabbólkészült.
ÉGÔSZEM Û Akkornincsbaj.M egvan akés!
FÜLIG JIM M Y H ol?
ÉGÔSZEM Û A hátam ban.
FÜLIG JIM M Y Köszönöm ...
ÉGÔSZEM Û Kérem ...A csapos m esélte,hogy m ilyen szép
késvan bennem .Egydarab húszcentiskagylóritkaság.
FÜLIG JIM M Y Forduljon m eg,kérem ,hogykivegyem ...
ÉGÔSZEM Û Nem lehet.
FÜLIG JIM M Y H ogyhogy?
ÉGÔSZEM Û A kocsm árosaztm ondta,hogyhagyjam benta
kést,különben elvérzek.A kocsm árosértehhez,ittm áror-
vostisöltek,régiétterem .
FÜLIG JIM M Y H ohó!Azért,m ertm agábaszúrnakegykést,
azértm égnem azöné!
ÉGÔSZEM Û H aszurkált,uram ,viseljeakövetkezm ényeket.
FÜLIG JIM M Y Tudjam it?Kiveszem m agábólakésem et,és
beteszekhelyetteegym ásikat.
ÉGÔSZEM Û Nagyszerû.Csaknelegyen kisebb...
FÜLIG JIM M Y Egynagykonyhakéstnyom okbehelyette.
ÉGÔSZEM Û Akkorrendben.
FÜLIG JIM M Y Forduljon...m eg...hopp!...Így...
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ÉGÔSZEM Û M ostnyom jabeleam ásikat...Gyorsan!
NANY Ezéppen jólesz...
FÜLIG JIM M Y M elyik?
NANY Ittvan apolcon,habárcsakfanyelû.

Sötét

8.

JENÔKE (olvas)...habárcsakfanyelû.
PLACK Ezm ivolt,haszabadnakérdeznem ?
JENÔKE Elsôfejezet,elsôepizód,nem jó?
PLACK Nagy-gyon tehetséges.
JENÔKE Tetszik?
PLACK M úlhatatlanul!Szintem aradéktalanul!
JENÔKE M iarosszbenne?
PLACK Szintesem m i.Vagyism inden.Adjaide,m ûvészúr.
H olatoll?
JENÔKE Átkellátírnivalam it?
PLACK Isten m ents!Csak tudja,m ûvészúr,azolvasók nem
szeretik, ha az író locsog-fecseg, szószátyár, bôbeszédû,
lyukatíra hasukba – húzunk belôle egy picikét,és m áris
tökéleteslesz...Ím e– idehallgasson!

Szignál

FÜLIG JIM M Y Uram !A késem értjöttem !
ÉGÔSZEM Û H olhagyta?
FÜLIG JIM M Y Valam im atrózban.
ÉGÔSZEM Û M ilyen késvolt?
FÜLIG JIM M Y Acél.Keskenypenge,kisséhajlott.Nem látta?
ÉGÔSZEM Û M ilyen voltanyele?
FÜLIG JIM M Y Kagyló.
ÉGÔSZEM Û Akkornincsbaj.M egvan akés!
FÜLIG JIM M Y H ol?
ÉGÔSZEM Û Ittvan apolcon,habárcsakfanyelû.

Csönd

PLACK Nos?H ogytetszik?
JENÔKE M ostjó.M ostjó.Köszönöm !
PUSKENOVICS Ezakés-dolog,eznem isrossz!
DOSTOJEW SKY W ell.Van bennevalam i...

FINÁLÉ
M aud kijön a fürdôszobából,fürdôköpenyben,törülközôbe csa-
varthajjal.A gyilkosaszobában keresgél

M AUD M agakicsoda?
BÉRGYILKOS Bocsánat,csakakésem értjöttem .
M AUD H olhagyta?
BÉRGYILKOS Valam iW arinsban vagy a konyhában,vagy a
kredencen,vagyasm izetten.
M AUD M egnézteahullatárolóban?
BÉRGYILKOS Rem ekötlet!(Indul)
M AUD Várjon!!!

A Bérgyilkosm egfordul– kéttekintetegybekapcsolódik

Csakaztakarom kérdezni...

BÉRGYILKOS H ogy...?
M AUD (odam egy,m egfogja a kezét,felsíra zene)M ilyen kés
volt?
BÉRGYILKOS Acél.Keskenypenge,kisséhajlott...
M AUD A nyele?
BÉRGYILKOS Kagyló...Egyhúszcentiskagylóritkaság!
M AUD Oh,nem ondja!H úszcentis?!Azritkaság!

Tangó.
A közönség m eghatottan nézi,ahogy a kétújdonsültszerelm es
kam aszoszavarralkerülgetiegym ást,csetlenek-botlanak– deaz-
után felzúg bennük a tangó-hangulat,arcok-lábak egym áshoz
sim ulnak,egyrelágyabb,érzékibb,m ajd egyreszenvedélyesebb –
ó,ezm áraligtánc,ezm árszinteszerelm eskedés–nem isszinte...
sôt...H m ...Függöny!FÜGGÖNY!!!

SZÜNET

M ÁSODIK RÉSZ

A BEENGEDÔSZÁM
Atrocitás.
Élesfénynyom jatelibeanézôteret,agépzongorarázkódik,füstöl,
valam iôrjöngô szim fonikus zene m ajdnem szétveti,Bruckner
vagyLiszt,vagyhasonló.A zenehirtelen félbeszakad,éskihuny-
nakafények,deteljesen

Vaksötét– éshosszú,rekedtcsönd

1.

Black Com edykéthangra,illetveegyhangra,hiszen ugyanaza
színészjátsszaaBérgyilkostésDostojewskyt

1.Van ittvalaki?
2.M iközehozzá?
1.Szóvalnincsen.

Csönd

1.Csaktudnám ,m értfogtakel.
2.Nem tudja?
1.Dehogyisnem .H átpersze!

Csönd

1.Csakazttudnám ,m értbilincseltekm eg!
2.Csak lélektanihatás.H a széthúzza a karperecet,lehull.
Nincsbezárva.

1.Jé,ténylegnincsen.(M ocorgás)
2.H ovam ászikm aga?
1.Ej,kifekszikitt,m aga?...Jé......egyhulla.
2.Term észetesen.
1.H ogykerültezide?
2.Legyen szíves,foglalkozzon asajáthullájával,aztpedig
hagyjaottbékén nyugodni.

1.Bocsánat.
2.Kérem .
1.M agaholvan?
2.M agaholvan?!
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1.A tetem m ellettülökegyládán.
2.Én isaládán ülök.

Csönd

1.M ondjakérem ,m iezazegész?
2.H ogyérti?
1.Álm odom ?
2.Én tudjam ,m itcsinál?
1.Ésm iezasûrû tinta,ezasötétéssem m ivan csakén valék,
holvalék,illetvehogym iezapokolifekete?

2.Készséggel fölvilágosítom . Bár azt hittem , magától is kita-
lálja.Ez,kérem ,egyhullatároló,ésnetessékahullákatszét-
hordani,m ertm inden elsején rovancsolásvan.

1.Ésén?Én?Én hogykerültem ide?
2.(sóhajt)A nô,anô,anô...
1.Jaj.Azthiszem ,igazavan.Táncoltunk egytangót,ittunk
egyvagykét-három konyakot...(Üvölt)Segítsééég!

2.H aakarja,elm ehet.Bárnem ajánlom .Van m égm agaelôtt
pár gondtalan fejezet, de a huszonegyedikben felkötik
rablógyilkosságért.

1.M itakartôlem ?
2.Csak az életét.H é...ne rúgjon...vigyázzon,nálam van a
kés...azthiszem ,nem érti.Nem ölniakarok,hanem cserél-
ni:m ostantólén vagyok abérgyilkoskisbével,m agapedig
DzsíDábljú Dostojewsky.Szükségem van egykörözöttgyil-
kos habitusára.Ugyanis a nagyregényem etírom .Szüksé-
gem van rá,hogyátéljem egybûnözôbelsôéletét.

1.Ésvelem m ilesz?
2.Ön m ostantólünnepeltíró.De siessen,m erthatkorzára
pénztár.

1.Viszontlátásra.Devárjon,hogyan cserélünk?
2.M árcseréltünk.
1.Nem fogjákészrevenni?
2.Kivan zárva.
1.Úgyhasonlítunkegym ásra?
2.M integytojás.Illetvekettô.
1.Nem isláttam m agát...
2.M iért,m aga látszik? M aga csak egy betûhalm az ebben a
regényben,akárcsakén.

1.Ésahulla?
2.A hulla?Azötbetû.
1.Nem sok,szegény.
2.Na,isten önnel,M r.Dostojewsky!M enjen visszaatejcsar-
nokba– illetvem enjen elatejcsarnokba,ésírjon,alkosson,
ésigyon M azagrint!Éselnem ondjasenkinek,hogym aga
nem én vagyok!

Fény

2.

