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Dett Liliána

Ezeregyéjszaka-bazár
(Minidráma 5 jelenetben)

Szerepl�k:

Vendel Elek, keresked�

Trogmayer Lipótné Magnólia, a  Mo-

narchia leánya

Betty, a szomszéd

Fülöp, egyetemista bölcsész

Játszódik: Egy lakótelepi trafi kban, 

napjainkban, szilveszter délutánján 

és éjszakáján.

I. JELENET

A  színpadon egy trafi k látható, be-

lülr�l. Balra az elárusító pult, jobbra 

és középen egy-egy b�rfotel. A  fala-

kon körben polcok láthatók, azokon 

édességek, italok, ajándékok, újsá-

gok és különféle jelmezek.

A  pult mögött áll az eladó. Egy 

50 év körüli magas, sportos férfi . Far-

mernadrágot és csíkos pulóvert visel. 

Épp a cigarettákat számolja.

A  szemközti falnál, az újságos 

polc el�tt áll és a lapok között válogat 

egy 80 év körüli hölgy. Hosszú, tig-

rismintás bundát visel. Sz�ke feltupí-

rozott hajában narancssárga hajpán-

tot hord. Hatalmas, vörösre festett 

körmei vannak, és er�sen sminkeli 

magát. Kezében egy görbe botot tart.

Ahogy kotorászik az újságok kö-

zött, a  kezével véletlenül leveri a 

polcot a falról. Az újságok leesnek, és 

szanaszét hevernek a földön.

MAGNÓLIA�Jaj! Oda kellett volna ezt 

rögzíteni jobban!

ELEK�Várjon! Ne nyúljon semmihez! 

Mit keres?

MAGNÓLIA�Valami rádióújságot es-

tére.

ELEK�Melyiket? Van vagy 25 fajta!

MAGNÓLIA�Igen, de nekem olyan 

kell, amelyikben benne van a TV.7 

is, mert azon adják a Julia Livillát. 

Az a szegény kislány! Képzelje, 

terhes Rodolpho Alvaradótól, de 

az nem veheti el feleségül, mert 

az anyja, Vilhelmina megtiltotta 

neki. Fene a pofáját a mocskos 

jószágnak!

  Meg a Hóvirág csatorna is kelle-

ne, mert azon meg szokott lenni 

a Linda-show. Abban meg volt 

egy fi atalember, valamilyen ter-

mészetgyógyász, aki füvekb�l állí-

tott el� cigarettát, amit�l mindenki 

jól érezte magát. A  többiek meg 

megverték érte. Szörny�, hogy 

mennyire nem becsülik egymást 

az emberek!

  Azt az asszonyt is hogy kinevet-

ték, aki elmesélte, hogy valame-

lyik idegen bolygóról jött. Még a 

hepanton nyelvet is beszélte. Ez 

annak a bolygónak az államnyel-

ve. Szegénynek ufók voltak a szü-

lei. Még jó, hogy a külsejét nem 

t�lük örökölte!

  Egyébként a Stylus TV, a Liliom 

csatorna és a Mozi 2009 is kelle-

ne, mert azokon meg olyan jókat 

szoktak f�zni. Tudja, az a bajszos, 

kövér ember!

ELEK�Látom, maga engem már 

megint meg akar hülyíteni! Már 
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egyszer megbeszéltük, hogy olyan 

újság, amelyben az összes csator-

na benne van, nincs. Olyat nem 

nyomtatnak.

MAGNÓLIA�Ne mondja már! A szom-

szédasszonyom a múltkor hozott. 

De akkor az biztos nem maguktól 

való volt!

ELEK�Az tuti, hogy magának olyat 

nem hozott, mivel nem létezik! 

Érti?

MAGNÓLIA�Értem. Ezt kell monda-

nia, hogy ne menjek át a konku-

renciához.

ELEK�(sóhajt)

MAGNÓLIA�Kicsit szétnéznék, mi van 

még itt! Azokat megmutatná? (Rá-

mutat a polcon lév� m�anyag, 

malac alakú konyhai órákra.)

ELEK�A  konyhai órákat? A  múltkor 

már vett ilyet.

