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HÁY JÁNOS

Rák Jóska, dán királyfi
RENDSZERVÁLTÓ JÁTÉK

Eörsi Istvánnak, Krassó Györgynek 
és Ivo Bresannak, akinek Paraszt-Hamlet címû

darabja nélkül ez a munka nem születhetett volna meg

SZEREPLÔK

BÜKI LAJOS, 55 körüli, volt tszAelnök, jelenleg földbirtokos Claudius király szerepében
RÁK JÓSKA, huszonéves falusi legény Hamlet szerepében
PÁLOS PITYU, 55 körüli, volt tanácselnök, jelenleg polgármester és vállalkozó Polo A
nius szerepében
ÁGICA, húszas évei elején, Pálos Pityu lánya Ophelia szerepében
MARISKA, negyvenes, kocsmárosnô Gertrúd szerepében
MACSKA JANCSI, negyvenes, volt tszAelnökhelyettes, jelenleg vállalkozó Laertes szerepében
KUNCZE ANDRÁS, ötvenes, jelenleg iskolaigazgató, az elôadás rendezôje
KOVÁCS TIBI, negyvenes falusi férfi, az elôadás magyarázója
NÉGY HELYI PARASZT, három férfi és egy nô (Tomi, Laci, Jani és Gabika)

Játszódik A990 körül Felsôfaluban, távol Budapesttôl, a falu közösségi házában

ELSÔ FELVONÁS

ELSÔ JELENET

Falusi közösségi ház nagyterme, parasztok érkeznek

MÁSODIK PARASZT: Mi a francért jöttünk ide?
ELSÔ PARASZT: Mert itt van a Mariska is, úgyhogy a kocsmában nincs senkiB
MÁSODIK PARASZT: És?
HARMADIK PARASZT: Nem érted? Ha itt vagyunk, rögtön észrevesszük, ha a Mariska
el indul kinyitni a kocsmátB
NEGYEDIK PARASZT: De a Pityu hívottB
MÁSODIK PARASZT: Mindig kitalál valamit, nem hagyja az embert nyugodtan inniB

Mennek befelé, Pálos, Büki és a többiek már ott várnak

PÁLOS: Gyertek már, nem akarok kétszer belekezdeni!
ELSÔ PARASZT: Mondjad, Pityu, minek kellett idejönnünkB
NEGYEDIK PARASZT: Hogy elcsesszük az idônketB
BÜKI: Álljunk hozzá kicsit pozitívabban, mégiscsak az esténkrôl van szó!