DOSTOJEW SKY M azagrint!
NANY M it ordít? Pillanat!(Az Égôszem ûhöz) Akkor m ért
nem csinálszpénzt?M akem oney,m ydear!
ÉGÔSZEM Û H ogyan?
NANY Írjálegyregényt!
ÉGÔSZEM Û Nem írhatok.
NANY Anyukád m egtiltja?
ÉGÔSZEM Û Nem anyu,hanem ajóízlésem .Kérem ,nekem
nincsen képzelôerôm ,nekem nincsen stílusom –

NANY Rem ek!M ondtam ,hogyírjálregényt.
ÉGÔSZEM Û Inkább ahalál.
NANY Dolgozol?Van állásod?
ÉGÔSZEM Û Ittvagyokszem be...ott,abankba.
NANY Ôrzô-védô?
ÉGÔSZEM Û Nem ,sajnos.
NANY Fûtô.
ÉGÔSZEM Û Nem .
NANY H át?
ÉGÔSZEM Û Nem m ondom m eg.
NANY Dehogyisnem !

Csönd

DOSTOJEW SKY EgyM azagrint,szívem ...
NANY Kuss.
ÉGÔSZEM Û Sefûtô,seportás,seelnök,serablógyilkos–
DOSTOJEW SKY M ivan?
ÉGÔSZEM Û Csakegyvacakkiskönyvelô.Azutolsókönyvelô
afaktoringosztályon.
NANY Nem m ond igazat.
NÉVH ÁM OS Puff!Eztm egcsinálta!Nem tudja,hogy Nany
álm aegykönyvelô?Ezértvezet,szegény,irodalm itejcsarno-
kot–
PUSKENOVICS A könyökén jövünkki,m i,avilághírû írók–
NÉVH ÁM OS Nany egy könyvelôre vár,akinek hétgyereket
hizlalhat–
NANY M agadisznó!
NÉVH ÁM OS Éshétvégén kisautóvaljárnakafilm színházba.
PUSKENOVICS Nanyszépen kigöm bölyödne,éssohatöbbé
nem olvasnaregényt.
NANY A m agáétm ostseolvasom .– Ezm i,ezakönyv?
ÉGÔSZEM Û EzPuskin.
PUSKENOVICS Azenyém ?M elyikis?
JENÔKE Kem ényfedelû?!
PUSKENOVICS A Nevadafarkasa?
ÉGÔSZEM Û Nem ,azAnyegin.
NANY M irôlszól?
NÉVH ÁM OS Fogadjunk,hogyszerelem ,szerelem – avécét
szerelem –
NANY Ó,m agaszéplélek–
PUSKENOVICS Eztén írtam ?
ÉGÔSZEM Û Eztegym ásik,egysim aPuskin,nem ovics.Egy
natúrPuskin.(Nanynak)Tudja,kedves,m iaspleen,adög-
unalom ?
NANY Ilyetcsakférfikérdezhet.
ÉGÔSZEM Û Nahátvan ebben egyilyen okosnô,m intm aga,
akitalálm agánakegyspleenes,döglöttm ukit.Ésm itcsinál
ezanô,ezaTatyjana?
NANY Salétrom otiszik?
ÉGÔSZEM Û Rosszabb... Levelet ír a férfinak. Érti, egy
szerelm eslevelet.
NANY Értem .
PLACK (szaval– Tatyjana)

Én írokleveletm agának–
Kelltöbb?Nem m ond ezeleget?
M éltán tarthatjahátjogának,
H ogym ostm egvessen engem et–

IGALDYS Csönd!Csönd!
BARTH OLDY Fogjabeapofáját!
JENÔKE Ígynem lehetdolgozni!
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PLACK (túlüvöltiôket)
Ó,tudtam én,elfogsztejönni,
Zálogvolterreéletem ;
Azégieknekkellköszönni,
H ogysírigôrzôm vagynekem ...
Régálom hôsvagyéjjelem ben,
Látatlan iskedveltelek,
Bûvöltekacsodásszem ek...

– „csodásszem ek”– apasikánakírjaezanô!–
ÉGÔSZEM Û M itcsinál,m egôrült?
PLACK (kitépettegycsom ólapotakönyvbôl)

Beléptél,sájulásbahullva,
M ajd m eglobbanvaéskigyúlva
Szívem rád ism ert:ôaz,ô!

Látja,ponterrôlbeszéltem m agának:m eglátta!ráism ert!
m egszólaltakaszívharangok,atöbbism onca.
ÉGÔSZEM Û Adjavissza!
PLACK (zsebrevágjaakitépettlapokat)M agaúgyisavonatalá
m egy,nevesszen kárbaezaszépfejezet,nehagyjukazege-
reknekozsonnára...
NANY Adjavisszaneki!
PLACK M itugrál?Nesze,kisfiam .(Nem adja)
NANY M ondok valam it!Ne búcsúleveletfirkálj,hanem írd
m eg,hogyvárjon egykicsit,am ígdúsgazdagleszel!
ÉGÔSZEM Û Áá,belefáradtszegény.Egész nap sír,vakaró-
zik,televan kiütéssel.
PUSKENOVICSEzjó:akiütés!Eztírjabele!Ésagéplakatostis!
DOSTOJEW SKY Írjon belem indent!
ÉGÔSZEM Û H ogyhogy?H ová?
DOSTOJEW SKY Azegészet!Legyen benne!Ôkis!(A közön-
ség)M indenki!A piciporszem tôlacsillagokig!A létéssem -
m i!M eghogyegybérgyilkosnak(kisbével)m ilyen nehézaz
élete,kutyanehéz,hogym ennyitkellveszôdni...
PUSKENOVICS Ezm osthogyjön ide?
NANY Csönd legyen!M indenkihallgasson,vagykidobom !

M élacsend

M egm ondom , m it kell csinálni... Ism ered az elnököt a
bankban?
ÉGÔSZEM Û Persze,egyszerkiszállta páternoszterból,egy-
szerpedigalim uzinba–
NANY Nekifogszírni...
NÉVH ÁM OS Szerelm eslevelet?
NANY M égegyszó...!!
ÉGÔSZEM Û M itfogokírni,atyaúristen!?
NANY Írsznekiegyszép,okoslevelet–
JENÔKE Írjaazt,hogyacáricsalád unokaöccse–
BARTH OLDY – deelloptákegydíszdobozban –
NANY Azigazságotírd...
PLACK Úgyvan!Igazságotnekikapofájukba!M ajdén fölépí-
tem :apád törökbevándorló,kutyam enhely-tulajdonos,anyád
szentasszony,jobblábárasántít,három éveelloptákacsalád
egyetlen vagyonát,egynyakéket–
IGALDYS A cáriékszerekközül–
PLACK – am ireajövôdetépítetted volna,ugye–
NANY H azugsággalnem m együnksem m ire–
PLACK Eznem hazugság!Ezköltészet,m agakrokodilszívû!
ÉGÔSZEM Û Ténylegellopták...
PLACK Naugye!
NANY M itloptakel?
ÉGÔSZEM Û A családiékszert...egyplatinaharisnyakötôt–

PLACK Nem jó!Nyakéketírjon!Azolvasók gyûlölik arefor-
m okat!A detektívpipázzon,abûnöslegyen cinikus,azapa
legyen török,azíróneírjon prém boáshölgyet,akititokzatos–
IGALDYS Úgyvan,atitokzatoshölgy,azszürkeruhás–
BARTH OLDY – éslehajtottfejjelsiet.
PLACK Egym illiókatérônyakék,azolcsóésnem ráz– m ajd
én lediktálom ...
NANY M agahallgasson!Nem hagyom tönkretennieztafiút!
Írjegykicsitagyerekkorodrólis–
BARTH OLDY Négy-ötfejezetet–
NANY Félbekezdést.Ésírjaszerelm edrôl,errôlazEvelynrôl,
éshogym itszeretnél,m ikazálm aid –
PLACK AzIsten szerelm ére,legyen feltaláló!Föltaláltaa...a...
azajtalan írógépet!
JENÔKE Aztén találtam fel...
PLACK Kuss!M agaír!– H ogyam ûszakitervek m árkészen
vannak,tiszteltelnök úr,csakhogypénz,pénz,pénz,pénz
kellam egvalósításhoz!
NANY Egykislakáshoz...Bérelniszeretnélegym anzárdszo-
bát,vennipárbútort,vagy m ittudom én,nem adok taná-
csot.Írd,am itgondolsz.Csakazigazat.Én m egátviszem ,és
esküszöm ,hogylerakom azelnökasztalára,éselolvastatom
vele!
ÉGÔSZEM Û Rendben...Próbaszerencse...
NANY (m egcsókoljaafejét)Sikerülnifog...
ÉGÔSZEM Û Adjanakpapírt,tollat...
NANY Ésnezavarjátok,fiúk...

Csönd.Nézik

ÉGÔSZEM Û Ígynem lehetdolgozni...
JENÔKE Felsrófoljam azongorát?