MAGNÓLIA�Igen, de hibás volt, nem 

m�ködött.

ELEK�Ne mondja már!

MAGNÓLIA�Felhúztam, és nem csör-

gött. Biztosan hibás mind.

ELEK�Biztosan nem jól csinálta. Néz-

ze! (Megfogja az órát, felhúzza, és 

az csörög.)

MAGNÓLIA�Igen, látom, de az enyém 

akkor is rossz. Hibásat adott el 

nekem.

ELEK�Akkor hozza vissza!

MAGNÓLIA�Már visszahoztam.

ELEK�És visszavettem? Kifi zettem az 

árát?

MAGNÓLIA�Igen.

ELEK�Akkor meg?

MAGNÓLIA�Nincsen semmi baj! Én 

igazán nem azért mondtam. Én 

nem haragszom magára. Csak 

nem szép dolog másokat becsapni!

ELEK�Na, ide fi gyeljen, ha magának 

itt minden szar, akkor…

(Nem tudja a mondatot befejezni, 

mert nyílik az ajtó, és bejön Betty. 

Egy 40 év körüli n� kosztümben és 

t�sarkú cip�ben. Látszik rajta, hogy 

ad magára. Az egyik kezében táskák 

és egy tisztítóból hozott ruha, a má-

sikban mobiltelefon, amelyen épp 

beszél valakivel.)

BETTY�Igen, cicukám, mindennel vé-

geztem! Az is megvan. Jó, drága-

ságom! Persze, most hoztam el a 

tisztítóból. Hogy, hogy melyiket? 

Igen, azt a piros fl itteres estélyit. 

Nem, az bordó volt, amelyikben 

az asztalon… Hát, tényleg kár volt 

emlegetni! Na, a  lényeg, hogy ezt 

direkt erre az estére varrattam. 

Hányra jössz? Szlovákiába? Hogy 

kerülsz oda? Mit keresel te ott? 

A Klárival? Ja, hogy ti kibékültetek! 

Persze, tudom, csak a gyerekek 

miatt. Igen. Igen, hogyne érte-

ném. Persze, nekem is vannak. 

Igen. Boldog új évet neked is! (Me-

redten néz maga elé, miközben 

leteszi a telefont.)

ELEK�A megrendelt cuccokért jöttél?

BETTY�(még mindig meredten Mag-

nóliára mutat) A  hölgy volt itt 

el�bb.

ELEK�A  hölgy a szomszéd fodrász-

hoz jött, csak itt szereti kiszóra-

kozni magát, amíg várakozik.

MAGNÓLIA�Édesem, szilveszterezni 

megyek a klubba, és be kell rakat-

ni a hajamat!

ELEK�Jól van! Üljön le arra a székre! 

Legalább ne álljon az útba! (Betty 

felé tovább.) Neked volt a francia 

pezsg� meg a kubai szivar, igaz?

BETTY�(még mindig meredten) Ezt 

a rendelést nyugodtan törölheted!

ELEK�Na ide fi gyelj, Betty! Te napon-

ta jársz ide hozzám cigarettáért, és 

csak havonta számolunk el vele! 

Hetente háromszor teszem félre a 

B�völet, az Emma, A n�kért min-

dent, és még a fene se tudja, hogy 
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milyen újságokat, amelyeket te 

vagy kifi zetsz, vagy nem! Tudod, 

hogy én nagyon szívesen segí-

tek meg hitelezek mindenkinek! 

Látod, itt a naptár, bele van írva, 

hogy ki mivel tartozik!

  A  francia pezsg�t és a kubai 

szivart is megszereztem, mert azt 

mondtad, hogy feltétlen szüksé-

ges. Én nagyon sajnálom, hogy 

téged a pasik orrba-szájba szívat-

nak, de én se csípem, ha hülyének 

néznek!

BETTY�(alig hallhatóan) Úgy volt, 

hogy ma megkéri a kezem. Ez 

lett volna az utolsó esélyem. Nincs 

már semmi. János, a  gyerekek… 

Undorító vagyok! Azért kiabálsz 

velem, ugye? Csak hát annyira 

félek egyedül meghalni! Gy�lölöm 

ezt az egészet!