7

HARMADIK PARASZT: Hát épp ez azB 
BÜKI: Ha már idejöttetek, jobb jól érezni magatokat, nem?
MÁSODIK PARASZT: Annyira utálom az ilyen szövegeket, mintha a feleségemet hallaA
nám, hogy persze, szar otthon, de ha már ez van, akkor érezzük jól magunkatB
Hogy lehetne a rosszban jól érezni magunkat?
ELSÔ PARASZT: Hagyjad már Laci a házasságodat, mindig ezt hallgatjuk, hagyd ott az
asszonyt, ha eleged vanB Mondjad Pityu!
PÁLOS: Minden faluban csinálnak valamitB 
HARMADIK PARASZT: Mit?
PÁLOS: ValamitB Ez mostmár divatB Csak nálunk nincs semmi!
MÁSODIK PARASZT: Engem soha nem érdekelt a divatB
NEGYEDIK PARASZT: Az látszikB
MÁSODIK PARASZT: Mért, ami rajtad van, azon más látszik?
PÁLOS: Elmondhatnám végre?
ELSÔ PARASZT: Hát persze, azért vagyunk ittB
PÁLOS: Szóval van olyan, hogy falunapB Ha nálunk nem lesz, akkor mi rosszabb
falu leszünk, a fiatalok unatkozni fognak, mert nincs semmi program, és elköltözA
nek a városbaB
ELSÔ PARASZT: Dehogy költöznek, a házad árából a városon még egy vécét se tudsz venniB
NEGYEDIK PARASZT: Mi az a falunap?
PÁLOS: Az olyan, hogy programokB
MÁSODIK PARASZT: Nekem mindig falunap van, mert az a falunap, hogy bemegyünk
a kocsmába, aztán benyomunk, nem? Az egy programB
PÁLOS: De arra nem ad a kormány pénztB Nincs olyan pályázat, hogy ivásB
ELSÔ PARASZT: Az még csak hagyján, hogy a kormány, néha még a feleségem seB
PÁLOS: Olyan kell, ami kultúraB 
ELSÔ PARASZT: Ez rosszul hangzikB Ez valami olyan, hogy kötelezôB 
NEGYEDIK PARASZT: Mint a Bánk Bán az iskolában, hogy az milyen rohadt unalmasB
MÁSODIK PARASZT: Te elolvastad?
NEGYEDIK PARASZT: El kellettB
MÁSODIK PARASZT: Nekem elmesélte a bátyámB Az is elég volt a ketteshezB
NEGYEDIK PARASZT: De nekem nem volt elég a kettesB
ELSÔ PARASZT: Mondjad tovább Pityu!
PÁLOS: Valami kulturális dolog kell!
NEGYEDIK PARASZT: Nekem elég a tévéB
MÁSODIK PARASZT: Nekem még sok is!
PÁLOS: De kell, ha azt akarjuk, hogy kapjunk központi támogatást, aztán majd úgy
számolunk, hogy egy részébôl megcsináljuk a kultúrát, a többibôl meg iszunkB
ELSÔ PARASZT: Végre egy motiváló tényezôB Ki tudsz te gondolni dolgokat!
NEGYEDIK PARASZT: Nemhiába a Pityu a polgármester!
MÁSODIK PARASZT: Nem jó az április negyedikei mûsorB Mondanak a gyerekek verA
set, meg elénekel valamit az énekkarB
BÜKI: Nem vetted észre, hogy olyan már nincs, hogy április négy? Az már nem ün A
nep, azt jobb elfelejteni, hogy valaha is voltB 
MÁSODIK PARASZT: Azt hittem, mindig lesz, azóta van, hogy az eszemet tudomB
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ELSÔ PARASZT: Minden elmúlik, még az április negyedike isB
BÜKI: Elôadhatnánk a Máté evangéliumotB
HARMADIK PARASZT: Te megtértél Büki elvtárs? Régen még a templom közelébe se…
BÜKI: Már nincsenek olyanok, hogy elvtársakB
ELSÔ PARASZT: Tényleg, akkor mit kell mondani egymásnak?
BÜKI: Hogy úrB Nem vetted észre, a tévében is mindenki úrB
ELSÔ PARASZT: Hogy Büki úr? 
BÜKI: Mért, jól hangzikB
MÁSODIK PARASZT: Ehhez hozzá lehet szokni?
BÜKI: Én már hozzászoktamB
ELSÔ PARASZT: Nekünk nem lesz egyszerû Büki elvtárs, mert olyan sokáig hívtunk
elv társnakB
MARISKA: És nekem mit mondanak?
BÜKI: Hogy úrnôB
MARISKA: Micsoda? Hogy úrnô vagyok! Ilyen egycsapásra! Halljátok parasztok, úrnô
va gyok!
HARMADIK PARASZT: Te úrnô, az soha nem leszel, ahhoz ki kéne törülni pár évet az
éle tedbôl…
ELSÔ PARASZT: Meg egy tucat férfitB 
MÁSODIK PARASZT: Köztük téged is!
ELSÔ PARASZT: Ne személyeskedjünk, én sem említettelek meg tégedB
PÁLOS: Szóval elôadás kell, színdarabB Az alsófalusiak elôadták a TolditB
HARMADIK PARASZT: Mert ott van a Kis Miki, az meg tényleg megemel egy malomA
követB Az volt a színdarab, hogy a parasztok fogadtak, hogy ráejtiAe a lábáraB
NEGYEDIK PARASZT: És kik nyertek?
BÜKI: Ezt most hagyjuk, pont azért kell nekünk jobbat csinálni, mert mindig is jobA
bak voltunk, azért vagyunk mi felsôfalusiakB Ha ôk lennének a jobbak, akkor ôk
len nének azokB
HARMADIK PARASZT: Ez nem azért van, mert mi közelebb vagyunk a hegyhez?
BÜKI: Lehet, hogy azért is, de alapvetôen minôségi kérdésB Mi jobbak vagyunk,
már az ôseink is jobbak voltak, mert följebb költöztek, nem építettek házakat az
ár térben példáulB
MÁSODIK PARASZT: Én nem tudok játszani, és nem is akarok, ha akartok valamit, csiA
náljátok ti, minket meg hagyjatok ki! Nem gondolod, hogy kapálás helyett itt
fogom elcseszni az idôtB
NEGYEDIK PARASZT: Én seB A disznókat nem érdekli, hogy kultúra, azoknak enni kell
adniB 
ELSÔ PARASZT: Jöjjön le az Aracki Laci, énekelje el, hogy isten véled édes piroskám,
és az jóB  
MÁSODIK PARASZT: Az a szám legalább a lényegrôl szólB
NEGYEDIK PARASZT: Ja, a szerelemrôlB
ELSÔ PARASZT: A faszt, a pénzrôlB A piroska itt a pénzt jelenti!
NEGYEDIK PARASZT: Milyen pénzt?
ELSÔ PARASZT: Amit otthagyunk a kocsmábanB
MÁSODIK PARASZT: Nem azt, hogy kimennek a kommonisták meg az oroszok a divatból?
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ELSÔ PARASZT: Nem aztB Olyat senki nem mert volna elénekelni, mert rögtön börA
tönbe csukták volnaB
HARMADIK PARASZT: Inkább arról beszélj Pityu, hogy hová lett a szövetkezet va A
gyonaB
PÁLOS: Én arról nem tudok semmitB Azt se tudtam, hogy voltB
ELSÔ PARASZT: Pedig az mindenkit jobban érdekel, mint a színházB
PÁLOS: Jól van, akkor majd mi megcsináljuk, ugye, Büki elvtársB
BÜKI: Mondom, hogy nem vagyok elvtárs, beléptem a kisgazda pártbaB
ELSÔ PARASZT: A kisgazda pártba? Mért pont oda?
BÜKI: Mindig is oda húzott a szívem, csak ugye nem volt kisgazdapárt, csak oda
léphettem be, ami voltB
ELSÔ PARASZT: Nagyon meg tudod magyarázni, Lajos, de hiába, mert a múltat nem
lehet végképp eltörölni a Máté evangéliumával, meg az úrnapi körmenettelB
PÁLOS: Ezt most hagyjuk, ez nem tartozik ide! Laci, mit adjunk elô, neked nincs
valami ötleted?
MACSKA: Valami olyan kéne, amibôl látszik, hogy mi mindig is ezt a változást akarA
tuk, csak az állampárti diktatúra nem tette lehetôvéB
ELSÔ PARASZT: Te is benne voltál, MacskajancsiB
MACSKA: KényszerítettekB
MÁSODIK PARASZT: Kicsoda? Mi a franc volt az kényszer, a bunkócska? 
MACSKA: Nem lehetett mást csinálniB
HARMADIK PARASZT: Én mért tudtam?
MÁSODIK PARASZT: Meg én isB
MACSKA: Mert olyanok vagytokB Arra se voltatok jók, hogy kényszerítsenek!
ELSÔ PARASZT: De most ez nekünk jól jön, mert nekünk van olyanunk, hogy tiszta lapB
MACSKA: Kitörülhetitek vele a valagatokat!
BÜKI: Úgy látom uraim…
MÁSODIK PARASZT: Uraim? Ne beszéljünk már így Büki elvtársB Egy osztályba jártunkB
BÜKI: Úgy látom, eltértünk a tárgytólB
PÁLOS: Igen, igen, szóval a színdarabB Én mindenesetre szerepelek benneB És te ta nár úr?
KUNCZE: Ha lehetne, nekem ugye a májammal is gondok vannak…
ELSÔ PARASZT: Kevesebbet kéne inni, tanár úrB
KUNCZE: Én nem azért, hanem már eleve ilyennek születtem, meg a szívem isB
BÜKI: Úgy látom, a tanár úr újabban nem szívesen tesz a közösségértB Amíg az
igazgatóság kellett, addig más volt a helyzetB
PÁLOS: Amúgy akadnak jelentkezôk iskolaigazgatónakB
KUNCZE: De én tényleg teljesen rossz fizikai állapotban vagyok egy ilyen feszült
dologhoz, a húsz év tanítás, egyszerûen kinyírták az idegeimet ezek a hülyegyereA
kek, és egyre hülyébbek, meg fegyelmezetlenebbek…
BÜKI: Pityukám, a tanár úr nem érti, amit mondtál!
PÁLOS: Tanár úr, van más jelöltünk is, ott van például a matematika tanár, annak
nin csenek veseproblémái…
TANÁR ÚR: MájB
PÁLOS: Mi az, hogy máj?
TANÁR ÚR: Májproblémák, meg szívB
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PÁLOS: Szóval azok sincsenek neki, pont megfelelne igazgatónak, értjük egymást?
TANÁR ÚR: Hogy akkor ô lenne az igazgató?
BÜKI: De lassan pörög az agyad!
TANÁR ÚR: Ja, akkor, hát persze, végülis én magyar tanár vagyok, meg voltam amaA
tôr színész is az egyetem alattB
PÁLOS: Ez a beszéd tanár úr, akkor te fogod rendezni!
KUNCZE: Igen, akkor majd én rendezem, az jó lesz, ha énB
MÁSODIK PARASZT: De mi csak nézôk leszünkB
KUNCZE: Vagy statisztákB
HARMADIK PARASZT: Fasiszták? Az már nem, ki a franc akar fasiszta lenniB
KUNCZE: Ezen ugye nem kell nevetniB
HARMADIK PARASZT: Nem kell, de lehetB
KUNCZE: A statiszta, az azt jelenti, hogy néha, amikor kell tömeg, akkor ki kell
menni a színpadraB
MÁSODIK PARASZT: Azok legyünk, Tomi, legyünk?
ELSÔ PARASZT: Azok végülis lehetünk, csak olyannak kell lennünk, amilyenek vagyunkB
PÁLOS: Gabika?
Negyedik paraszt: Jó, legyünk!
HARMADIK PARASZT: Legyünk, csak mostmár tényleg kezdjük el, mert az asszony is le
fog baszni, ha ennyire késôn érek hazaB
ELSÔ PARASZT: Ráadásul józanulB
HARMADIK PARASZT: Hogyhogy józanul?
ELSÔ PARASZT: Hogy nem tudsz inni, mert a Mariska is itt vanB 
HARMADIK PARASZT: Tényleg, a kurva életbe, nagyon bebaszott ez a falunapB 
MÁSODIK PARASZT: Mit fog gondolni az asszony, ha józanul mész haza? 
HARMADIK PARASZT: Örülni fogB
MÁSODIK PARASZT: A faszt fog örülni, azt hiszi, nônél voltálB Mi másra gondolhatna,
hogy azért nem ittálB
HARMADIK PARASZT: Fú, tényleg, az ember emiatt a szar színház miatt még szét is
cseszheti a házasságátB
ELSÔ PARASZT: A színház az olyan, hogy vagy a házasság, vagy a mûvészet! Nincs át A
menetB
HARMADIK PARASZT: Legközelebb megoldom ezt a kérdést!
ELSÔ PARASZT: Hogyan?
HARMADIK PARASZT: Veszek a boltban egy kétdekásatB
MÁSODIK PARASZT: Ez nagy ötlet! Látod mennyire nincs igazad, TomiB Megfér egymás
mellett a mûvészet és a házasság, csak egy kis leleményesség kellB 
PÁLOS: Összefoglalva, a falu akarja a színdarabotB Ez eddig rendben van, de mit játsszunkB
TIBI: Mondhatok valamit?
PÁLOS: Észre se vettem, Tibi, hogy itt vagyB
TIBI: Pedig itt vagyok és köszöntem is, csak te nem köszöntél visszaB
PÁLOS: Biztos nem vettelek észreB
TIBI: Hát ez az, ezt nehéz elviselni, hogy soha nem vesztek észre, hogy én is va gyokB
PÁLOS: Mit akarsz mondani?
TIBI: Én voltam egyszer, mert ilyen kommonista brigádban dolgoztamB
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BÜKI: Hagyjuk ezt a kommonistázást, ezt felejtsük el, olyan nem volt, csak olyan
volt, hogy brigádB
TIBI: De kommonista volt, az volt a neveB Ságvári Endre kommonista brigád, te ad A
tad a nevet Büki elvtársB Senki nem tudta ki az a Ságvári EndreB
BÜKI: Mert kötelezô volt, de magamtól nem azt adtam volnaB
TIBI: Hát mit?
BÜKI: Hogy Szent István polgári munkakörB
PÁLOS: Mondjad tovább, Tibi!
TIBI: Szóval a Szent István polgári munkakörrel, aminek akkor Ságvári Endre volt a
ne ve, elmentünk Pestre színházbaB És tudjátok, mit láttunk?
Többen: Mit? Mit láttatok?
TIBI: Egy marha hülye darabot, a végén mindenki elpatkolt benneB
MARISKA: Akkor az tragédia voltB
PÁLOS: Honnét tudod?
MARISKA: Mert az a tragédia, ahol meghalnak a szereplôk, ahol életben maradnak,
az a komédiaB
MACSKA: Ejha, milyen mûvelt vagy te MariskámB
MARISKA: Jártam gimnáziumbaB
BÜKI: Mikor?
MARISKA: EgyszerB
BÜKI: Észre se vettükB
TIBI: Szóval azt meg lehetne csinálni, Omlett vagy mi volt a címeB
MACSKA: Omlett? Az meg mi?
MARISKA: RántottaB
MACSKA: Rántotta? Az volt a darab címe, hogy rántotta?
TIBI: Omlett, mondom, hogy Omlett, mert nem magyar darab voltB
KUNCZE: Hamlet, az egy nagyon híres darabB
PÁLOS: Látjátok, a Tanár úr ennyire okos, hogy tudja, mit látott a Tibi PestenB
KUNCZE: Én csak…
Pálod: Mondd tovább Tibikém!
TIBI: A lényeg, hogy abban az volt, hogy van egy jókirály, olyan, mint a Szent
István volt, hogy engedélyezte a többpártrendszert, kötelezôvé tette a templomba 
já rást, bevezette a füstadót, meg belépett az EubaB De ezt a királyt sunyiban megA
ölte egy kommonista király, aki az oroszokkal akart lepaktálniB Ráadásul azért ölte
meg, mert összejött a jó király feleségével, szóval teljesen kommonista volt, sem A
mi féle erkölcsöt nem ismertB Alighogy meghalt a jó király, rögtön összeállt ezzel a
bü dös kurvávalB 
ELSÔ PARASZT: Minden nô egy büdös kurvaB 
MÁSODIK PARASZT: Ja, elszedik a pénzedet, aztán a franc se tudja, kivel tosznak,
amíg te dolgozolB
HARMADIK PARASZT: Hiába királynô valaki, az is csak nôB
NEGYEDIK PARASZT: A férfiak is rohadék kurvákB
MÁSODIK PARASZT: Legalább a pénzt nem szedik elB
NEGYEDIK PARASZT: Tôled mit lehet elszedni?
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MÁSODIK PARASZT: Nem tudom, mert nem emlékszem, mennyi van a zsebemben,
ami kor hazamegyekB
NEGYEDIK PARASZT: Megmondom neked: semmi!
ELSÔ PARASZT: Mindegy, akkor is büdös kurva minden nô, még a királynôk is
TIBI: Ráadásul a kommonista király a testvére volt a jókirálynakB
MACSKA: Apám, mekkora szemét, pedig házinyúlra nem lövünk, ez alapszabályB 
BÜKI: Azért volt már olyan, hogy valakinek a felesége a férje testvérévelB
MACSKA: Most mire célzol?
BÜKI: Én nem célzok semmire, csak hallottam, hogy volt ilyenB
MACSKA: Az nem volt igaz, az én feleségem nem csinált olyatB
BÜKI: Bocs, de én nem rá gondoltamB
MACSKA: Hát kire?
BÜKI: Csak általánosságban egy olyan nôre, aki ezt csináltaB
MACSKA: Általános nô nincs, csak konkrétB
PÁLOSB Hadd mondja már tovább a Tibi!
TIBI: Szóval a jókirály szelleme megkereste a gyerekét, Omlettet…
KUNCZE: Hamletet
TIBI: Mondom, Omlettet, hogy elmondja neki, ki volt a gyilkosaB Omlett összeszarA
ta magát a félelemtôl, amikor meglátta az apját, hogy szellem, de végül megnyugo A
dott, és megtudta az igazatB Akkor hazautazott, hogy az apja parancsa szerint a
kom monista király pofáját szétverje, utána meg karóbahúzassaB 
ELSÔ PARASZT: Azt is kell az ilyen gecikkel csinálniB
Parasztok: Azt hát! A rohadék!
NEGYEDIK PARASZT: Mi az a karóbahúzás?
ELSÔ PARASZT: Hogy átnyomnak a testeden egy hegyes karót, ami a szádon jön ki!
NEGYEDIK PARASZT: Úristen! Ilyet csináltak régen! Kifordul a gyomromB
TIBI: Szóval hazament, ott volt a szerelme, OrtopédiaB 
KUNCZE: OpheliaB
TIBI: Tanár úr, neked mindig bele kell szólni? Nem bírom, ha valaki állandóan
okoskodikB
KUNCZE: Csak az a neveB Az ortopédia az másB
TIBI: De annak van értelme, azért hívták ígyB Szóval ez az Ortopédia kurva jó nô
volt, akkora mellei voltak, hát majdnem lelógtak a színpadrólB
MÁSODIK PARASZT: Mekkora mázlista vagy te Tibi, hogy velem soha nem történik ilyenB
TIBI: Szóval akkora mellei voltak, hát elöl ültünk, ha kinyújtom a kezemet, el is ér A
tem volnaB
MARISKA: Tibi bácsi, ezt tudja otthon az asszony is, hogy ilyeneken jár az eszed?
TIBI: Az asszony örüljön, hogy megtartottam és nem tettem lapátra, mert tehettem
volna, csak megsajnáltamB Szóval akkor jött egy fôvárosi színészcsapat, ilyen hak A
ni mûsorral, amilyet ide hozzánk is szoktak, hogy pénzt keressenek, és azoknak
mondta az Omlett, hogy majd azt kell eljátszani a király elôtt, ami történt, hogy a
ki rály lebukjonB Ez is lettB A király összeszarta magát és elbujdosott, Omlett meg
be ment a muterjához, hogy elmondja az igazat, de épp ott volt Ortopédia apja is,
aki olyan királyi könyvelô volt, aki, szóval, beugrott egy függöny mögé, nem akarA
ta, hogy meglássa az OmlettB 
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HARMADIK PARASZT: Azzal is dugott az asszony?
TIBI: Azzal nem, csak nem akarta, hogy Omlett azt higgye, hogy igenB Szóval beléA
pett Omlett, az anyja meg épp lefeküdni akart, hát, az eszem megáll, milyen kurva
jól nézett ki az a nôB Bazmeg, ott állt a színpadon átlátszó pongyolában, vagy mi A
ben…
HARMADIK PARASZT: A tököm elsül, hogy miket lehet látni Pesten, hát itt bazmeg az
em ber még a feleségét se látja így, nemhogy más nôketB
ELSÔ PARASZT: Mondjuk a feleségedet jobb is, ha nem látod, mert olyan rohadt
kövér, mint egy hízódisznóB
HARMADIK PARASZT: Akkor se láttam, amikor sovány volt, mert mindig csak sötétben
akartaB
MÁSODIK PARASZT: Mert már akkor tudta, hogy ez lesz, hogy dagadt lesz, és már ak A
kor hozzászoktatott, hogy ne lásd ôtB Sötétben meg bárkivel jóB Észre se veszed, ha
kicserélik alattadB
TIBI: Na, szóval néztem a nôt, amikor az Omlett meg jött, hogy mondja, de látta,
hogy mozog a függöny, ahova a faszi elbújtB Na, akkor fogott egy bazi nagy kardot
és átszúrta a függönyönB És akkor kiesett onnan a faszi és Omlett látta, hogy ez a
szertôjének az apjaB Ortopédia meg, amikor megtudta, teljesen begôzölt és szakíA
tott OmlettelB Erre Omlett kikészültB Végül Ortopédia beugrott a kútba, vagy hová
a faszba, a lényeg, hogy kampó lett nekiB Omlett meg elment megkeresni a kom A
mo nista királyt…