Deagépzongoram agátólm egszólal

GÉPZONGORA Elsô fejezet harm adik epizód, am elyben
W ágnerúrésPepita Ofélia csillagokatszám ol...Tücsökze-
ne.Egy!Két!H á!és–

Tücskök ciripelnek,baglyok huhognak,kutyák ésrészegek vonyí-
tanakagépzongoraéjszakájában
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PEPITA OFÉLIA Ó,m ennyicsillag!
W ÁGNER ÚR M ittudom én,hogym ennyi?Attólkérdezze,
akileltározniszokott.
PEPITA OFÉLIA M ijuteszébeacsillagokról,kedves?
W ÁGNER ÚR Az juteszem be – ha m uszáj–,hogy m iféle
m agasrangúkatonalehetneazégennyicsillaggal,tényleges
szolgálatban!
PEPITA OFÉLIA M ásnem juteszébe,kedves?
W ÁGNER ÚR Atyám azthitte egy énekesrôl:nagy csillag
lesz.Valam iCaruso.Denem hallottam felôleazótase.
PEPITA OFÉLIA Biztosan elzüllött.
W ÁGNER ÚR A legtöbb tenorelzüllikarészegségtôl.
PEPITA OFÉLIA Ön tenor?
W ÁGNER ÚR Nem ,kérem ,én basszistavagyok.
PEPITA OFÉLIA M értpirultel?Én is...
W ÁGNER ÚR Voltm árön azoperában?
PEPITA OFÉLIA Nem ,deafivérem nekkivettékavakbelét.
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W ÁGNER ÚR Igazán?!H onnan?!...Deúgylátom ,ön össze-
tévesztegyoperációtA nürnbergim esterdalnokokkal!Gyönyö-
rû opera:hosszú,denem fáj.
PEPITA OFÉLIA Altatással?
W ÁGNER ÚR Úgyvan!Tudjaön például,m iazaParasztbecsület?
PEPITA OFÉLIA H ogyne!M ondjuk,ham agam ostm egadja
azegydollárom at,am iveltartozik.
W ÁGNER ÚR Nagy gyerek m aga,leányom .Nem fordulhat
elô.De m iértnem beszélünk inkább a zenérôl,am elyben
nem egyPepitaOféliafordulelô...
PEPITA OFÉLIA Ó,igazán?
W ÁGNER ÚR PéldáulSekszpírkarnagym ûvében egyPepita
nevû királyleánya,akinem lehetboldogegyhiszterikusdán
tenoristával,m ertm egátkozta az apja szellem e:ahányszor
m egcsókolnák egym ást,közbelép azenekar,ésakkornekik
énekelnim uszáj.
PEPITA OFÉLIA Ó,deszom orú.
W ÁGNER ÚR Továbbá...Azégolyan,m inthakirakatelôttállna
az em ber.H aalkalm ilag m eghalok,m egtudom ,hogynem
üveg m ögötttartják-eacsillagokat,m integyezüstevôkész-
letet.Az em ber nem m ászhatfeléjfélután,hogy lyukat
csináljon a Tejúton üvegvágóval,hogy kivegyen egy csilla-
got,ésam agahajábatûzze–
PEPITA OFÉLIA Szom orú,szom orú...
W ÁGNER ÚR H ja!ilyen azélet,barátom :hiábaálm odozunk,
a valóság csak annyitér,am ennyitaz öreg Pinkerton fizet
egylopottrendszám tábláért...
PEPITA OFÉLIA Akkorválasszunkcsillagot?
W ÁGNER ÚR És m ennyihézag!Ez is m ind a m aga hülye
csillagaim iattvan!
PEPITA OFÉLIA Vigyázzon,leszédül!
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JENÔKE (olvas)...vigyázzon,leszédüüül!
PLACK Ó,beleszédültem ,ó,m ester...
JENÔKE Annyirajóvagyrossz?
PLACK Aznem kifejezés!Csakkénem égbelevalam i...
JENÔKE M i?
PLACK Egykiscselekm ény,könyörgöm ,m ester,félhatm últ!
Kaptízpercet,hogybefejezzevégreazelsôfejezetet,addigén
szállítom am ásodik,harm adik,negyediktôlhuszonegyedik...
JENÔKE M agaírta?
PLACK M itképzel?
JENÔKE Dehátkiírta?
PLACK Ki!Ki!H átPiiH oward!Netessékígynézni!M agaírta
éskész.Illetvekész,tehátm agaírta.
JENÔKE H olvan?
PLACK Figyelem !Uraim !Csendestársatkeresek A zajtalan
írógéphez!
JENÔKE Pardon,A ném aírógéptitka...
PLACK Kuss!M agaír!M agacsakacehhetfizeti!
JENÔKE M ilyen cehhet?
BARTH OLDY H alló!Figyelem !Jóbefejezésseltársulhatvala-
kiA szám um fenegyerekeihez!
NÉVH ÁM OS Benne!Itta jó befejezés,kétházassággal,be-
csületrenddel!
PLACK Nem beszélbele!Én kezdtem alicitet!
BARTH OLDY Légiósbólvan m ostalegnagyobb kereslet.
NÉVH ÁM OS Így igaz!A Színes Szavak m ostcsak légiósat
nyom at.M ostadtákvisszahárom erotikusm ûvem et.

IGALDYS Társuloklégióhoz!
PLACK Én társuloklégióhoz.
IGALDYS Jó,dobjukössze!
PLACK M agánálhányfejezetvan?
IGALDYS H ánykell?
PLACK Eleje,aznem kell.
IGALDYS Van nekem tizenkettô m ínusz eleje.Ötkibonyo-
lítás,egyváratlan fordulat,kétfélreértésésegysivatagihá-
ború,am ikorasejkhordáiegyenlôvélesznekafölddel.
PLACK Egyefene,adjon kétkibonyolítástésfélfordulatot.
IGALDYS Ésaháborút,véresen?
PLACK Aztnem m agátólveszem ,m agaszárítottpióca.
BARTH OLDY Én adoklégiósötletet!
PLACK Ötletnem kell!
BARTH OLDY Nekem m ostszállítanikellegycowboyt,ésvan
egy félig kész légióm odáig,hogy a sejk hordáitegyenlôvé
tettéka–
PLACK M agátólcsakdetektívetveszek,vagyapróhirdetést.
BARTH OLDY Jó!Jó!M ikell?
PLACK Egyéjszakaibehatolás,pluszegyteafôzésaScotland
Yardon –
BARTH OLDY Benne!Uszkvem ásfélfejezet...
PUSKENOVICS Stop!Várjon!Vegye m eg a hullatárolótegy
hullával!
PLACK Egyhullanem hulla.
DOSTOJEW SKY H ányat akar? Készítek m agának hullát,
am ennyijólesik.
PLACK Nem !M aguktólahuszonegyedikfejezetkell!
PUSKENOVICS M elyikaz?
PLACK Am elyikben abérgyilkostfelakasztják.
DOSTOJEW SKY Tévedés!Azátleszírva!
PUSKENOVICS H ogyhogy?
DOSTOJEW SKY A bérgyilkosm egkapjaabecsületrendet.
PLACK Úgyisjó.
PUSKENOVICS Ésm itfizet?
PLACK Nyugalom .M indenkikileszfizetve,százszorosan is!
BARTH OLDY Stop!Egy cowboyostvisszakaptam a bukott
Nevadakiadótól.
PLACK Indián nélkül?
BARTH OLDY Félvérrel!
PLACK Féláron!Deazarésznem kell,hogyanapbíborszínû
sugara bearanyozza a prérit,ésaz ôsivadságában m egm a-
radtvidék fölöttbusong anyár,ésekkorjön Elen...– Elen
nem kell.Elégazarész,hogyM exikófelôlérkezikegyism e-
retlen cowboy,ésegy45-ösColttalegyszer,kétszer,ötször,
szóvalhuzam osabb ideig fejbe lövik,a félelm etesjövevény
pedigidegenszerû m osollyalm egnedvesítiajkait,m intvala-
m ikellem esleopárd,ésígyszól:
BARTH OLDY „Nem fogagolyó.”
NÉVH ÁM OS Akkorintézzékelponyárral.
BARTH OLDY H ogykerülaprérireponyár?A szaharaiszpá-
hikfegyvere.Akiknekskarlátköpenyükvan,ésponyárnevû
tôrthordanak,ésrettenthetetlenek.