ELEK�Az agyam eldurran!

MAGNÓLIA�Csak a férfi akat, kedve-

sem! Tudja, az én nagybátyám 

esperes volt Bugacmonostoron, és 

én gyerekkoromban mindig nála 

töltöttem az ünnepeket. Az egyik 

titkárn�je mondta nekem, mikor 

épp rajtakapta Józsi bácsit a be-

járón�vel, hogy: Jól jegyezd meg, 

kislányom, egy n� soha nem lehet 

annyira szép és okos, hogy meg 

ne csalják!

BETTY�Szeret�i voltak a papnak?

MAGNÓLIA�Szentelt fütyi nem fütyi! 

Meg aztán úgy volt vele, hogy 

majd meggyónja!

ELEK�Az öreg volt az élet császára! 

Ülj le, Betty! Megisszuk azt a pezs-

g�t!

MAGNÓLIA�(kinéz az ablakon) Meg-

jött Lujza! Mennem kell!

ELEK�Aztán milyen buliba megy ma-

ga, Mami?

MAGNÓLIA�A  klubba. Tudja, ahol a 

születésnapomat is ünnepeltük.

BETTY�Milyen klub?

MAGNÓLIA�Rengeteg barátom van 

ott. Képzeljék, mikor beléptem 

az ajtón, mind ott álltak estélyi 

ruhába meg frakkba öltözve. Az 

asztalon volt egy hatalmas torta. 

Mindenhonnan konfettik hullattak 

rám, és a falon színes léggömbök-

b�l volt kirakva az a szöveg, hogy 

„Sok boldogságot, Magnólia!”

  A  sok csinos férfi  mind kerin-

g�zni akart velem, meg foxtrottot 

járni. Alig gy�ztem az ajánlatokat 

visszautasítani!

BETTY�Elküldte �ket?

ELEK�Ja, biztos tele volt a táncrend-

je!

MAGNÓLIA�(feláll, és kifelé indul az 

ajtón) Az én nagyapám még Fe-

renc József lovas parancsnoksá-

gánál szolgált. Természetes, hogy 

világéletemben jó körökben fo-

rogtam. Egyértelm� tehát, hogy 

a m�velt úriemberek még ma is 

igényt tartanak egy magamfajta 

el�kel� hölgy társaságára! Továb-

bi kellemes estét és boldog új évet 

kívánok!

BETTY, ELEK�Boldog új évet!

II. JELENET

Elek el�vesz a pult alól két poharat. 

Kibontja a pezsg�süveget és tölteni 

kezd.

ELEK�Mennyit önthetek?

BETTY�Nem is tudom. Talán nem jó 

ötlet.

ELEK�Majd azt én megmondom!

BETTY�Nem szoktam inni.

ELEK�Megfi gyelésem szerint az em-

bereknek három fajtája van: az 

egyik alkohollal szabadítja fel 

a  gátlásait a bulikban, a  másik a 

bánatát orvosolja a kocsmákban, 

a  harmadik pedig sörrel oldja a 

feszültséget otthon. De hogy bárki 
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is inna közülük? Olyat még nem 

hallottam.

BETTY�Köszönöm. Tényleg nem.

ELEK�Most mi van? Nem foglak ré-

szegen berángatni a raktárba és 

odakötözni a f�téscs�höz! Csak 

segíteni próbáltam.

(Nyílik az ajtó. Belép rajta Fülöp. Egy 

20 év körüli fi ú, hosszú fekete szövet-

kabátban, a  nyakában csíkos kötött 

sálat visel.)

FÜLÖP�Helló! Jó napot! Végeztem. 

Mindent kivittem. A  csomagolt 

édességeket is.

ELEK�Oké. Volt valami probléma?

FÜLÖP�Leszámítva, hogy Kovácsék 

már megint nem akartak fi zetni, 

és Juli néni rajtam kérte számon 

a megrendelt virslit, simán ment 

minden.

ELEK�Jól van. Számolj le a lóvéval, 

és mehetsz!