Rák Jóska robban a színpadra

JÓSKA: Itt van a Büki, itt van az a szarjankó!
MACSKA: Mi van Jóska, elment az eszed?
JÓSKA: Itt van az a szemét alak!
PÁLOS: Jóska, itt most próba van, vegyél már vissza!
JÓSKA: Vegyek vissza, vegyek vissza, amikor ez a rohadék elvitette az apámat a
rend ôrökkelB 
MACSKA: Elvitték az apádat?
JÓSKA: ElB
PÁLOS: Mikor?
JÓSKA: Egy órája, és ez a szemét Büki csinálta!
BÜKI: Hogy vitettem volna el, én olyat nem tudokB
JÓSKA: Dehogynem! Azt mondtad, hogy ô sikkasztotta el privatizációkor a szövetA
kezet pénzétB Azt mondtad, nem? 
BÜKI: Nem kellett mondanomB Rajta volt a számlán, aztán egyszer csak nem volt
rajtaB És az apád vette ki a bankból, mert a bizonylaton ott az aláírásaB
JÓSKA: Az én apám nem tolvaj, az nem az, értitek! Azt a pénzt valaki más vitte el,
az kurvaisten, s az is biztos, hogy te tudod, hogy ki voltB
BÜKI: Honnan tudnám?
JÓSKA: A te kezed biztos benne van, meg a Macska kezeB
BÜKI: Ne vádaskodj, gyerek, azt ne csináldB Én értem, hogy neked rossz, hogy az
apád, akirôl mindenki azt hitte, hogy bármit rá lehet bízni, mert olyan becsületesB
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De emiatt nem vádolhatsz senkit, hogy más lettB Ha nem bûnös, akkor majd kien A
ge dik, megvizsgálják és kiengedikB
JÓSKA: A te kezedben vannak a szálak, már intézkedtél a bíróságon isB De te innét
nem fogsz élve kimenni, amíg meg nem mondod, hogy hol a pénzB
BÜKI: Ugyanmár öcskös, ki vagy te, hogy fenyegetôzölB Különbekkel is elbántam
már az életem soránB Azok a milliók meg hiányoznak, és csak az apád férhetett
hoz záB
JÓSKA: Hazudsz, te rohadt tolvajB Az apám egy szent hozzád képestB
BÜKI: Hazudok, én hazudok? Én, aki azért dolgozott, hogy például az apád munkát
kapjon, aki ötvenhatban öcskös fegyvert fogtam, amikor az apád ott rettegett a
sza badeurópa rádió elôttB Várta, hogy jön az amerikai segítségB Nehogymár te ok A
tass engem!
JÓSKA: Te, fegyvert fogtál? Pufajkás voltál és forradalmárokat irtottál november ne A
gyedike utánB
BÜKI: Hát nemB
ELSÔ PARASZT: Eddig azt mondtadB
BÜKI: Mert azt kellett, nem mondhattam meg az igazat, mert akkor nem lehettem
vol na elnökB Az igazság az, hogy a Corvin közben harcoltam Potyka bácsivalB
JÓSKA: Ki az a Potyka bácsi?
BÜKI: Az egy hôs voltB Az apád meg ott rettegett, várta az amcsikat, de nem jöttek,
csak az oroszokB Nekem volt vesztenivalóm, mert ott volt az életem az orosz tanA
kok elôtt! Hogy én hazudok!
MACSKA: Jól van, Lajos nyugodj meg, hülye ez a gyerek, pont olyan hülye, mint az apja isB
PÁLOS: Na, elég legyen, mi van a darabbal, mond el, azért vagyunk itt, mert a darabB
TIBI: Így nehéz mesélni, hogy állandóan közbeszól valakiB Szóval akkor a király
meg Omlett egymásnak estekB Vagy nem tudom most, teljesen összezavarodtam…
PÁLOS: Jó, ennyi elég, a mai próbát bezárom, a Tanár úr szerezze be a darabot, ha
már annyira ismeri, aztán holnap kezdhetjük a próbátB SzevasztokB
Többen: Szevasztok! Na, végre mehetünk!
HARMADIK PARASZT: Ne tévesszük szem elôl a Mariskát! 
MÁSODIK PARASZT: Isten ments, a Mariska az irány!
MARISKA: Mit loholtok itt a nyomomban!
HARMADIK PARASZT: Nem a két szép szemedért, csak mert nálad a kocsmakulcsB
ELSÔ PARASZT: Hogy beszart attól, amit a gyerek mondott, mennyire beszartB
HARMADIK PARASZT: Biztos, van mitôl félnie, mi a faszból vette volna azt a száz hekA
tárnyi földet, meg hogy kerültek a téesz traktorai az ô udvarábaB
NEGYEDIK PARASZT: Ki fogják deríteniB
ELSÔ PARASZT: Dehogy fogják, mindenütt olyanok vannak, mint ô, ha az egyikrôl ki A
derülne valami, gyanúba keveredne a másik isB Ezek bazmeg soha nem vesztenekB
HARMADIK PARASZT: Hát nemB Olyanok, mint a szar, soha nem süllyednek elB
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MÁSODIK JELENET