IGALDYSA ponyáraznem tôr,hanem görbecsretöltöttkarabély.
DOSTOJEW SKY Úgyvan.Dem iazagörbecs?
PLACK Neessünk szét,urak!Kénem ég nekem egysivatagi
oázis,ôrültezredessel.Nanyka!Aztcsiripelikaverebek–
NANY M itcsiripelnekaverebek?
PLACK H ogykem énym aatúróssütem ény.Nincsm inden-
nap friss?
NANY Éshavan?Négyévejáride,deasajátpénzébôlm ég
soha–
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IGALDYS Nem m intvásárló,hanem m intfogyasztó nyilvá-
nítottam vélem ényt.Bocsánat!!...Szóval?Nincsôrültezredes?
BARTH OLDY Devan!
PLACK M agátólm égôrm estersekell!Apropó!Kinekvan egy
jónôje?
BARTH OLDY Nekem van egynagyon jó nôm ,aKalózPepi,
ôlehetahajókapitánya,m egvan egyhajóm is,aVakapád!
JENÔKE Nem kellkalóznô,nem ,nem ,nem !
BARTH OLDY Ezm indenrejó,ezanô...(Olvas)„Nyakában
valam inyeszlettszôrm edíszcsüngött,ésszépvonásaitfino-
m an kiem elte a púder és a skarlátvörösre festettszáj.És
ahogyvégigm entazivón,aférfiakutatengedtek–”
JENÔKE Sem m itnem ér.
PLACK Kuss!Készafejezet?
NÉVH ÁM OS Ide hallgasson!Nekem van egy nôkatalógu-
som .M ilyen kell?Szôke?Barna?Vörös?
NANY Fekete!Fekete!Csakisafekete!
PUSKENOVICS A Vöröskarom kellm agának!
NANY M ondom ,hogyfekete.
PU SKENOVICS Az fekete. (Olvas) „Korom fekete, fehér
bôrû,fiatallány,hátrafésült,sim ahaján –”
PLACK – fényábráktáncoltak–
PUSKENOVICS „– ésvörösrelakkozottkörm eiinkább vala-
m i kubista festônôre vallottak, m int az alvilág rettegett
vezérére.”
PLACK Csakaszem ei...csakafurcsa,tiszta,kékeszöld,nagy
szem ei– nefolytassa,három szoradtam árelnekem .
PUSKENOVICSDeeztanôtnem lehetm egunni–m eglehet
unniegyilyen nôt?!
JENÔKE Vegyükm eg...
PLACK Egyefene,m inthasználtat...
PUSKENOVICS M itfizet?
IGALDYS Ezaz!
BARTH OLDY Lássukam edvét!
NÉVH ÁM OS Elôafarbával!
PLACK M agátólsem m itsevettem !
NÉVH ÁM OS Vegyem egaBandzsaYvonne-t...vagyafelesé-
gem et!
PLACK Sztratoszféra!
NÉVH ÁM OS M ivan?
PLACK A léggöm bötm egveszem !
NÉVH ÁM OS DeazaRiviérárólszállföl,azluxusfelár!
PLACK Akkorelôbb szálljon fel,ésutánaveszem m eg–
NÉVH ÁM OS M agarabló!M agaam argótislenyúzzarólunk!
PLACK M egadíszbôrkötést,aranybetûkkel–na,idenézzenek!
DOSTOJEW SKY M iaz?
PLACK Csönd legyen!(Kiszedazsebébôlcsom ópiszkospapírt,
kihajtogatja– fájdalm asan)Vegyék,neislássam .A legújabb
találm ányom .A legzseniálisabb ötletem .Egy darab szív,
am itm ostodaadok,legalább három láda túrós sütem ény,
napiötkávé per öthónap,és ötezer cigaretta...(Olvas–
ünnepélyesen)NINCS KEGYELEM !BANDÁM NEM ISM ER
IRGALM AT!H A E SOROK ÁTADÓJÁVAL H ARM INC-
EZER DOLLÁRT KÜLD,ÚGY M EGM ENTIH OZZÁTAR-
TOZÓIT.ELLENESETBEN TÉ CSALÁDTAGJAITÓLM ÁR-
IS ELTEKINTH ET. M ARADTU NK VÉRFAGYASZTÓ
TISZTELETTEL:A H ALÁLFEJESEK!!!(Körbeadjaalapokat,
a közönségnek is) És az egészetfélkövérrelkellnyom atni,
ritkítottbetûkkel,dupla sorközzel,huszonnégyes,ekkora
betûkkel,ésideközépreegyhalálfejeskliséjön,ésham ég
így se tesz kiegy oldalt,akkor ide csontváz,m argó,sor-
m inta.

NÉVH ÁM OS Ezm egm iafene?
PLACK Nem fogjákfel?...EzaJollyJoker,barátom !M ertm it
tesz az író,ha elakad,ha nem juteszébe sem m i,észára
pénztár,ésnincskéznélaPlack,aVörösPlack?Nos,akkor
jön adzsóker-levél,egyteljesoldalterjedelem ben!M árm ost
m inden regényben elférharm inc,uszkve harm inckétzsa-
rolás,az harm inc,uszkve harm inckétoldal,am itnem kell
m egírni,harm inckétizgalm asfordulat,am itnem kellkita-
lálni– ím é,ezazén végrendeletem ,ezazén tízparancsola-
tom !
PUSKENOVICS M icsodaagyalágyultbarom ság!
NÉVH ÁM OS Ezzelfizetm inket?
BARTH OLDY M egbolondult?
IGALDYS Adjavissza,m agam arha,aregényem et!
PLACK Tessék,neislássam !
IGALDYS M indegy.M utassaaztadzsoli-m arhaságot!
DOSTOJEW SKY Plackúr!Én iskapokegyet?
PLACK Vegyétek,vigyétek,egyetekahúsom ból!M ásoljátokle!
DOSTOJEW SKY Lem ásolhatom ?
PLACK H arm inckétpéldányban.
DOSTOJEW SKY Van valakinekegykesztyûje?
NANY Kesztyû,m inek,fázik?
DOSTOJEW SKY Tudja,azujjlenyom atok...
PLACK Ujjlenyom atéshalálfejm inden szerkesztôségben ta-
lálható,alkalm aspéldáulabérszám fejtésjelzésére.
DOSTOJEW SKY Adjanakpapírt...
PLACK Papírtide,papírt!Papirost!
NANY (azÉgôszem ûnek)H ogym egy?
ÉGÔSZEM Û Sehogy.
PLACK Papirusz!Papülapadóóóóón!Paprika!Paralitica de-
m entiapreacox!
NANY M iabaj?
ÉGÔSZEM Û Nem tudom .Olyan idétlen,ahogyöm lengek a
gyerekkorom ról.Érdekelazegybankigazgatót?
NANY Kezdd anôvel,kezdd Evelynnel!
ÉGÔSZEM Û De hiszen nem azzalkezdôdött!A gyerekko-
rom ...abbólnôttkim inden,vagytudom isén.
NANY M ilenne,ha diktálnád?Adjatok egypapírt.Igen,fô-
nök?...
ÉGÔSZEM Û TiszteltElnök Úr!Végsô kétségbeesésem ben
fordulokÖnhöz– nem túlzásez?
NANY Igazvagynem igaz?
ÉGÔSZEM Û H át...igaz,de–
NANY Repüljünk,kedvesem !!!
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A gépzongora m egpördüla tengelyekörül:rézfúvóskatonazene-
karzúgbenne,ésa szélm egszáz tom bolócintányér.Fölszálla
Rivierárólasztratoszféragöm baNavigátorralésazôrültGróffal
(Égôszem û).A M asam ód az utolsópillanatban elkapja a kosár
alján aháncsokat,lebegégésfelhôkközött,szerelm esen kalim pál