BETTY�(a fi úhoz kedvesen) Már évek 

óta ide járok, de mi még nem ta-

lálkoztunk egyszer sem.

FÜLÖP�Ne reménykedjen. Nem jön-

nek be a középkorú n�cik! Életem 

f� célja, hogy a Parnasszus tizedik 

múzsájaként Apollónnak szentel-

jem magam. Egyébként is meleg 

vagyok. Ez nem egyértelm�?

ELEK�(Betty felé, Fülöpre mutatva) 

� Fülöp, a halmozottan hátrányos 

helyzet� kifutófi ú. (Fülöp felé.) 

Bettyvel épp készültünk meginni 

ezt az üveg pezsg�t. Hozz magad-

nak is egy poharat! (Bettyre néz, 

és odanyújtja a poharat.) Remé-

lem, így megfelel neked!

BETTY�Köszönöm.

ELEK�Hát, akkor egészségünkre! 

Boldog új évet!

BETTY, FÜLÖP�Boldog új évet!

III. JELENET

Visszatér Magnólia néni a boltba.

ELEK�(maga elé motyogva) Na, ma-

dárlátta öreganyánk visszatért! 

(Hangosan, Magnólia felé.) Itt fe-

lejtett valamit?

MAGNÓLIA�Ja, semmit. Csak láttam, 

hogy épp koccintanak. Én meg itt 

mentem el az ajtó el�tt, és nem 

akartam, hogy illetlennek tartsanak, 

amiért be sem jövök és nem iszom 

magukkal az újév tiszteletére.

FÜLÖP�De kedvesnek tetszik lenni!

MAGNÓLIA�(felkapja a fejét és Fü-

löpre néz) Kit látnak szemeim! 

Martialis! A mocskos szájú n�gy�-

löl� személyesen! Leereszkedtél 

hozzánk, kisfi am?

FÜLÖP�Tudja, magát csak azért vi-

selem el, mert maga az egyetlen, 

akinek van némi fogalma az antik-

vitásról.

ELEK�Hát, tényleg elég öreg!

MAGNÓLIA�Ez a fi ú engem akar Ci-

ceró meg Caesar nyelvére megta-

nítani, mikor én eredetiben olvas-

tam Platónt: „Ó andres athénaioi!”

ELEK�Mondjuk, máshoz sem ért!

MAGNÓLIA�Istenem! Azok a boldog 

diákévek a bécsi Mária Terézia Lí-

ceumban… A fi úk folyton átmász-

tak hozzánk a II. Lipót ablakán át, 

hogy engem láthassanak.

FÜLÖP�Az volt a szomszéd gimná-

zium?

MAGNÓLIA�Nem, a  szomszéd kocs-

ma, de a Szent Ferenc diákjai 

állandóan ott lógtak. Aztán együtt 

mentünk át a császári istállókhoz. 

Akkoriban remek lovas hírében 

álltam. Ott ismertem meg az én 

drága jó uramat. Micsoda szép 

férfi  volt! Bármit megtettem volna 

azért, hogy megszerezzem! (Betty 

felé beszél tovább.) Bizony, kislá-

nyom! Te is tanulhatnál t�lem!



BŐVÉBŐL SZŰKÖSEN

5050

BETTY�Azt elhiszem!

MAGNÓLIA�Legalább van mire emlé-

keznem.

BETTY�(fancsali arccal szimatolgat a 

leveg�be) Érzitek ezt?

FÜLÖP�Mit?

BETTY�Nem tudom. Ezt a fura sza-

got.

ELEK�Milyen szagot?

BETTY�Amint bejöttem, rögtön meg-

csapta az orrom. Aztán kis id�re 

elmúlt, de most újra érzem.

ELEK�Nem tudom, mire gondolsz.

FÜLÖP�Én sem.

BETTY�Mindegy, nem érdekes.

MAGNÓLIA�Szerintem igyunk még!

ELEK�Vegyetek le a polcról pár üveg 

bort! Meg ott van még az a két 

Martini is!

(Elsötétül a színpad.)

IV. JELENET

Újra világos lesz. Mindenki részeg. 