A helyszín ugyanaz, a parasztok ebben a jelenetben afféle kukkolók

MÁSODIK PARASZT: Nem kéne visszamenni a kocsmába?
NEGYEDIK PARASZT: Úgyis bezárja a MariskaB
ELSÔ PARASZT: JönnekB
HARMADIK PARASZT: Én nem hallok semmitB 
ELSÔ PARASZT: Nyisd ki a füledB
HARMADIK PARASZT: Akkor semB
ELSÔ PARASZT: Sokat ittálB
HARMADIK PARASZT: Lehet, de máshogyan nem lehet itt kibírniB
MÁSODIK PARASZT: Máshogy nem, de nem is kell máshogyanB
ELSÔ PARASZT: Rájöttem valamireB
MÁSODIK PARASZT: Mire?
NEGYEDIK PARASZT: Mire jönne rá a Tomi, semmireB
ELSÔ PARASZT: De, tényleg rájöttemB
NEGYEDIK PARASZT: Akkor mondjad Tomikám!
ELSÔ PARASZT: Észrevettétek, hogy ez a ház mindig arról kapja a nevét, ami nincsenB
NEGYEDIK PARASZT: Micsoda? Mi nincsen?
ELSÔ PARASZT: Nem érted, mi?
NEGYEDIK PARASZT: Hát nemB
ELSÔ PARASZT: Tudod, mért nem érted?
NEGYEDIK PARASZT: Mert hülyén mondodB
ELSÔ PARASZT: Hát nemB Hanem mert a nôknek eleve kisebb az agytérfogata, azért
nemB Olvastam egy újságbanB
NEGYEDIK PARASZT: Azt nem olvashattad, mert olyan különbség nincsB Az iskolában
is jobbak a lányokB
ELSÔ PARASZT: Mert ráérnek tanulniB
MÁSODIK PARASZT: Ezt most hogy értetted az elôbb Tomikám, mert én sem értem?
ELSÔ PARASZT: Mennyire értetlenek vagytok! Szóval, hogy amikor nem volt semmi
kultúra, meg otthon is minden szar volt, mert elszedték még a termést is, akkor ezt
a helyet kultúrotthonnak hívták, amikor meg pont mûveletlen volt mindenki,
olyan volt az agya mindenkinek, mint a sárB
HARMADIK PARASZT: Ja, a fateromék tényleg olyanok voltak, bazmeg, hogy semmit
nem tudtak a világból, csak, hogy a kocsmaB Ott is csak hallgattak, nem beszélgetA
tek ilyen komolyabb dolgokról, mint mi, legfeljebb, hogy megdöglött a malacB
NEGYEDIK PARASZT: Jó, várjál Laci, akkor most mi van most, Tomi?
ELSÔ PARASZT: Most az van, hogy közösségi ház, mert hol a faszban van itt közösségB
HARMADIK PARASZT: Legfeljebb a kocsmábanB
ELSÔ PARASZT: Ja, de nincs olyan, hogy együtt fosztjuk a kukoricát, meg a tollat, az A
tán közben népdalokat írunkB
MÁSODIK PARASZT: Ki a franc írta a népdalokat?
ELSÔ PARASZT: Biztos nem a népB 
NEGYEDIK PARASZT: Pedig az iskolában azt mondta az énektanár, hogy a népB
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MÁSODIK PARASZT: Az kurva isten, hogy nemB A nép az egyáltalán nem tudott írniB Az
öregapám még a nevét seB
ELSÔ PARASZT: Jönnek!
HARMADIK PARASZT: Mostmár én is hallomB 
ELSÔ PARASZT: Mert lassan kijózanodszB
HARMADIK PARASZT: Nem azért, hanem mert most tényleg jönnekB
MÁSODIK PARASZT: Csend, ne vegyenek észre! Hátha valami pornó lesz!
NEGYEDIK PARASZT: De gusztustalan vagyB
MÁSODIK PARASZT: A szex nem lehet gusztustalanB
ELSÔ PARASZT: Téged ez még érdekel?
MÁSODIK PARASZT: Nézni még szeretem, csinálni már nemB Nincs is kivelB
HARMADIK PARASZT: Ott az asszonyB
MÁSODIK PARASZT: De hát hogy néz ki? Azzal már tényleg gusztustalan volnaB

Jóska és Ágica érkezik

JÓSKA: Ágica, most te direkt kerülsz engem?
ÁGICA: Az apu nem engedi, hogy találkozzak veledB
JÓSKA: Leszarom, hogy mit akar a faterod, az a fontos, hogy te mit akarszB
ÁGICA: Hagyj már Jóska, tényleg! Az esküvô elôtt nem lehet, mert ez egy falu, nem
olyan, mint Budapest, hogy fûfavirággalB Ha rólam kiderül, akkor végemB
JÓSKA: Ez mért számít, én foglak elvenni, ha én megduglak, akkor nem gondolom,
hogy egy kurva vagy, mert velem voltálB
ÁGICA: Sosem lehet tudni, volt már olyanB
JÓSKA: Milyen, hogy megdugta és utána nem vette el, mert tudta, hogy megdugta?
ÁGICA: Pontosan, mert ebbôl arra a következtetésre jutott, hogy aki ilyen, az bárki
mással isB Jól otthagyta, a lány meg nem talált másik vôlegényt, mert mindenki
tudta, hogy lefeküdt az elôzô vôlegényévelB
JÓSKA: Az az igazság, hogy én hallottam már rólad is eztAaztB
ÁGICA: Az nem igaz, én olyan tiszta vagyok, mint egy fehér ingB
JÓSKA: Mosás elôtt vagy mosás után?
ÁGICA: Mekkora hülye vagy te!
JÓSKA: Jó, hagyjuk, engem nem érdekel a múltadB
ÁGICA: Nekem nem volt semmiféle múltamB
JÓSKA: Most direkt csinálod?
ÁGICA: Csak nem akarom, hogy bármi olyat gondolj rólam, ami nem voltB
JÓSKA: És amikor a megyétôl itt volt az a Kereszténydemokrata képviselôjelölt?
ÁGICA: Az csak nálunk lakott, valahol kellett, de az nem olyan volt, az rendes
ember, még a névkártyáján is rajta volt, hogy keresztény…
JÓSKA: Láttam én már karón varjútB
ÁGICA: Mit dumálsz itt?
JÓSKA: Ez olyan népi szólás, azt jelenti, hogy…
ÁGICA: Szerintem beszélj rendesen, ne úgy mintha egy hagyományôrzô táborból
jöttél volna hazaB
JÓSKA: Úgy megcsirbulnálakB
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ÁGICA: Mit akarsz?
JÓSKA: Mindig ugyanaztB
ÁGICA: De unalmas már, mondom, hogy nem lehetB
JÓSKA: De Ágica, te akartál találkozniB
ÁGICA: Nem miattadB
JÓSKA: Hát akkor?
ÁGICA: A tanár úr mondta, hogy próba lesz, mert én leszek Ophelia, te meg HamletB
JÓSKA: Te, és ez az Ophelia meg az a Hamlet, dugnak?
ÁGICA: Hagyd már abba, tényleg, ez egy színdarabB
JÓSKA: Mért, színdarabban nem dugnak? Csak elôadás után? Nekem az is jóB Be bú A
junk majd valahová és… A híres színházakban is az vanB Mindenki mindenkivel!
ÁGICA: Ne mindig a dugáson járjon az eszedB Én nem is értem, hogy a férfiaknak
tény leg egy nagy izé van az agyuk helyénB
JÓSKA: Ez ellen nem tudunk tenni, ez genetikaB Csak akkor tudunk gondolkodni
más ról is, ha az már el van intézveB Ez egy alapszabályB A vér szava, isten szava! 
ÁGICA: Hagyjál már, mindjárt jön az apu, meg a Büki, meg a Macska is…
JÓSKA: Idejönnek, ide azok a szemétládák!
ÁGICA: Ôk is szerepelnekB
JÓSKA: Na, jó, akkor szevasz, én nem maradokB
ÁGICA: Most mi van veled, az elôbb még mást mondtálB
JÓSKA: Akkor még csak te voltál a képben! Ártatlanul börtönbe nyomták a fateroA
mat, azokkal én nem fogok együtt, az hétszentség… Az apád is, mit szólna, ha azt
lát ná, hogy lepaktálok velükB
ÁGICA: Akkor mit fog szólni, ha azt látja, hogy ennyire semmibe veszed ôt, hogy
nem akarsz velünk együtt…
JÓSKA: LeszaromB 
ÁGICA: Nem érted, csak itt tudunk találkozniB Az apu megtiltotta, hogy másholB
JÓSKA: Csak itt?
ÁGICA: CsakB
JÓSKA: Mért? Haragszik rám?
ÁGICA: Dehogy, ô akarta, hogy te legyél a fôszereplôB
JÓSKA: Akkor mért?
ÁGICA: Mondom, az esküvô miattB Meg tényleg, amióta az anyu meghalt én lettem
ne ki a…
JÓSKA: Mi lettél neki?
ÁGICA: Hát a legfontosabbB
JÓSKA: Már megijedtem, hogy mást mondaszB A lányos apákról hallani egysmástB
ÁgicaB De ô nem olyan, csak féltB
JÓSKA: Én akkor sem tudok ezekkel együtt!
ÁGICA: Maradj, na, tényleg, én azt szeretném, ha maradnál!
JÓSKA: Jó, de csak azért, mert te itt vagyB Megfoghatom a melled?
ÁGICA: Mi?
JÓSKA: Cserében, hogy itt maradtamB
ÁGICA: Mondom, hogy nem lehetB
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JÓSKA: Az még nem olyan, hogy dugás, attól még szûz maradszB Különben monA
dom, hogy nekem jó vagy úgy is, ha nem vagy szûzB Sôt, úgy még jobbB Vagy attól
félsz, hogy kiderül, hogy a képviselôjelölt elvette már?
ÁGICA: Nem derülhet ki semmiB
JÓSKA: Bizonyítsd be! Nem kéne így zsákbamacskát árusítani, hogy meglesz az es A
küvô és akkor szembesülök vele, hogy egy fôvárosi szenteltfazék már elvette, ami
ne kem járt volnaB
ÁGICA: Maradj csendben, jönnek!

Fényváltás a parasztokra

MÁSODIK PARASZT: Nem sokat láttunkB
ELSÔ PARASZT: NemB Ezt már eddig is tudtukB
NEGYEDIK PARASZT: Az Ágica tényleg dugott a képviselôjelölttel?
MÁSODIK PARASZT: Az száz százalék! 
HARMADIK PARASZT: Dehogy, az Ágica nem úgy néz ki, aki kell egy ilyen fôvárosi em bernekB
ELSÔ PARASZT: De ô volt csak ottB Az ember általában azt választja, aki épp elérhetôB
NEGYEDIK PARASZT: A férfiak tényleg olyanok, mint az állatokB Evés, ivás, dugásB
ELSÔ PARASZT: Néha azért alszunk is!