GRÓF (lenézakosárból)M iazapálcika?
NAVIGÁTOR Ne nézzen ki, hé, kapaszkodjon, vigyázat,
leszédül!Azapálcika?AzazEiffel-torony!
GRÓF H átazafehérkupac?
NAVIGÁTOR M ontBlanccsúcsán ajég!
GRÓF Nagyon kedves.
NAVIGÁTOR Valljabe,hogym árrepültazelôtt!
GRÓF Ezerszer.
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NAVIGÁTOR Gondoltam !
GRÓF Álm om ban.
NAVIGÁTOR Ésavalóságm ilybenyom ástteszönre?
GRÓF Sem m inôt.
NAVIGÁTOR M eghajlok, uram ! Ön az elsô em ber, aki
m egindulásnélkülhatolam agasba.
GRÓF Följebb!Em elkedjünk!
NAVIGÁTOR (kidobegyzsákot)Kapaszkodjon!
GRÓF Nam égegyzsákot!
NAVIGÁTOR H é,várjon!A föld m árcsakegyzabszem !
GRÓF Van azm égdióis.
NAVIGÁTOR M ostsem dobogszíve?
GRÓF Ezm égsem m i.
NAVIGÁTOR Ördögbe, kedves úr, ön a léghajósok hôs
lelkévelbír.
GRÓF Följebb!Kiazsákot!
NAVIGÁTOR Ésm ost?
GRÓF Sem m i,éppen sem m i.A félelem árnyékasem !
NAVIGÁTOR Szavam ra, nagyszerû! Ezennel elism erem ,
hogy képtelen vagyok önben félelm etgerjeszteni.A göm b
elégm agasrajutott,lefogunkszállni.
GRÓF Leszállni?
NAVIGÁTOR Veszélyesvolnatovább –
GRÓF Én nem akarok leszállni.Én em elkedniakarok!Ne-
kem hatáskell.(Elkezdikidobálniazsákokat)
NAVIGÁTOR M itcsinál?!(Lefogja,verekednek,aGrófkilógatja
akosárból)
GRÓF Ah!tetréfáltálvelem ,kedvesem ?
NAVIGÁTOR M itakarön?
GRÓF Bukfenceidetakarom látni!Ahh!A göm b tetejérekell
ülnöm !(Felm ászik)
NAVIGÁTOR Szerencsétlen,hiszen leszédül!
GRÓF Netörôdj,vagykivetlekazûrbe!
NAVIGÁTOR Legalább engedd m eg,hogy a derekadra kös-
sekegykötelet!
GRÓF H ogyne!H ogyrab legyek?H ogym indég csak rab le-
gyek?(Elôvesziakést)
NAVIGÁTOR M itakar?
GRÓF Nevetni,ahh,nyom orult!Te le akartálengem szállí-
tani.(Elkezdilevágniakosarakattartóköteleket)
NAVIGÁTOR Csakegyszóra!
GRÓF Nincskegyelem irgalom .
NAVIGÁTOR Várjon!M ég nem vagyunk elég a m agasan!
Nem látja,m ég ottpislog aVénusz!Ottm eg aSzaturnusz
hullahoppkarikái!H é,várjon!Nem akarokaNaprendszerbe
esni!Unom !M enjünkföljebb!
GRÓF Dobjálkiegyzsákot!
NAVIGÁTOR Nincstöbb zsák!
GRÓF Akkorteleszelazsák!
M ASAM ÓD (bem ászikakosárba)M ostnincsidônkbem utat-
kozni.– H é!Grófúr!Grófúr!Ittvagyok!
NAVIGÁTOR Kezicsókolom !
GRÓF (sarkantyúzzaagöm böt)Gyiaa!Gyiaa!

Ééén vagyokanééégerbéééébi!
Tessékengem jólm egnééééézni!

NAVIGÁTOR Juj!Dôlakosár!
M ASAM ÓD Neféljen,m ígengem lát!
GRÓF Vegyen tollat,papírt!Diktálnifogok!Adja a kezét!
(Felhúzzam agához)M értnem hozottírógépet?
M ASAM ÓD Ittazírógép!
GRÓF (diktál)Igen tiszteltElnökÚr!
M ASAM ÓD (ír)ElnökÚr...

GRÓF Végsôkétségbeesésem ben fordulokönhöz...
M ASAM ÓD ...fordulokönhöz.Tovább...

Kozm ikuskétely.AzôrültGrófeldobjacvikkerét,azelszáll,ôm a-
gapedigvisszavedlikéhenkórász,Égôszem û ifjúvá

ÉGÔSZEM Û Jónaktalálja?
NANY M it?
ÉGÔSZEM Û Eztavégsôkétségbeesést...
NANY Szerintem borzalm as.
ÉGÔSZEM Û M iért?
NANY Nyafogó.H iteltelen.
ÉGÔSZEM Û Olyan,m intapalackposta.Vagym intazuhanó
em berutolsókiáltása–
NANY Aznem ilyen.
ÉGÔSZEM Û H átm ilyen?
NANY Várjál...(Elvágjaazutolsókötelet)
NAVIGÁTOR Segítsééég!Nee!M icsinál?!Ó,a francba,én
följelentem m agát,m agadisznóóóóóóóóó–
NANY Ilyen.
ÉGÔSZEM Û Csacsiság.
NANY M iért?„TiszteltElnökÚr,m agadisznóóó!”Errebiztos
felkapjaafejét.A lényeg,hogyneunjael:olvassatovább...
ÉGÔSZEM Û Nem lehetnem égisfinom abban?
NANY Ó,teunalm aspofa!Akkorírjad versben!
ÉGÔSZEM Û H ogyhogyversben?
NANY Diktálom ...

TiszteltElnökÚr!
Én írokleveletm agának–
Kelltöbb?Nem m ond ezeleget?
M éltán tarthatjahátjogának,
H ogym ostm egvessen engem et,
Dehasorsom panaszszavának
Szívében egycsepp helym arad –

Na,ettôlkettéállafüle,ezután prózában elô agyerekkorral!
Éheztettek?Vertekaszüleid?
ÉGÔSZEM Û Diktálom ,kedves...
NANY Igenis,kedves?
ÉGÔSZEM Û TiszteltElnök úr...Elöljáróban hadd em lékez-
zem m egafogantatásom ról,hiszen ottkezdôdöttm inden...
m inden szenvedésem ...Anyám ésapám szûzen m entahá-
zasságba,szerették egym ást,m intkét...két...em ber.Defo-
galm uksevoltaszexrôl,halványlilagôzüknem voltaszere-
lem rôl...
NANY Tényleg?
ÉGÔSZEM Û ...a felelôsségrôl...anyám egyszernevetve m e-
sélte,nem tudtakcsókolóznise.
NANY Tényleg?
ÉGÔSZEM Û M éltóztatik sejteni ebbôl, tisztelt Elnök Úr,
hogyfogantatásom történeteigen hosszú történet,ésnem is
túlérdekestörténet–
NANY Akkorugorjuk,kezdjükaszületésednél...
ÉGÔSZEM Û Anyám születése?
NANY A tied!
ÉGÔSZEM Û A kettôhasonló...sôtösszefüggvalahogyfurán,
végzetesen –
NANY Fiacskám !
ÉGÔSZEM Û M ibaj?
NANY Nekezdjükinkább anagym am ucikáddal?
ÉGÔSZEM Û A Nagyi?Ôtnem ism ertem .
NANY Na,végrevalam i!„Sajnosnagym am ám atnem ism er-
hettem ”– m iért,m eghaltfiatalon?
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ÉGÔSZEM Û Nem ,elszököttegybankvezérrel.
NANY Nagym am augrik.Térjünkátaziskolára,iskolaiszen-
vedések...
ÉGÔSZEM Û M ondom ...
NANY Írom ...
ÉGÔSZEM Û TiszteltElnök Úr!...Gyerm ekkorom legszebb
éveitm egm érgezteegyúgynevezettpedagógus,állítólagem -
bertakartfaragnibelôlem .Ibinéniaztm ondta,ham eglát,
kinyílik zsebében a bicska.Ésén lestem a zsebét,elnök úr,
hogykattan abicska,juj,m ostisborzongahátam !
NANY Eztleírjam ?
ÉGÔSZEM Û Ne...
NANY Dehogynem !Folytasd!Rem ek!
ÉGÔSZEM Û Khm ...Tisztelt–
NANY – ElnökÚr–
ÉGÔSZEM Û Ésképzelje elazta gyerm eket...szom orú ele-
fántfülekkel,akitszám ûztek a szam árpadba,m ertotthon
felejtette az irkákat,sôtnéha az iskolatáskám atis.Sôtaz
elsôsökhöz küldtek sarokban állni!Egyharm adikost,elnök
úr!Én abban aévben felnôttem ,éseztIbinéninekköszönhe-
tem .A bojkott,elnökúr!Ibinénim egtiltotta,hogyszóljanak
hozzám .Ésottvoltakakem ényfiúkm egacim borám ,aH a-
lasiLaci– m ind-m ind betartottákeztakegyetlen parancsot.
H ogy lettem m égis könyvelô? H ogy ôriztem m eg lelki
egészségem et?H ogylátszólag olyan vagyok,m intm ás,bár
azthiszem ,m indenkicsak látszólag olyan.Igen,talán m in-
denkinek,talán m égelnökúrnakis...és talán m ajdegyszer,
egypezsgôm ellett,egyhóbortoséjszakán –decsitt,neszólj
szám ,ezértinkább SzövérffyGézáraterelném aszót...
NANY Pillanat...
ÉGÔSZEM Û Kéteff,ipszilon...Kérem szépen,em lékezzék
m eg Szövérffy Gézáról,az em berrôl,a hôsrôl,errôla kis
beszédeshôsrôl,akivisszaadtalelkiegészségem et.Kisgyáva
hôsvolt.Ó!nem szálltô szem be Ibinénivel!Az iskolában
nem fitogtattam erészségét!Deabojkottnehézévei–bocsá-
nat,nehéz hetei– alattm indig együttm entünk haza,és–
beszélgetettvelem !Érti,elnökúr?Gézaegykism acskaajtót
nyitottM ontBlanc-m agányom fagyos falán.Nem kívánok
idegein táncolni,pazarolnia drága figyelm ét,em beriigé-
nyességét,ezértrátéreklevelem okáraéscéljára,elôbbazon-
ban engedjem eg,hogyelm ondjam ,hogynevezettSzövérffy
hogyan lettrészekésôbbiéletem nekis.M ostnagyotugrunk,
elnök úr,több m inttízévet,azifjúkorlázaséveihez,ésegy
lényhez,vagyislányhoz–
NANY Nesírjm árm egint,teidióta.
ÉGÔSZEM Û Evelyn.
NANY A kékszem û Evelyn.
ÉGÔSZEM Û Elnök úr.Evelynnek van egym ocskosudvarló-
ja,szó szerint,ugyanisgépüzem ben dolgozik ôkelm e,való-
ságos géplakatos! A bôre alatt is olaj! M árm ost egyszer
bevártam eztazem bertabelvárosban,aGoszleth fénykép-
üzlete elôtt.És ahogy vártam rogyadozó térddel,egyszerre
egyarctûntelém afényképkirakatból,egykissépuffadt,al-
m ára em lékeztetô.Kiez? H olláttam én eztvalaha? Bizo-
nyárakitaláltaelnökúr...
NANY A Szövérffy?
ÉGÔSZEM Û Úgyvan!A SzövérffyGézam osolygottrám aki-
rakatból,életem döntô csatájaelôtt.Akkorm ártudtam :pil-
lantásom tüzévellegyôzöm ,m egalázom ,szétm orzsolom azt
am ocskosem bert.Elnökúr,higgyeel,Evelyn engem szeret!
Csak egész nap sír,vakarózik,nem m ehetnôülegy tem p-
lom egeréhez. H árom száz forintról lenne szó. Lakást