Magnólia és Betty egymás mellett ül-

nek egy székben, és egy közös üveg-

b�l iszogatnak. Elek a pulton fetreng, 

Fülöp pedig a másik szék el�tt ül a 

földön, borosüveggel a kezében.

MAGNÓLIA�(Fülöp felé) Te kis Ga-

nümédész! Hozzál már még egy 

üveg italt nekünk!

FÜLÖP�(levesz egy üveg bort, és ki-

nyitja) Én rájöttem valamire!

ELEK�Na!

FÜLÖP�Magnólia néni bacchánsn� 

volt, nem líceumi diáklány!

MAGNÓLIA�Mit gondoltál, Csillagom! 

Az úri küls�, az egy dolog! De 

belül még mindig ott tombol a 

Vezúv! (Betty felé.) Ezt neked sem 

ártana megjegyezned! Legalább 

nem lennél olyan sótlan!

BETTY�Még mindig nem érzitek? 

Most már nagyon zavar ez a szag!

ELEK�Ugyan, hagyja már! Ez itt egy 

rendes n�!

BETTY�Köszönöm.

MAGNÓLIA�Én csak azt mondtam, 

hogy szorulhatott volna bele vala-

mivel több élet!

ELEK�Ne tör�djön vele! Tudja �, 

hogy mit csinál. De maga elkésik 

a buliból! Mindjárt éjfél!

MAGNÓLIA�Igen. Biztosan hiányol-

nak már. A  múltkor is mondták, 

hogy mindennap el kellene járnom 

a klubfoglalkozásokra. Annyira ra-

gaszkodnak a társaságomhoz!

ELEK�Hát akkor?

MAGNÓLIA�Nem tudom. Gyalogoljak 

a hidegben?

ELEK�Hívunk mi taxit! Csoda, hogy 

még nem keresték a telefonján!

MAGNÓLIA�Persze, mert kikapcsol-

tam. Gondoltam, maradnék még 

magukkal egy keveset.

ELEK�T�lem! De nem fognak hara-

gudni?

FÜLÖP�(kiköpi a szájában lév� italt, 

úgy elkezd nevetni) Azok? Ti tény-

leg nem értetek semmit? Ilyen 

hülyék vagytok?

ELEK�Mi van?

FÜLÖP�Nincs is semmiféle klub! Ezt 

az öregasszonyt itt nem várja sen-

ki. Vagy mit gondoltatok? Hogy 

majd önszántából valaki a fényes 

bál helyett, ahol mellesleg min-

denki �t várja, inkább egy lakó-

telepi trafi kban szilveszterezik há-

rom penészvirággal?! Mi voltunk 

az egyetlen esélye arra, hogy ne 

maradjon egyedül! Nemhogy ba-

rátai, de még egy nyavalyás dísz-

hala sincsen!

MAGNÓLIA�Szeretném tudni, hogy 

te, a tökéletes, miért nem a bará-

taiddal vagy?

FÜLÖP�Nézzen már rám! Maga sze-

rint vannak?

BETTY�Magnólia, ez igaz?
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MAGNÓLIA�Kedvelem magukat. És 

valaha igenis szép életem volt! Én 

is szép voltam! Volt férjem. Sze-

rettek a gyerekeim. Most meg itt 

vagyok.

ELEK�Eszembe jutott valami! (Mind 

rá fi gyelnek.) Mivel ez egy jelmez-

kölcsönz� is, és most épp nincs 

jobb dolgunk, öltözzünk be, és 

tartsunk egy bulit!

MAGNÓLIA�Istenem! Pont, mint ’58-

ban a velencei karneválon! Akar-

ják tudni, mi történt? (Mérgesen 

néznek rá.) Majd inkább máskor 

mesélem el.

FÜLÖP�Jöjjenek, hölgyeim! Keresünk 

valamit hátul a raktárban!

BETTY�Én azt hiszem, a fl itteres es-

télyim veszem fel.

(Magnólia, Betty és Fülöp hátramen-

nek egy függöny mögé.)

V. JELENET

Elek egyedül marad. Összepakolja 

az üres üvegeket, és újakat vesz le a 

polcról. A pult alól el�vesz egy pipát 

és egy matrózsapkát. Azt a fejére te-

szi. Közben énekli az „O sole mió”-t.