Pálos, Kuncze, Büki és Tibi érkezik

Többen köszöngetnek: Szevasztok, szevasztok!
TIBI: Na, a szerelmes pár már itt is van!
KUNCZE: Pedig nem biztos, hogy szükség lesz rájukB
JÓSKA: Nem is kellett volna idejönnünk?
KUNCZE: Majd meglátjuk, egyelôre csak várjatok!
PÁLOS: Kezdhetjük Tanár úr?
KUNCZE: Persze, fogjunk beleB

Büki böfög

BÜKI: A kurva életbeB
TIBI: Mi van Lajoskám, elbasztad a gyomrodat?
BÜKI: Csak telezabáltam magamB Tegnap elmentem a Macska Jancsihoz, levágott
egy báránytB Elkezdtünk enni és ittunk is, lecsorgott vagy tíz liter bor, aztán mára
meg már szarul vagyokB Tíz éve ez még semmi lett volna, de most már nem bírja
se a gyomrom, se az epémB Csak úgy hömpölyögnek a fingok a beleimbe, aztán
hol alul, hol fölül kibuggyannakB
TIBI: Szájon át fingani, ez marha undorítóB
BÜKI: Az nem fing, te balfasz, hanem böfögésB
TIBI: Ja, az másB
PÁLOS: Az a helyzet Lajoskám, hogy így már csak a bunkók esznekB Manapság az
egészséges koleszterinszegény ételek fogyasztását ajánljákB Városon már mindenki
diétásan táplálkozik, érted, biozöldség, rostos baracklé, és tovább is élnek!
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BÜKI: Hagyj engem a zöldséggel, nem vagyok én nyúl, hogy répát rágcsáljakB A
bir kapörkölt, jó sok hagymával, meg paprikával, az az igaziB
PÁLOS: De akkor Lajoskám ez a következményeB
BÜKI: Milyen szar lesz, ha már enni sem ehet az ember rendesen!

Mariska érkezik

MARISKA: Úr isten, elkéstem, de ebbôl a szar kocsmából nem lehet kiszabadulni,
mi kor már jönnék, valakinek kiürül a pohara, hogy adjak, de mire azt kitöltöm, ak A
kor a másiknakB Mindig üres valakinekB
MACSKA: Mert mindig isznakB
MARISKA: Persze, hogy azért, ha nem innának, soha nem lenne üres nekik, hanem
mindig tele lenneB Alig tudtam kitenni ôket, hogy egy óra múlva jövökB
KUNCZE: A próbakezdést be kell tartaniB Fegyelem nélkül nincs mûvészetB
MARISKA: Azt hittem a mûvészek mind olyan szabad emberekB
KUNCZE: Hát nem Mariskám, az igazi mûvészek nem úgy élnek, mint a mûvészek,
mert ôk dolgoznak, amikor úgy élhetnének, mint a mûvészekB
MARISKA: Jól van, na, bocs!
BÜKI: Gyere csak ide mellém, hadd melegítsem át a testedetB
MARISKA: Van neked otthon kit melegíteni, szállj le rólam, hallodB
BÜKI: De most épp nincs itt!
MARISKA: Legközelebb hozz belôle egy darabot! Akkora, hogy vághatsz belôle, nem
fog hiányozniB
PÁLOS: Na, kezdjük akkorB
Többen is: Kezdjük, maradjatok csendben!

Fényváltás a parasztokra

HARMADIK PARASZT: Már épp ideje voltB Megöli az embert az unalomB
MÁSODIK PARASZT: Ez a színház ilyen dögunalmas dolog?
ELSÔ PARASZT: A végeredmény, az lesz az izgalmasB Közben csak az nem unja, aki
ben ne vanB
NEGYEDIK PARASZT: Én inkább unatkozomB Nem akarom leégetni magamB
MÁSODIK PARASZT: A Tibinek jó volt, mert látott nagymellû nôket a színpadon, de mi
itt csak a Mariskát láthatjuk meztelenül, az meg már senkit nem érdekelB
ELSÔ PARASZT: Meg az ÁgicátB
NEGYEDIK PARASZT: Á, azt az Ágicának az apja nem engediB

Fény vissza

KUNCZE: Beszereztem a könyvet, de az az igazság, hogy ez nekünk túl nehézB
PÁLOS: Hogyhogy nehéz?
KUNCZE: Nem vagyunk annyira jó színészekB
BÜKI: Micsoda, Tanár úr? Micsoda? Hogy mi nem vagyunk elég jók?
KUNCZE: Igen, mert ez egy bonyolult darabB
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PÁLOS: Tanár úr, álljon meg a hegyi menetB Hogyan is lett belôled igazgatóB Ho A
gyan, na, hogyan…
KUNCZE: Jó, én csak miattatok akartam, hogy… De akkor kezdjükB 
PÁLOS: Látod, mindjárt megy a dolog, ha egy kicsit rásegítelekB
KUNCZE: Elôször a szereposztás!
TIBI: Kezdjük, kezdjük!
KUNCZE: Lajos, te leszel Claudius a királyB

Kuncze a szerepekkel együtt osztogatja a szövegkönyveket is

BÜKI: Az nem egy szar alak volt?
KUNCZE: De, de azért mégiscsak király, és ennél kisebb rangot neked nem adhatA
nékB Meg jókat dugott az özveggyel is!
BÜKI: Az igaz, ugye Mariskám!

Mariska pofát vág

KUNCZE: Mariska lesz Gertrúd, az özvegy királyné, a kommunista király szeretôjeB
MARISKA: Hogy egy ribancot játsszak…
BÜKI: Menni fog MariskámB
MARISKA: Fogd be a pofádat Lajos, mert ha én kinyitom, az neked nem lesz jóB
KUNCZE: A polgármester úr lesz Polonius, Ophelia apjaB
PÁLOS: Az jó szerep, pont nekem való, olyan komoly, kár, hogy a végén leszúrnakB
KUNCZE: Macska Jancsi lesz LaertesB
MACSKA: Az meg kicsoda?
KUNCZE: Nagyon fontos ember, Ophelia testvéreB Majd lesz egy nagy verekedésed
Ham lettel!
MACSKA: És én nyerek?
KUNCZE: Az csak rajtad múlik!
MACSKA: Akkor énB Az biztos!
KUNCZE: Tibi, te meg Hamlet barátja leszel, HorátioB
TIBI: Micsoda? Ováció? 
KUNCZE: Mindig utáltam a szójátékokatB Te fogod elmagyarázni a darabot, nehogy
félreértse a közönségB
TIBI: Az nekem megy, mert én ezt nagyon értemB
KUNCZE: Na kezdjükB Elsô felvonás, a király és Hamlet jelenete, olvasd Lajos!
Tempó, tempó, batátaim!
BÜKI: Jó, olvasom már: Szép tôled, és ajánlja szíved, Hamlet, leróni mind a gyásza-
dót atyjánakB Ez meg mi a fasz, ezt bazmeg meg se lehet érteni, miért van ez így
ír va? Nem lehet ezt normális nyelven, hogy örülök Hamlet, hogy ennyire téped
magad a faterod miattB De lásd, atyád is vesztett egy atyát, a vesztô újra mást meg
mást… Még jóhogyB Kurva nagy gáz volna, ha mindenkinek élne még az apja,
hogy ott ülne az apám még mindig a sparhelt mellett, oldalán az ô apjával, azután
an nak az apjávalB El se férnénk, annyian lennénk!
KUNCZE: Olvasd csak elnök úr, olvasd csak, menni fogB
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BÜKI: Mért izgága daccal szívünkre venni! Fúj! Ez bûn az Ég, bûn a halott, bûn a
ter mészet ellenB Ez milyen duma márB
KUNCZE: Menni fog, menni fog Lajoskám…
BÜKI: Ez nem fog menni Tanár úr, mert ez így egy nagy kalap szarB Ezt így nem le A
het hagyni, mert kiröhög a faluB Mit lehet ebbôl érteni?
KUNCZE: De hát így vanB
BÜKI: Mi az, hogy így van? Úgy lesz, ahogy mi akarjuk!
KUNCZE: De ezt már egyszer valaki így akartaB
BÜKI: De mi nem így akarjukB
KUNCZE: Azt akarod, hogy átírjam ShakespeareAt? A leghíresebb angol drámaírótB
BÜKI: Angol? Kit érdekel, hogy angol? Nehogy már egy angol mondja meg nekünk
a tuti frankótB Leszarom az angolokat, meg leszarom a franciákat is, meg a némete A
ket is, van nekünk saját mûveltségünk, meg tudásunk, és ahhoz kell alakítani a
dol gokatB Ez a sekszpír engem nem érdekel, engem az érdekel, hogy ez magyarul
le gyen, rendesen, úgy ahogy a magyar emberek beszélnekB
KUNCZE: Dehát hogyan írjam át?
BÜKI: Segíts neki Pityukám, mert megint nem érti, a francnak járt az ilyen egyeA
temre, ha csak akadékoskodni tudB Tiszta pénzkidobás ilyeneket taníttatniB
PÁLOS: Figyelj, Tanár úr, legyenek benne normális mondatok, olyanok, hogy Hej ri A
gó, rigó, részeges ló, meg Akácosút, (énekelve) ha végigmegyek rajtad én, eszemA
be jut sok régi szép emlék, nyáreste volt pacsirta szólt a fán, s ott kóborolt bolyonA
gott egy cigány… olyan mondatok, amik szólnak valamirôl, nem ilyen zavaros
fasz ságokB

Fény a parasztokra

HARMADIK PARASZT: Egy cigányB Mennyire más világ voltB Most meg tele van velük a faluB
MÁSODIK PARASZT: Mert szaporodnak, a magyarok meg nemB
ELSÔ PARASZT: Egy idô után belôlünk is cigány leszB
HARMADIK PARASZT: Belôlem aztán nemB Én szôke vagyokB
ELSÔ PARASZT: Majd meglátod!
NEGYEDIK PARASZT: Ez hülyeség Tomi, amit mondaszB
MÁSODIK PARASZT: Jó, hagyjuk ezt a faszságot, senkit nem érdekelnek a cigányokB
Szín házban vagyunk!