bérelhetnék,m eg vennék egykisrészvénypakettet.Tisztelt
ElnökÚr!Végsôkétségbeesésem ben fordulokönhöz–
NANY Juj,vigyázzon,felénkszáguld együstökös!
ÉGÔSZEM Û Aznem üstökös.
NANY H átm i?
ÉGÔSZEM Û A Scotland Yard.
NANY Kikerül...
ÉGÔSZEM Û Bajvan.
NANY M ibaj?
ÉGÔSZEM Û Nem látja? Teátfôz a felügyelô:a nyom ozás
holtpontrajutott...

M egafon:Pitty!Pitty!Pitty!H alló!Figyelem !M egkerültegyna-
rancsszínû táska!

NANY Nem narancsszínû,hanem piros.
ÉGÔSZEM Û Piros?
NANY M itsírsz?!
ÉGÔSZEM Û Evelyn kabátjaispiros.M eg egyszerahóvihar-
ban pirosvoltazorrocskája–
NANY Zöldesbarna! Ne sírj, pirinyem , m inden férfi
színtévesztô,m égazÚristenkeis–

ZENE
DalaNagySzíntévesztôhöz.
A szférákzenéje,kozm ikusvalcer.NanyésazÉgôszem û ifjú ösz-
szefogódzvakeringôznekasúlytalanságban,ésamikoréppen m eg-
csókolnákegym ást,rázendítazenekar,ésnekikénekelnim uszáj

6.

Ragtim e.
A Tejúton Potrien ôrm esterordít,ésa díszlépéstgyakorolják a
legionisták

POTRIEN Gáááááv...u!(Gardez vous)À...ossss!! (À gauche)
E...rt...van...m össh!!!(En route...En avant m arche) Eg-
raap...rd!!!!! (En grandeparade)

Durr!Durr!Vonulnakazírók,ahónukalattírógép

POTRIEN Egy...kettô...egy...kettô...M aguk csirkefogók,ez
m aguknak díszlépés? Jegyezzék m eg,hogy a légiós dísz-
lépés a legfontosabb ügy a világegyetem ben.Úgy csapják
oda a talpukat,m inta NagyBum m ,világos?Gazem berek.
H a m eglátja ezta „díszlépést” az ezredes úr,aztm ondja
m ajd nekem :„H é,Potrien...hovásettenkedik ilyen neszte-
lenülezaszázad?M ondja,kedvesPotrien,kikezekazéltes
m osónôkkatonaruhában?”Elég!Elég!Bitangok...abbahagy-
ni...Balett-tánc,csoszogás...H é!M aga szerencsétlen,le-
nyargalt,reum ás teve!Kiállni a sorból!M egállj,te lusta
csaló,te gum italpú hülye!ÁLLJ!...Tudjam aga,m itm ond
m ajd nekem aköztársaságielnök,ham eglátjam agát?
JENÔKE Tudom .
POTRIEN Úúúgy?Nos,m itfogm ondaniôexcellenciája?
JENÔKE Alázatosan jelentem ,ôexcellenciája így fog szólni:
„Nem értem ,kedvesPotrien,m itkeresittezakisúrileányka.”
POTRIEN Canaille!...H m ...úgy...Szóvalm agailyen viccesfiú?
JENÔKE Alázatosan jelentem ,vicces fiú vagyok!Ez a szak-
m ám !
POTRIEN M agam iniszter?
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JENÔKE Isten ôrizz!
POTRIEN Bohóc?
JENÔKE Jelentem ,íróvagyok!
POTRIEN Akkorírjon nekem egy díszlépést,haha!Bum m !
Bum m !Bum m !H ahaha!

Kínoscsönd,nézik

POTRIEN H áháááhááá!...Khm ...Dem ondjacsak...m itke-
resm agaalégióban?
JENÔKE H etinégyfrankötvenet!
POTRIEN Netettessem agáthülyébbnek!
JENÔKE Kinél?
POTRIEN Aztkérdeztem :m iértjelentkezett? Ó!Csak nem
légiósregénytír?
JENÔKE Jelentem ,légiósbólvan m ostalegjobb kereslet!
POTRIEN És m aga idejöttkicsitkörülnézni,sétafikálni,él-
m ényeketgyûjtögetni–
JENÔKE Nem ,kérem ,arraottakönyvtár...Én dolgoznijöt-
tem ,ôrm esterúr!
POTRIEN H ogyhogy?
JENÔKE Írni.Tudja,az írásnehéz m esterség,vagyis...hogy
m ondjam ...fényûzô m esterség,idô kellhozzá és végtelen
nyugalom ,ésotthon sokagyerek,kicsialakás–
POTRIEN Feküdj!Föl!Vigyázz!Gólyaállás!H ússzor!
JENÔKE (csinálja,közben)Itt,kérem ,ideális.Legalább hábo-
rúzom is egy keveset,leadom a feszültséget,különben se
m ondjasenki,hogycsakaköldököm etvakarom .Azonkívüla
kiképzésen nincs idôm íróiválságba esni,érti,elsüppedni
agyam szürkem ocsarában,m eg ittvan aszép sárgahom ok,
m egittvannakacsillagok,m egittazôrm esterúr,akivigyáz
rám ,éselvezetengem oda–oda–oda–aködöntúl...(Elájul)
POTRIEN M iafrancvan aködön túl?(Felrugdossa)
JENÔKE Azuuu...utolsófejezet,ôrm esterúr...khhhhiii...
POTRIEN M itm ondott?!M itm ondott?!
JENÔKE Illetveapénztár.

Csönd

POTRIEN (keletfelém utat)Fiúk,apokolbais!M am egm ent-
jük a légió becsületét!M a este hatig eljutunk a pénztárba,
avagybecsületistenem re–
ÍRÓK H urrá!Éljen azôrm esterúr!Vivát!Elôre!Pénztárvagy
halál!Pénztárvagyhalál!
POTRIEN Anavant!Utánam !E...rt...van...m össh!!! Egraap...
rd!!!!!Gyerünk!Gyerünk!M archez vagy crevez!M ész vagy
m egdöglesz– ezlegyen ajelm ondatunk!

Pokoliútam ocsáron átazegyresötétebb,sûrû,vadvadonba...

ÍRÓK M archezvagycrevez!
BARTH OLDY Gam biáig...Gam biáig.Csekélység.
NÉVH ÁM OS CsakTim buktun jussunkkeresztül.
DOSTOJEW SKY Kössétek m eg rongyokkalanadrágotok vé-
gét,m ertapiócákm indenhovabefurakodnak.
JENÔKE M ocsáron m együnk?
IGLADYS A m ocsárm árazôserdônyitánya.
JENÔKE Sárhogybugyog.
NÉVH ÁM OS M icsoda forróság repesztiezta bûzhödtle-
vegôt.
PUSKENOVICS Deszépen m ondtad,költôkém !
JENÔKE Ötven fok,m ennikell!M archezvagycrevez!