Ekkor el�lép Betty a függöny mö-

gül. Az estélyi ruha cipzárja a hátán 

le van húzva.

BETTY�Ne haragudj…

ELEK�Igen!

BETTY�Segítenél? (A hátán lév� cip-

zárra mutat.) Beakadt valamibe.

ELEK�Persze. Természetesen.

BETTY�(hátat fordít a férfi nak. Fél-

rehúzza a haját és megsimítja a 

nyakát, amíg Elek felhúzza a cip-

zárt) Köszi. Nagyon meleg lett itt 

mostanra!

ELEK�Igen. Lejjebb csavarom a h�-

sugárzót. (Elindul a h�sugárzó 

 felé.)

BETTY�Ne menj el! (Próbál utána-

nyúlni a leveg�ben.)

ELEK�Tessék!

BETTY�Mondom, nem kell!

ELEK�Mit nem kell?

BETTY�Lecsavarni a h�sugárzót, 

nem kell. Igyunk inkább egy kis 

pezsg�t! Az majd jól leh�t.

ELEK�Persze.

BETTY, ELEK�(koccintanak) Egész-

ségedre!

BETTY�Mégiscsak remek ez a szil-

veszter!

ELEK�Hát, megpróbáljuk kihozni a 

maximumot.

BETTY�Nem. Tényleg. Lehet, hogy 

eddig rossz helyen kerestem.

ELEK�Hogy érted?

BETTY�Ostoba voltam. Hiszen végig 

itt volt mellettem! Én meg mint 

egy idióta, kapkodok összevissza!

ELEK�Kapkodsz összevissza?

BETTY�Igen, és most… (Leteszi a 

poharat és ránéz a férfi ra.) És 

most egyszerre minden olyan jó!

ELEK�(megfogja a n� kezét) Betty! 

Én annyiszor láttalak már össze-

törve téged, de te mindig talpra 

álltál. Ha tudnád, mennyire cso-

dál lak!

BETTY�Igazán?

ELEK��szintén mondom, er�s és 

intelligens n� vagy. Boldog leszel. 

Megvan hozzá mindened. Csak 

még egy kicsit küzdened kell! 

Ne kösd magad egyetlen férfi hoz 

sem! Tervezd meg a jöv�d! Az éle-

ted, amit egyedül is képes leszel 

élni!

BETTY�Igen. (Kiveszi a kezét Eleké-

b�l.) A jöv�met. Értem.

ELEK�Betty, ugye tényleg értesz en-

gem?

BETTY�(bólogat)

(Kilép a függöny mögül Magnólia és 

Fülöp. A fi ú egy leped�t csavart maga 
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köré, mint egy tógát, a  fején pedig 

babérkoszorú van. Magnólia t�zpiros 

boát visel a nyakában, a  haján egy 

pántra er�sített toll van, kezében pe-

dig cigarettát tart szipkával.)

MAGNÓLIA�Pont mint a húszas évek-

ben, Chicagóban!

ELEK�Csak azt ne mondja, hogy ott 

is járt!

MAGNÓLIA�Ugyan! Csak láttam azt a 

zenés fi lmet, azzal a jókép�, �szü-

l�, hullámos hajú fi atalemberrel. 

Ha én 30 évvel fi atalabb lennék… 

Persze az a két kislány is nagyon 

helyes volt. Szépen táncoltak.

BETTY�Mir�l van szó?

FÜLÖP�Hát René Zellweger meg Cathe-

rine Zeta-Jones.

ELEK�Nézd már! Azt hittem, hogy te 

csak a Ben Hurt nézed!

FÜLÖP�Na, most bulizunk vagy nem?

ELEK�Egy pillanat! Beállítom a rádiót.

(Tekergetni kezdi a csatornákat, köz-

ben Magnólia ruhájáról leesik egy 

bross.)

MAGNÓLIA�Jaj, a  fene ette volna 

meg!

BETTY�Hagyja, majd én segítek! (Le-

hajol és felveszi a brosst. Közben 

újra elkezd fi ntorogni.) Megint ez 

a szag! Förtelmes!