Fény vissza

BÜKI: Tanár úr, azt kell csinálni, amit a Pityu mond!
TIBI: Ahogy én meséltem, emlékszel tanár úr!
BÜKI: Te is itt vagy Tibi?
TIBI: IttB
BÜKI: Már teljesen elfelejtettemB
KUNCZE: Amit akartok az egy kulturális bûncselekményB
BÜKI: Csak kötekszik, annyira nehéz a felfogása!
MACSKA: Bûncselekmény? Ilyen nincs a tízparancsolatban!
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MARISKA: Meg az úttörôk tizenkét pontjában se!
BÜKI: Mariska, lépjél már tovább, nincsenek úttörôk!
MARISKA: Úttörôvasút se?
BÜKI: Az se, csak cserkészvasút vanB
PÁLOS: Figyelj, Tanár úr, mi eleve utáljuk az angolokatB Nem olyan ôszinték, mint a
ma gyarokB Az idôjárásról karattyolnak, aztán közben hátba szúrnak egy tôrrelB
Ilye nekB A magyarok, mindjárt a lényegrôl beszélnek: szar az élet, és kész, nem
akadnak el részletkérdéseken, hogy esik az esôB Nekem egy angol ne mondja
meg, hogy mit kell mondani a színpadonB A magyaroké a jövô, az angolok már
olyan öre gek, hogy csoda, hogy nem haltak kiB Ez a faszi is mikor élt? Ötszáz éve?
Jó hogy semmit nem tudott a világrólB Ötszáz éve még a magyarok is buták voltakB
Szó val fogj hozzá rendesen és írd át!
KUNCZE: Amit te akarsz az népbutítás, a kultúra meggyalázása!
PÁLOS: Tanár úr, most kell nekünk arról vitatkozni, hogy ki maradjon az igazgató?
Ugye nem kellB 
KUNCZE: Nem, arról nem kellB 
PÁLOS: Akkor ugye értve vagyok?
KUNCZE: PerszeB Meglesz, átíromB
MACSKA: Ha már belefogsz, akkor az is jó volna, ha ez a Hamlet olyan rendes király
lenne, aki elôsegíti a többpártrendszert, visszaállítja a Trianon elôtti határokat és
tizenötmillió magyar uralkodója leszB Ne olyan király legyen, amelyikkel nem lehet
azonosságot vállalni, ilyen tépelôdô idegbeteg, akire nem lehet a magyarok jövôA
jét építeniB
KUNCZE: Megmásítsam a darab mondanivalóját?
PÁLOS: Igaza van a LacinakB 
KUNCZE: De nem arról szól a darabB
PÁLOS: Tanár úr, a darab arról szól, amirôl akarjuk, hogy szóljonB Most ezen tényA
leg ne vitatkozzunkB Az angolokat elfelejtjük, arra gondolunk, ami nekünk jóB
KUNCZE: De akkor ez egy különálló darab lesz, nem a Hamlet.
BÜKI: Na, végre megértettük mirôl van szóB Ez a mi darabunk leszB Olyan lesz, amiA
lyenek mi vagyunkB Egy magyar darab, mint a Bánk bán.
JÓSKA: Mért nem hagyjátok, hogy dolgozzon, együtt nincs annyi tudás a fejetekben,
mint neki egyedülB Diplomája vanB Mért nem hagyjátok, hogy ô mondja meg, mi
le gyenB
KUNCZE: Jóska, neked most nincs szöveged!
JÓSKA: Csak miattad Tanár úr!
KUNCZE: Miattam nem kellB
BÜKI: Figyelj kisöcsi, nekem is van diplomám, mert jártam iskolábaB
JÓSKA: Dehogy jártál, vetted az ócskapiaconB
BÜKI: Kisöcsi, túlzásba viszed, én akkor már fegyvert hordtam a vállamon, amikor
te még tervbe se voltál véveB
JÓSKA: Felkelôkre vadásztálB
KUNCZE: Hagyd már Jóska, neked itt nincs szöveged!
BÜKI: Én mindig is a hôsök mellett álltamB
JÓSKA: Csakhogy egy éve még mások voltak a hôsök, Büki elvtársB
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BÜKI: Ne elvtársozzál, mert én soha nem voltam elvtárs, csak álcázásból, hogy ne
tud ják a többi elvtársak, hogy nem vagyok elvtársB
KUNCZE: Jó, meglesz minden, ahogyan kértétek, megcsinálomB Minden arról fog
szólni, amirôl akartátokB Ó, mily gazember pór rab vagyok én!
PÁLOS: Mi a bajod?
KUNCZE: Semmi, semmi, most mehetünk haza, mert nekem dolgoznom kellB Sze A
vasz tokB Akkor majd holnap!
Többen: SzevasztokB

Szétszélednek
Mariska és Büki együtt mennek, Büki ölelgetni kezdi Mariskát, Mariska ellöki

BÜKI: Most mi az isten bajod van?
MARISKA: Az, hogy nincs kedvemB
BÜKI: Hogyhogy nincs?
MARISKA: Úgyhogy nincsB
BÜKI: Amikor még élt a férjed, akkor bármikor, csak oldalba böktelek, már szétlök A
ted a lábadB
MARISKA: Azért, mert neki akartam rosszat, nem magamnak jót, de most már csak
akkor csinálom, ha nekem is jóB És most nem jóB
BÜKI: Mennyiért jó?
MARISKA: Semennyiért, megváltoztam, csak azzal fogom csinálni, akit szeretekB
BÜKI: Te? Azt hiszed, még tudsz valakit szeretni?
MARISKA: AztB
MÁSODIK PARASZT: Azt hittem, megdugja a MariskátB
ELSÔ PARASZT: Én isB Jó lett volna itt a jelenet végén még egy kis szexB 
HARMADIK PARASZT: Én is bírtam volna, nem voltam nôvel már egy hónapjaB
NEGYEDIK PARASZT: Rosszul emlékszelB
HARMADIK PARASZT: Mért, voltam?
NEGYEDIK PARASZT: Hát igenB
HARMADIK PARASZT: Mikor?
NEGYEDIK PARASZT: TegnapelôttB
HARMADIK PARASZT: Kivel?
NEGYEDIK PARASZT: Kettôt találhatszB
HARMADIK PARASZT: Veled?
NEGYEDIK PARASZT: IgenB
HARMADIK PARASZT: Nem emlékszemB
ELSÔ PARASZT: Jobban is jársz Jani, mert azt mondta a Gabika, hogy olyan puha volA
tál, mint egy mosogatórongyB
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HARMADIK JELENET

Napokkal késôbb. Helyszín ugyanaz. A színen Büki és Pálos. Pálos a szerepét tanul-
ja. Ágica zenét hallgat fülhallgatóval.

PÁLOS: Azért a Jóskának igaza voltB
BÜKI: Miben?
PÁLOS: Amit mondottB
BÜKI: Mit mondott?
PÁLOS: Hogy te november negyedikén fogtál fegyvert, elôtte ott rettegtél az albérle A
tedben, azt hitted, mert pártiskolába jársz, téged is ki fognak nyírni az ellenforra A
dal márok, vagy mik, a forradalmárokB
BÜKI: Hát nemB Én már elôtte isB Csak arról nem beszéltemB
PÁLOS: Ja, úgy!
BÜKI: Mi az, hogy ja, úgyB Most ezzel mit akarsz? Amúgy én a te helyedben kurvára
hallgatnékB
PÁLOS: Mért?
BÜKI: Mert te még november negyedikén se fogtál fegyvertB
PÁLOS: De pufajkát se vettem és nem lôttem a felkelôkreB
BÜKI: Mondom, a helyedben kussolnékB Tudom, mit csináltál éveken keresztülB
PÁLOS: Támogattam a forradalmárokat, ruhát adtam nekik, meg ilyesmi…
BÜKI: Ruhát adni az árvízkárosultaknak kell, nem a forradalmároknak, nekik gép A
pisz tolyt kell!
PÁLOS: Géppisztolyom nem volt, csak ruhaB
BÜKI: És utána mi volt, amikor mondták, hogy alá kell írni valamit és jelentéseket
ír ni arról, hogy mi van a falubanB
PÁLOS: Azt mondták, hogy kivégeznek, mert ruhákat adtam a forradalmároknakB
BÜKI: Senki nem tudta, hogy ruhákat adtál, mert nem is adtálB Itt voltál a faluban
végig, itt meg nem is volt forradalomB
PÁLOS: Jó, aláírtam, de soha nem írtam olyat, amitôl valakinek rosszabb lettB
BÜKI: Tényleg?
PÁLOS: TénylegB
BÜKI: Lehet úgy csinálni, hogy a másiknak nem rossz? Mi lesz, ha az ügynöktörA
vény? Akkor is ezt mondod?
PÁLOS: Olyan nem leszB
BÜKI: Hogyhogy nem?
PÁLOS: Mert olyanokról is kiderülne, akikrôl rossz lenne, ha kiderülne!
BÜKI: A németeknél megcsináljákB
PÁLOS: Mert azok németekB Szeretik, ha tiszta víz van a pohárban, meg már egyszer
meg csinálták a háború után, de mi akkor seB Úgyhogy, most se fogjukB
BÜKI: Na jó, hagyjuk, tudjuk, amit tudunkB De azt nem értem, hogy mért akarod a
lányodat ehhez a szarjankóhoz adni?
PÁLOS: Mert szeretiB
BÜKI: Szereti, ki nem szarja leB Egy ilyennel életveszély összebútorozniB Most is mit
csinál, kóvályog a faluban, meg feljár a városba, mindenkivel szövetkezik, persze
ellenemB Tudom, hogy ellenemB
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PÁLOS: Az apja miatt, mert börtönbe kerültB
BÜKI: Az engem nem érdekelB Az apja lopott, ezért van börtönbenB Én abban nem
vagyok hibás, hogy lopottB
PÁLOS: De ô azt hisziB
BÜKI: Akkor se kéne összeAvissza járni a falut, meg mindenkinek elmondani, hogy
miattam van az egészB Nem normális, az a baj, olyan, mint az apja volt, az sem
tudta, hogy mi az életB
PÁLOS: Tényleg tiszta hülye volt, semmit nem lehetett vele elrendezni, mindig ezek
a könyvelési adatok, hogy minden papíron kell legyen, mert akkor mi lesz, ha
nemB És most ez lett, hogy ô került börtönbeB A becsület bajnoka! Mert pont az van
pa píron, hogy ô lopottB