IGLADYS M énkû ebbe a m ocsárba!Ez aztán finom hely,
m ondhatom .
BARTH OLDY H agyjatokitt!H agyjatokitt!
DOSTOJEW SKY Öntsetekrum otaszájába!M asszírozzátoka
szívét!
POTRIEN Fölkelni,gazem ber!M enjtovább,vagyütök!
M IND M archezvagycrevez!
PUSKENOVICS M enjvagydögöljm eg!
BARTH OLDY H alló!H alló!H iszen ez a Szép Ilonka-völgy!
H azaértünk!Ottavillam os!
POTRIEN Kapjátoknyakon,vizionál!Töm jétekbeléakinint!
IGLADYS Santa M adonna!Skorpió!A pokoljóvalkellem e-
sebb –
PUSKENOVICS Teaztán tudod.
BARTH OLDY M ondjátok m eg azutókornak:aköltô elesett!
Lord Byron vagyok!
IGLADYS LordByron...még ilyenkorishencegaszerkesztô
úr...
DOSTOJEW SKY M együnk,m együnk,nem leülni!Viperák
vannakitt!
NÉVH ÁM OS Én azthiszem ,örökrem egpihenünkitt.
DOSTOJEW SKY Ostoba vagy.M enniés m enni.Addig van
rem ény.
POTRIEN M archezvagycrevez!
NÉVH ÁM OS Köszönöm .Köpökazegészre!
PUSKENOVICS Senkitsekényszeríthetünk.A gyöngék ésa
gyávákm aradjanak.
JENÔKE Deháthogyjutunkkiinnen?Ezerésezerkilom éter,
csakerdô,csakerdô,sivatag,erdô,erdô,sivatag,erdô!
BARTH OLDY Azem beréletútjánakfelén

egynagysötétlôerdôbejutottam ,
m ivelazigazutatnem lelém –

PUSKENOVICS Kuss,Dante,pofabe.
JENÔKE Lehet,hogyhelyesiránybam együnk,ésakkorhatra
elérjükapénztárt,gyerekek.
PUSKENOVICS M icsodasiránkozó,gyávatársaság,carram ba!
DOSTOJEW SKY Carram ba–finom beszédegydzsungelben,
igazán m egválogathatnáaszavait...
PUSKENOVICS Nesze!
DOSTOJEW SKY Csakhagyd!Csakhagyd!
PUSKENOVICS H add verem szétapofáját!
DOSTOJEW SKY Akiverekszik,golyótkap!Így nem lehet
viselkedniegydzsungelben!Fuj!
POTRIEN Fiúk!M indenkiuralkodjon m agán!Enavant!M ar-
chezvagycrevez!
PUSKENOVICS Azistennyila...
NÉVH ÁM OS Ittgebedünkm eg.
PUSKENOVICS Nom du nom ,azördögjátszikvelünk.
DOSTOJEW SKY M itgondol,kérem ?M iezitt,kávéház?
BARTH OLDY Eresszetekki!
JENÔKE H onnan?
BARTH OLDY Nem látokki,évekóta–
NÉVH ÁM OS M ertnincsegygondolatod.
IGLADYS Neked talán van?
BARTH OLDY Van –nincs–van.Nincs.Sem m iközöm sem -
m ihez,lebegek.
IGLADYS Öreg,unott,fáradt,m árférfise.
JENÔKE Ezhogyhogy?
IGLADYS Egyszer egy lánnyalösszenéztünk – tessék,ott
m egyéletem szerelm e,átm entatúloldalra,úgynéztem utá-
na,nem isfájt,m inek...m inek...m árnem isfáj,m enjcsak,
fáradtvagyok...
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NÉVH ÁM OS M ertm indig valam iegetverôtakartálírni!Jó
lettvolnaegyszeregyhülyeséget!
IGLADYS Dehiszen folyton csakhülyeséget–
NÉVH ÁM OS Sûrû,sötétlô.Nem érdekelapénztár,gyerekek,
m árapénztárseérdekel.
IGLADYS M ész,éskeresed a páfrányok alatt– nem tudod,
holvan,ésnem tudod,m iaz.Dem ész,keresed,botorkálsz,
rohanszasötétben,ésnem tudszleállni,teszerencsétlen.
JENÔKE Pióca!
BARTH OLDY Ésm indigegyedül,kom ám ,csakisegyedül.
NÉVH ÁM OS Persze,a rettegés virtuóza vagy:úgy játszola
szorongásodon,m integyStradivari-hegedûn.
PUSKENOVICS Ôrm esterúr!Ezekm ostakarnakesztétizálni!
POTRIEN Canaille!Akiesztétizál,lelövöm !M archezvagycre-
vez!Nyálasbanda!
DOSTOJEW SKY Fényatávolban!
JENÔKE Tényleg...ottpislákolvalam i.
DOSTOJEW SKY Talán egyhullatároló?
POTRIEN Nem ....A pénztár.
JENÔKE M i?
PUSKENOVICS Ott!Ottapénztár!M osthúzzáklearedônyt!
POTRIEN H ányóravan,fiúk?
DOSTOJEW SKY Ötóraötvenkilenc.
M IND Futás!!!

7.

Az 594-ik kisbolygó.A bankelnök dolgozik az asztalnál.Nany
toporog,nyakában sál,kezében levél

NANY Jónapot!Elnökúrnakkialudtacigarettája.
BANKELNÖK H árom m eg kettô azöt.Ötm eg hétaztizen-
kettô.Jó napot.Tizenkettô m eg hét,nem érek rá,tizenki-
lenc,rágyújtani.Tehátm indösszesen ötszázegym illió-hét-
száztizenkilenc–
NANY M i?
BANKELNÖK Ilyen kis izé...m ár nem is tudom ...Annyi
dolgom van!Én kom olyem bervagyok– ötszázegym illió–
NANY – hétszáztizenkilenc– m icsoda?Részvénypakett?
BANKELNÖK Nem ,ilyen kisbigyóazégen –
NANY Légy?
BANKELNÖK Dehogy!Olyan kiscsillogó.
NANY Döglégy!
BANKELNÖK Nem ,nem ,azokazaranyoskisizék,am in m a-
gukábrándozniszoktak.
NANY Ahá,csillagok.
BANKELNÖK Az,az,jólm ondja!
NANY Ésm itcsinálevvelatöm éntelen sokcsillaggal?
BANKELNÖK H ogyhogy m it? Szám látírok,és beteszem a
bankba.Kezelem ,leltározom ,levonom ,kiadom –
NANY Érdekes.Sôtköltôi.
BANKELNÖK M agam itakar?
NANY Levelethoztam .
BANKELNÖK Vigyeaziktatóba.– Kettôm egötazhét– m ég
m indigittvan?
NANY Nem viszem aziktatóba.
BANKELNÖK M iért?
NANY M egígértem egyfiatalem bernek,hogylerakom ide,az
elnökúrasztalára–
BANKELNÖK Rakja.M ehet.
NANY Éselolvastatom ...

BANKELNÖK Jólvan,jólvan,jólvan.
NANY Ittm aradok,ésm egvárom aválaszt.
BANKELNÖK Nem akarinkább elm enni?
NANY Nem .
BANKELNÖK Biztos?
NANY Kivan zárva.
BANKELNÖK Olvassam el?
NANY Tessék...
BANKELNÖK Dem iért?
NANY M ajd m eglátja.
BANKELNÖK A m agakétszép szem éért?
NANY (elôveszegypisztolyt)A kétszép szem em ért...
BANKELNÖK H oppá.(Olvas) NINCS KEGYELEM !BAN-
DÁM NEM ISM ER IRGALM AT!H A E SOROK ÁTADÓJÁ-
VALH ARM INCEZER DOLLÁRT KÜLD,ÚGY M EGM ENTI
H OZZÁTARTOZÓIT.ELLENESETBEN TÉ CSALÁDTAG-
JAITÓL M ÁRIS ELTEKINTH ET.M ARADTUNK VÉRFA-
GYASZTÓ TISZTELETTEL:
NANY A halálfejesek.Csontváz,m argó,sorm inta,köszönöm .

9.

A tejcsarnok.Égôszem û aNanyölében zokog

NANY Na...na...kispofám ...tevíziló,denehézvagy...naaa...
ne pityeregjm ár,olyan unalm as...háp!háp!Ottrepüla
bankelnök!Dehülyén nevetsz!M iaz,m ibaj?Atyaisten!
ÉGÔSZEM Û Sem m i,sem m i.
NANY H ozzakvizet?
ÉGÔSZEM Û Ne!Ne!
NANY Inkábbsírjál,aztm árm egszoktam .H agydabba!Olyan
furaafejed.Teljesenm egfogszôrülni,szeddm árösszem agad!