FÜLÖP�Nem érzek semmit.

MAGNÓLIA�Én sem tudom, mi lehet.

BETTY�De én igen…

(Ellöki magától a nénit. Hisztérikussá 

válik. A többiek döbbenten nézik.)

BETTY�Ez az öblít�. Ez magából jön. 

Nem is jön. Árad! Az anyámmal 

pont ilyet használtam. Úristen! Lila-

akác, igaz? Persze hogy az! És az 

a tömény húgyszag, a  pelenkák, 

a levizelt sz�nyeg! Hiába takarítot-

tam. Áztattam. Semmire nem volt 

jó a virágillat!

  János mondta, hogy hagyjam 

már, hogy csak zsarol, ez csak 

hiszti! De én tudtam, hogy hal-

doklik. A kötelességem volt, pedig 

gy�löltem. Akkor meggy�löltem, 

örökre! János nem bírta tovább. 

Azt mondta, elhanyagolom. �t 

meg a gyerekeket. Hát elhagyott. 

Miatta. �  meg csak követel�zött, 

megnyomorított! Már azt gondol-

tam, hogy élvezi, de akkor meg-

halt. Nekem meg b�ntudatom lett. 

Hogy tehettem, hogy végig utál-

tam, miközben � haldoklott! És 

igen, azóta nem szeret senki… 

Azóta egyedül vagyok!

MAGNÓLIA�A  beteg szül�knek segí-

teni kell.

BETTY�De erre ráment az életem!

MAGNÓLIA�A  férjed nem szeretett 

eléggé. Ha akkor melletted is ma-

rad, kés�bb elhagyott volna má-

sért.

BETTY�Honnan tudja? Sírva könyör-

gött, hogy hagyjam már! Hogy én 

is rámegyek! Hogy inkább velük 

tör�djek! De én makacs voltam.

MAGNÓLIA�Helyesen döntöttél.

BETTY�Maga is olyan, mint az anyám 

volt! Önz� és zsarnok! Persze hogy 

ezt mondja!

MAGNÓLIA�Na ne! Az anyád jelle-

méért nem én vagyok a felel�s! 

Engem ne hibáztass!

ELEK�Betty, ez talán tényleg túlzás!

BETTY�Te csak hallgass! Akár János. 

Elhitetted velem, hogy megértesz 

és mellettem állsz. Aztán, mikor 

végre bízni kezdek benned, köz-

löd velem, hogy valójában nincs is 

szükséged rám!

ELEK�Engem ebb�l végképp hagyj ki!

(Magnólia, Betty és Elek elkezd egy-

más szavába vágva veszekedni.)

MAGNÓLIA�Pedig ilyen minden férfi !

BETTY�Így van.
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ELEK�Maga beszél, vénasszony! Ma-

ga csak tudja!

MAGNÓLIA�Több tiszteletet! Engem 

is elhagytak!

BETTY�Még maga papol, hogy hogy 

bánjak a férfi akkal?

MAGNÓLIA�Igen. Ehhez értettem va-

laha.

ELEK�Ahány gyerek, annyi férfi tól!

MAGNÓLIA�Mégis mind jobb ember, 

mint maga!

BETTY�Azért nem tör�dnek magával, 

mi?

MAGNÓLIA�És a te gyerekeid?

BETTY�Önz�ek, mint az apjuk!

ELEK�Na persze!

(Fülöp eközben felhangosítja a rá-

diót, feláll a pult tetejére, és mint egy 

sztriptíztáncos, elkezd táncolva és 

énekelve vetk�zni. A  többiek elhall-

gatnak, meredten néznek percekig, 

majd elkezdenek �k is énekelni és 

táncolni. Mikor a fi ú már az alsónad-

rágnál tart, hirtelen bereped alatta a 

pult. Csend lesz, majd felnevetnek.)

BETTY�És most? Mi lesz ezután?

MAGNÓLIA�Ezután? Semmi. Jöv�re 

is itt veszünk rádióújságot.

(A  színpad elsötétül, vége a darab-

nak.)