Ágica kiveszi a fülhallgatót

BÜKI: Az a hülye gyereke meg szervezkedik, hivatalos embereket is megkeresettB 
PÁLOS: Azt hiszed ilyen szintre vitteB
BÜKI: Ennyire hülye, ránk uszít mindenkit a megyétôl meg a fôvárostól, kinek kell azB
ÁGICA: Dehogy, a Jóska nem olyanB
BÜKI: De a Jóska pont olyan, csak te is el vagy tévedve, mert tüzel a valagadB 
ÁGICA: De Lajos bácsi, ilyet azért nem kellene!
BÜKI: Mit gondolsz, miért akar épp közétek házasodni, miért? Nálad szebbet is ta A
lálhatott volnaB
ÁGICA: Neki én tetszek, az ilyet szereti, mert mindenki tetszik valakinekB
BÜKI: Egy nagy büdös lófasztB Soha nem választana tégedB Valamit kitervelt, azért,
mert olyan, hogy képes ráB
PÁLOS: Az lehet?
BÜKI: Csak az lehetB
ÁGICA: Dehogyis apu, ezt el ne hidd! Szeret engem, azért, mert szeret, pont az ilyen
tí pust szereti, amilyen én vagyokB
BÜKI: A szeretés az kevésB Az olyan, hogy most van, de holnapután nem leszB
Tüzel a vére, abban a korban van, ha kialszik, vége az egésznekB
ÁGICA: Ez nem igaz, mert ez egy életre szólB
BÜKI: Ja, hogyha hamar meghaltokB
ÁGICA: Apu, én ezt nem bírom, én tényleg ôt szeretem és…
PÁLOS: Jól van Ágica, nem úgy gondolta a Lajos…
BÜKI: Meg kell tudni, mit akar, meg kell tudni, hogy mit tervez!
PÁLOS: Meg kel tudni, meg kell tudni, ezt hiába hajtogatod, de hogyan?
BÜKI: Erre jó az Ágica, neki ez semmiB 
ÁGICA: Apu, én azt nem tehetem meg, az hogy szerelem, az nem olyan, hogy
tehetsz rosszat a másiknakB
BÜKI: Ez nem rossz, Ágica, ezzel megmented a falut, meg az apádat isB Dehogy kell
olyat, hogy rossz, csak félrehívod, hogy mennyire szereted, engeded, hogy kicsit
ma tasson a szoknyád alatt…
ÁGICA: De Lajos bácsi, miket mond!
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BÜKI: Neked is jó leszB Ne aggódj, az mindenkinek jóB Aztán, amikor már úgy van,
ak kor megkérdezed, hogy te tényleg tudsz arról valamit, hogy a Büki Lajos ellopA
ta a szövetkezet pénzét?
ÁGICA: Mért, a Lajos bácsi ellopta a szövetkezet pénzét?
BÜKI: Dehogy loptam el, csak azért kell mondani, hogy így kifaggasd, hogy mit
gon dolB
ÁGICA: De apu, ez nekem nem fog…
PÁLOS: De fog, biztos fog, meg nincs is más megoldásB Ha ezt nem csináljuk meg,
akkor ki tudja, mit fog ellenünk tenni! Te sem akarod, hogy a Lajos bácsit meghur A
coljákB
BÜKI: És ha engem meghurcolnak, akkor az apu sem ússza megB
PÁLOS: De én nem csináltam semmitB
BÜKI: Lehet, hogy a bíróság nem így fogja gondolni, meg hát nekem is vallomást
kell tennemB
PÁLOS: Te bemártanál engem?
BÜKI: Nem úgy, csak nem lehet hamisan tanúskodni, mert az is bûncselekmény!
Szóval, mindenki jobban jár, ha az Ágica azt teszi, amit mondok!
ÁGICA: De én nem tudok ilyetB
BÜKI: Dehogynem, csak megriszálod egy kicsit a feneked, aztán abból az agyatlanA
ból csakúgy folyik a szóB
ÁGICA: De csak arról, hogy mikor fekszek le veleB
PÁLOS: Azt akarja? A kurva anyját, azt akarja?
BÜKI: Minden férfi azt akarja PityukámB Ne húzd föl magad, hát te is azt akartad an A
nakidején!
ÁGICA: Az apuka is ilyen volt?
BÜKI: Mindegyik férfi ilyen, az is, akibôl apuka lesz, csak letagadja!
PÁLOS: De az én lányommal, a kurva anyját, ezt még megkeserüliB Rögtön próba
után, rögtön tudd meg, amit meg kell!
BÜKI: Majd hívd félre, mi meg elrejtôzünk valahová és kihallgatjuk az egészetB
ÁGICA: De ilyet nem lehetB 
BÜKI: De lehet, sôt, kell isB

Kuncze és Jóska jönnek

KUNCZE: Bocsánat, hogy késtem, de kellett még igazítanom a dolgonB
BÜKI: Ugyan semmi, Tanár úr, elvoltunk mi itt, tanultuk a szerepünket, meg ilyesmiB
PÁLOS: Amúgy jól állunk, igazgató úr?
KUNCZE: Hát gyorsabban is haladhatna a dolog, de mondtam, hogy ez egy nehéz darabB
PÁLOS: Azért falunapra kész leszünk?
KUNCZE: Falunapra száz százalék!
BÜKI: Szevasz, Jóska, nem is szólsz?
JÓSKA: Te, ne szólj hozzám Lajos!
BÜKI: Jól van, csak úgy kérdem, hogy mitôl van olyan rossz kedvedB
JÓSKA: Szerintem, te ne kérdezz tôlem semmit, meg én sem kérdezek semmitB Majd
valaki más fog kérdezni, majd meglátodB
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BÜKI: Kicsoda?
JÓSKA: A független magyar bíróságB
BÜKI: Független magyar bíróság!!! Ugyan kisöcsi, ne ringasd magad álmokbanB
PÁLOS: Nem kezdjük el?
KUNCZE: Dehogynem, dehogynemB 
ÁGICA: Mért csak mi vagyunk itt?
KUNCZE: Mert Hamlet, Polonius, a király és Ophélia jelenetét fogjuk próbálni a harA
madik felvonásbólB
BÜKI: Ez ilyen kurva hosszú, hogy három felvonás?
KUNCZE: Nem, hosszabbB ÖtB
BÜKI: Öt? Ne bassza az isten, ki fogja azt végignézniB
KUNCZE: Ne aggódj, Lajos, felgyorsítjuk, és negyven percben lezavarjuk az egészetB
BÜKI: Fú, most nagy kô gurult le rólamB
MACSKA: Éreztem Lajoskám, épp a lábamra esett
BÜKI: HahahahaB
PÁLOS: Szerintem vicces voltB
BÜKI: Lehet, csak nevetni nem lehet rajtaB 
PÁLOS: De ha színpadon mondana ilyet a Jancsi, az vicces lenneB
BÜKI: Mért lenne vicces? Ha valami nem vicces, az a színpadon se viccesB
PÁLOS: Lehet, nem tudom, az elôbb azt hittem vicces, mert elképzeltem, hogy ezt
lehet olyan viccesen mondaniB
BÜKI: Mindent lehet viccesen mondani, csak vágsz hozzá valami pofát, aztán az is
vic ces lesz, hogy meghalt anyádB
KUNCZE: Szóval ez az a jelenet, amikor Hamlet ôrültnek tetteti magát, hogy így bukA
tassa le a királyt, de persze a király meg Polonius megsejti az egészet és Opheliát
akarják felhasználni, hogy megtudják, Hamlet miben sántikál, meg hogy…
PÁLOS: Jól van, jól van, értjük már, kezdjük!
KUNCZE: Megtanultátok a szöveget?
BÜKI: Hát persze!
KUNCZE: Na, akkor csapjunk bele, LajosB
BÜKI ügyetlenül ritmizálva:
Én vagyok az a rettegett király,
Jobb kezem és bal kezem is halál,
Köpdösheti szájából a fogát,
Akit ökölcsapásom eltalál.
Én vagyok az a retteget király,
Jobb kezem és bal kezem is halál, 
Retteg tôlem az egész nagy világ,
Csak a hülye Hamlet vágdossa a pofát.
De még egyszer lekapom a faszát!
Csavarintok rajta egy jó nagyot,
S egy életre megtudja, ki vagyok.
KUNCZE: Azért ne úgy mond, mint egy locsolóversikétB Ahogyan egy uralkodó beszél!