Berontanakazírók

PLACK Nanykám !H attúróslepényrendel!
NANY Nem látja,hogyszoptatok?… Jenôke?
PLACK H olanap hôse!H olazifjú zseni!Kérem ,m indenki
akasszaafogasraababérkoszorúját!Fanfárok!Nanyka,m e-
sélhetem ?
NANY M inekkérdi,úgyiselm ondja–
PLACK Épp húztáklearedônyt.M ondom aportásnak:„Vár-
jon!Várjon,Gordon!Várjon!M icsodaöröm ,hogym agaitt
van!”Aztm ondja:„Tûnésafenébe!”„Gordon –m ondom –,
nem ism erekm agára!”„Ezm ajdkésôbblesz–m ondja–,ha
fejbevágtam aredônyhúzóval.”„M ilyen jókatm ondazöreg
Gordon,csupatréfaésfilozófia–”
NANY Nem lehetnegyorsabban?
PLACK H adarjak?
PUSKENOVICS Kissétöm örebben...
BATH OLDY Sûrítve...
IGALDYS Intenzíven.
PLACK Khh...„M ondja,Gordon,m iértnem írm aga,azisten
szerelm ére?Valljabe,hogym agaírtaálnéven ahárom leg-
jobb regényt–”
PUSKENOVICS H árom ?M iezahárom ?
PLACK Egy:Titokzatoscsontváz;kettô:Kísértetazôrültekházá-
ban;három :A varázshegy.
DOSTOJEW SKY Ténylegôírta?
PLACK Kim ás?M ondom :„Gordon,öregszivar,üljleésm e-
sélj,hogyneszakadjon ránkolyhirtelen azéj!”
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PUSKENOVICS Errefejbevágtaaredônyhúzóval.
IGALDYS Jöttaszerkesztô...
PLACK „Ó,üdvözlégy,fôszerkesztô,m alaszttalteljes,elha-
lásztam neked a világ legjobb regényét!Ez a nyavalyás Pii
H oward,egynem zetközizseni,éppen Londonbaakartavin-
niA ném aírógéptitkát–”
JENÔKE (bejön,elázva)Zajtalan írógép– zajtalaaaan!
PLACK „Nekem aszerkesztôúrtízpengôtadott,hogytöbbet
be ne tegyem ide a lábam .Én az ilyen gesztusokatnem
felejtem el:idecipeltem eztapasast,erôszakkal!”
NANY M itm ondottaszerkesztô?
IGLADYS H ogyadjavisszaatízpengôt,éshozzánk vágtaa
ham utálcát.
PLACK „Nem én tettem bealábam – m ondom –,hanem az
ÍrókKongresszusa!Ésm agaegyNobel-díjasbarom ,tessék,
ím é,akézirat,ésholapénztár?H olapénztár?”
NANY Kifizették?
PUSKENOVICS Be voltzárva.De ez a DzsiDábljú olyan
ügyesen feltörte–
IGALDYS A fôszerkesztôisgratuláltneki.
PLACK Dostojewsky:ezegyrem ekpasas!Eztisztességesen lop –
DOSTOJEW SKY – ésgyilkol.
PLACK Ôszintén!Nem álszenteskedik,hogyfogom m ásre-
gényét,ésegyoázistátnevezekerôdnek,egyseriffetkanadai
csendôrnek!Ezm ûvész,m agukalattom osplagizátorok!
NÉVH ÁM OS Rendben van,deholapénz?
PUSKENOVICS H arm incpengôtkapottezam arhaJenô.
BARTH OLDY Öten vagyunkbenneaboltban –
PLACK H olnap írunkhárom PiiH oward-regényt!Csinálunk
egytrösztöt,fiúk,egyagytrösztöt!
JENÔKE Nézze,Plack,ha kedvem lesz,írok.M aga nagyon
furán beszélvelem –
NÉVH ÁM OS H olapénz?
JENÔKE M ilyen pénz?
IGLADYS H ogyhogy?
NÉVH ÁM OS H ogyhogym ilyen pénz?
JENÔKE A tiszteletdíjam ?
NANY Jenô,nehülyéskedj...
JENÔKE Rohadtbanda.
NÉVH ÁM OSVárjunk,egypillanat.M agabeleraktaaléggöm -
böm et–
JENÔKE A m agaléggöm bjét?
NÉVH ÁM OS Igen!!
JENÔKE Ésm aga?M agahonnan szedteaztaléggöm böt?
NÉVH ÁM OS A zsenim bôl,kérem !
JENÔKE Persze!Egyfranciaképesújságból,engem nem ver
át.„Bukfenceidetakarom látni!”– ezm agánakm agyar?Ez,
kérem ,egy pokolifordítás:„Jeveux voirlesculbutesquetu
fais,m ignon!”Engem nem verát!
NANY Jenô!H olapénz?
JENÔKE Tönkretették az évszázad regényét! Telerakták a
m agukhülyeségeivel!BandzsaYvonne!Ésm égén fizessek,
köszönöm ...
M IND H olapénz?!
JENÔKE Glutty...
PUSKENOVICS Azegészetelittad?
JENÔKE Term észetesen.Önpusztítóm ûvészvagyok.Adjatok
egycigarettát.
PLACK Ejha!Ezrem ek!
ÉGÔSZEM Û Tessék,ittvan m aguknakötven dollár,eléglesz?
DOSTOJEW SKY Ezhonnan?
PLACK M agaiskiraboltvalakit?Kit?

NANY M egkereste...
DOSTOJEW SKY H ogyan?
NANY M egírtaaleveletabankelnöknek,én vittem át–
PUSKENOVICS Ésadottazelnök?
PLACK M ennyit?
NANY H arm incezerdollárt.

Csönd

ÉGÔSZEM Û Éstudják,m ennyitírtam ezért?
NÉVH ÁM OS M ennyit?
PLACK Csönd.
ÉGÔSZEM Û Egyoldalt.
NANY Dem ilyen oldalt!
ÉGÔSZEM Û Leírtam agyerm ekkorom at...
NANY Csakazigazat.Csakisazigazat...
ÉGÔSZEM Û Azértazm egvoltírvarendesen.
IGALDYS Leszakadtazasztal,m i?
BARTH OLDY M egam ennyezet,m ennyezet!
NANY Az elnök elolvasta,m egtörülte a szem ét,azután elô-
vetteapénztafiókból–
PLACK H arm incezer!Nagy Isten!M árelnézést,de nálunk
ilyetcsakregényben lehet,deegyilyen szem étértsem m itse
fizetakiadó.
DOSTOJEW SKY Nanyka,azérttörülje le az asztalrólennek
azúrnakazujjlenyom atait.
NANY M enj,kicsim .Rakd elapénzedet,éseridj...
ÉGÔSZEM Û Egyezrest...
NANY M enjafenébe...
ÉGÔSZEM Û H iszen m aganélkül,Nanyka...
NANY VárEvelyn!
ÉGÔSZEM Û Evelyn várhatm ég...
NANY Dehogyvárhat!Vakaródzikszegény,televan kiütéssel!
ÉGÔSZEM Û M ost m ért haragszik? M ért rontja el az
öröm öm et?
NANY Fiúk,ittvan atúróssütem ény!Jenôke,viddkiazurak-
nak,deleneejtsed.A Plackúrnakhatjár...
PLACK Aranyom ...Éshatkávé...
M IND Jenôke!!!
JENÔKE(leejtette)M árelnézést...M ûvészvagyok,nem artista...
NANY Jóétvágyat.– (A fiúhoz)M égm indigittvagy?
ÉGÔSZEM Û Istenem ...
NANY Nesírjm egint!Jaj!Fuj!
ÉGÔSZEM Û M ostm enjekEvelynhez?
NANY Nem találszoda?Elkísérjelek?
ÉGÔSZEM Û M agam eddigm arad?
NANY M iért?
ÉGÔSZEM Û Na.M indegy.M egyek.
NANY Jó.
ÉGÔSZEM Û Viszontlátásra.Ésköszönöm .
NANY Én köszönöm .

Égôszem û kim egy

PLACK Nesírj,szívem ,m indjártvisszajön...
NÉVH ÁM OS Dehogy jön!Vesz egy Chevroletet,rohan,le-
nyom jaagéplakatost...
PLACK Várjátok ki,ez dram aturgia...Ötig szám olok...Jenô-
ke,srófold fölazongorát...Egy...kettô...három ...négy...
ÉGÔSZEM Û (bejön–Nanynak)Csakaztakarom kérdezni,hogy–

Felsíram elódiagépzongorából
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NANY Igen?
BARTH OLDY Na!Plack!M itpiszkálatányérom ba?
PLACK Psssz...
NANY Igen?...
ÉGÔSZEM Û Nem láttaakésem et?

Csönd

NANY M ilyen késvolt?
ÉGÔSZEM Û Acél.Keskenypenge,kisséhajlott...
NANY A nyele?
ÉGÔSZEM Û Kagyló...Egyhúszcentiskagylóritkaság.
NANY Nincsahátam ban?(H átatfordít)
ÉGÔSZEM Û Najó,nem zavaroktovább.
NANY Szia.
ÉGÔSZEM Û M értnem lehetszépen elköszönni?

Csönd.Égôszem û kim egy

NANY Ésaszóda?A szódátkifogjakifizetni,talán Puskin?!

Kiszaladutána

PLACK Egy...kettô...három ...négy...öt!

Sem m i.Nem jönnekvissza.Azírókülnek,rágjákasütem ényt,és
vakaróznak

Ném afilm zenétjátszikagépzongora

FINÁLÉ
Nanyálm a,ném afilm ritm usban:
Nany nercbundában érkezik,karonfogva fôkönyvelô urával,a
film színházba.Az Égôszem û ifjúnakkackiásbajsza,kem ényka-
lapja,sétapálcájavan.Leülnek,nézikaszerelm esfilm et,Nanyaz
uravállárahajtjaafejét.M ögöttükahétrosszcsontkölykükrosz-
szalkodik
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