Büki megismétli
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KUNCZE: Ez az, ez kell! Pityu, te jösszB
PÁLOS: 
Én vagyok a királyunk jobb keze,
Akinek a legtöbb itt az esze.
Tudom kihez került most a vagyon,
Annak seggét nyalom ki, de nagyon.
KUNCZE: Ez tökéletes Polgármester úr, benned egy igazi színész veszett elB
PÁLOS: Lehettem volna, ha nem itt születekB
BÜKI: Mind itt születtünkB
KUNCZE: Én nemB
BÜKI: De ide kerültélB
KUNCZE: Na, fejezzük be a magánbeszélgetést! FolytassukB Akkor most az van,
hogy a király meg Polonius elbújnak, Ophelia meg olvasgat és várja HamletetB
BÜKI: Olvasgat? Egy fiatal lány?
KUNCZE: Ez van a darabbanB
BÜKI: Te ezt el tudod képzelni? Mikor láttál te fiatal lányt olvasni utoljára?
KUNCZE: Akkor mit csináljon?
PÁLOS: Hallgasson zenét fülhallgatóval, meg rázza a fejét hozzáB Azt csinálja amúgyisB
KUNCZE: És hogy veszi észre, hogy megjött Hamlet?
PÁLOS: Mittudomén, belerúg a lábába, hogy mit hallgatszB
KUNCZE: Jó, de van az, hogy elôbb elmondja a nagymonológot, hogy lenni vagy
nem lenniB
PÁLOS: Micsodát? Hogy lenni vagy nem lenni?
KUNCZE: Ezt meghagytam eredetibenB
BÜKI: Tanár úr, ez a kételkedô hangnem egyszerûen nem illik abba, hogy most
akarunk egy új országot építeni, Európa élére állni, megbeszéltük, hogy ez egy
ilyen jókirály, azt akarja, hogy demokrácia legyen, meg, hogy többpártrendszer,
meg Nagymagyarország, szóval ez a Hamlet nem kételkedhetB
KUNCZE: Akkor mi legyen? 
PÁLOS: Gondolkodj egy kicsit, gondolkodj! Én annyira bíztam benned, hogy az
ilyesmit megoldod, hogy kineveztelek igazgatónak!
KUNCZE: Jó, megvan, akkor ezt mondd Jóska!
Lenni és csak lenni ez nem kérdés,
A levésben soha nem kell mérték.
JÓSKA: 
Lenni és csak lenni ez nem kérdés,
A levésben soha nem kell mérték,
Mert a levés a legnagyobb érték.
Ha én vagyok nemzetem is lesz majd,
Kizárólag magyar árut vesz majd.
De elôtte bukjon el a király,
Aki már rég lejáratta magát.
Negyven évig mondta, egyenlôség,
Most meg azzal ámít, hogy lesz bôség 
S nyakunkra hozza a karvaly-tôkétB
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KUNCZE: Ez az, csak forgasd hozzá a szemedet, meg gesztikulálj, úgy még hiteleA
sebbB A király meg szarjon beB
BÜKI: Én ettôl, mért szarnék beB
KUNCZE: Mert be kell, mert megijedsz, hogy mire készül az unokaöcsédB
BÜKI: De a végén azért én gyôzök?
KUNCZE: Majd meglátjuk, most menjünk továbbB Ophelia, ebbôl nem hall semmit,
hi ába strapálod magad, Jóska, ott dübörög a fülében a zene, rúgj bele a lábába,
hogy itt vagyB
JÓSKA: Mit hallgatsz egyetlen galambom?
ÁGICA: A Roxettôl az Lissen to your heartotB
JÓSKA: Azt én is nagyon kamelomB
PÁLOS: Beszél így valaki, hogy kamelom?
KUNCZE: Persze, ez a jövô nemzedék nyelveB
PÁLOS: Ja, az más, akkor már értemB
JÓSKA: Figyelj spinkó, tudod, mit akar a faterod?
ÁGICA: Mit akar?
JÓSKA: Azt, hogy húzzak el a vérbe, mert nem akarja, hogy dugjunkB
ÁGICA: Nem akarja?
JÓSKA: Nem, mert ô akar megdugniB
PÁLOS: De Tanár úr, ez azért túlzásB
KUNCZE: Ezt csak úgy mondja, a hatás kedvéért, mert tudod, hogy hülyeB Egy hü A
lyét játszik a Jóska, azért mondhat ilyet, járt pszichológushoz és ott mondták neki,
hogy minden apa meg akarja dugni a lányátB
PÁLOS: Értem, csak mindenki azt fogja hinni, hogy én az ÁgicávalB
KUNCZE: Ez színdarab, ti meg szerepet játszotok, nem vagytok azonosak magatokA
kalB Ez alapszabály! Folytasd!
JÓSKA: Meg akar dugniB
ÁGICA: Ez nem igaz, az én apám, nem pedofilB
JÓSKA: De az, egy rohadt szar alakB Ráadásul falaz a királynakB 
ÁGICA: Á, nem, ez sem igazB
JÓSKA: Dehogynem, a rohadék király elôször kinyírta a fateromat, túladagolta neki
a heroint, a faterom meg jóhogy ennyi herointól szellem lettB
ÁGICA: Te szedsz valamitB
JÓSKA: Hülye vagy?
ÁGICA: De tényleg?
JÓSKA: Jó, néha egy kis füvetB Hollandián keresztül jöttem ide, s aki egyszer ott jár, az
nem ússza megB Át sem engednek a határon, ha nincs a véredben egy kis amfetaminB
ÁGICA: De most is?
JÓSKA: Már egy hónapja tiszta vagyok, amikor megláttam a faterom szellemét,
akkor kurvára összeszartam magam, hogy gáz lesz, és abbahagytamB Szóval tiszta
vagyok, de azt tudom, hogy az a geci király kinyírta a fateromat, és azóta, vagy
már közben is, dugja a muteromatB
ÁGICA: Úr isten, ah, ez nem lehetB
JÓSKA: A faterod meg segít neki, mert van neki pénze, csak azértB 
ÁGICA: Jaj, ah, ez nem lehet igazB
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JÓSKA: És azt akarják, hogy ne legyünk egymásé!
ÁGICA: De én: Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az életB Nem történhet
semmi sem veled míg létezem és érzekB (Demjén)
JÓSKA: Én sem tudok élni nélküled, de nem engedik, hogy élhessek veledB (Apos -
tol) Kolostorba kell vonulnodB
ÁGICA: Nekem?
JÓSKA: AhaB
ÁGICA: De hát: Nem vagyok én apáca, nem élhetek bezárvaB (Zalatnay)
JÓSKA: Sajnos, nincs más választásB
KUNCZE: Ez azB Mára ennyi, ne rontsuk le, amit felépítettünkB Holnap újra ittB
BÜKI: Na, menjünk!
PÁLOS: Ágica, ugye nem felejtetted el, hogy mit beszéltünk megB
ÁGICA: De apu, én…
PÁLOS: A jövôd függ tôleB
BÜKI: Hallgass az apádraB Lissen to your father! Mert az úgy van, ahogy mondja, ha
most nem jól csinálod, annak meglesz a következményeB

Mennek kifelé

PÁLOS: Te tudsz angolul?
BÜKI: Néha az orosz mondatok eszembe jutnak angolul isB Szlúsaj tvojevó atca!
ÁGICA: Apu, én ezt nem csinálhatom!!!
PÁLOS: Szerbusz, Ágicám!

Pálos lekapcsolja a villanyt, mind kimennek, Büki, meg Pálos feje feltûnik az ab lakban

PÁLOS: Gyere már, hallod!
BÜKI: Nem fognak meglátni?
PÁLOS: Dehogy, csak siess, mire visszaérnek, elbújunkB
BÜKI: A picsába!
PÁLOS: Mi történt?
BÜKI: MegcsúsztamB Nem vagyok már húszéves, hogy ablakokon másszak beB
PÁLOS: Te találtad kiB Menjünk oda, a sarokba, a zászlók mögéB
BÜKI: Mennyi felesleges zászlóB  
PÁLOS: Ez mind a kukába megy?
BÜKI: Hová máshová?
PÁLOS: Mittudom én, a múzeumbaB
BÜKI: Ennyi oda sem kellB Meg ki a franc akar emlékezni arra, hogy mi voltB
PÁLOS: Én nem, az biztosB
BÜKI: Én semB
PÁLOS: Az a kurva sok szobor, azzal mit lehet kezdeniB
BÜKI: BeolvasztjákB
PÁLOS: A márványt?
BÜKI: Azt nem, csak a fémet, vagy ellopják a fémtolvajokB
PÁLOS: Nem bírjákB Rohadt nehezekB
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BÜKI: MegoldjákB Szétvágják lángszóróvalB
PÁLOS: És a márványból?
BÜKI: Faragnak síremléketB
PÁLOS: Kereszteket MarxAszobrokból? 
BÜKI: Nem látszik rajta, hogy korábban Marx voltB

Üvegcsörömpölés

PÁLOS: Mi a francot csinálsz?
BÜKI: A faszomat! Beleléptem egy LeninAképbeB
PÁLOS: Jönnek! Bújjunk a zászlók mögé!

Ágica és Jóska érkeznek, nyílik az ajtó

ÁGICA: Ugye mondtam, hogy nyitva van, az apu mindig elfelejt valamit, ez ilyen
életkori sajátosság, most pont azt, hogy bezárja, de nekünk ez így jóB
JÓSKA: Igen, jóB
ÁGICA: Nem örülsz, hogy végre egyedül?
JÓSKA: De, perszeB 
ÁGICA: Nem akarod megfogni a mellem?
JÓSKA: Akarom, csak most nem megyB
ÁGICA: Mi van, már nem szeretsz?
JÓSKA: Nem érted, engem kikészít, hogy ezekkel a mocskokkal kell együtt lennemB
ÁGICA: Ne erre gondolj, hanem rámB
JÓSKA: Hagyj most Ágica, tényleg, teljesen kivagyokB
ÁGICA: Nem tudom, mi van veledB MegváltoztálB Csak kószálsz a faluba, mindenféA
le emberekkel sugdolózolB
JÓSKA: Nem sugdolózok senkivelB
ÁGICA: Mondta a Kis Laci, hogy látott sugdolózni a pappalB
JÓSKA: Nem sugdolóztunkB Mit lehetne egy pappal sugdolózni?
ÁGICA: Biztos nem gyóntálB
JÓSKA: Nincs mit meggyónnomB Jó lenne, ha lenne, mert akkor megtörtént volnaB
ÁGICA: Micsoda?
JÓSKA: Mindegy, hagyjuk, most nincs kedvem a szexrôl beszélniB
ÁGICA: Mindenesetre a Kis Laci azt mondta, hogy sugdolóztatokB
JÓSKA: Nem, normális hangon beszéltünk, csak a Laci messze állt, és onnan neki ez
sugdolózás voltB
ÁGICA: De valamirôl beszéltetek?
JÓSKA: Beszéltünk, de nem sugdolóztunkB
ÁGICA: Mirôl?
JÓSKA: SemmirôlB 
ÁGICA: Mégis!
JÓSKA: Hogy mennyivel több most a templomi esküvô, meg temetésB Hogy állanA
dóan túlóráznia kellB
ÁGICA: Másról nem?
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JÓSKA: Most mit lovagolsz ezenB Nem, érted, nemB
ÁGICA: Jó, azért ne legyél ilyen ideges, mert kérdezek tôled valamitB
JÓSKA: Nem értesz az egészbôl semmit, ÁgicaB
ÁGICA: De én megértelek, mert szeretlekB
JÓSKA: Nem látod, mi zajlik ittB Nem látod, hogy lenyúlják a falut, hogy minden föld
a Bükihez kerül, meg az a szemét Macska Jancsi is becsatlakozottB Együtt csinálják
az egészetB Szakmányban hozzák létre a káeftéket meg a bétéket! Leszarnám, ha
nem az lenne, hogy a fateromat meg sittre nyomtákB 
ÁGICA: Biztos, hogy ôk csinálták?
JÓSKA: Hát persze, hogy ôkB Kellett egy olyan, akire mindent rá lehet húzni, mert
nincs benne a bulibanB Valakit be kellett áldozni, ha mégis nyomoznának, akkor
azt lehet mondani, hogy ô voltB Pedig ô pont nemB Öt évet nyomtak rá, ártatlanulB
Meg írta a börtönbôlB (Elôveszi a levelet) Itt van, itt van megírva feketénAfehérenB
ÁGICA: Jóska, ezt ne olvasd el!
JÓSKA: Mért ne olvasnám?
ÁGICA: Mert neB
JÓSKA: De olvasom, neked olvashatom, mert te mellettem állszB Ha más nincs is
velem, te velem vagy akkor is, mert szeretszB
ÁGICA: Épp azért ne olvasd, mert szeretlekB
JÓSKA: DeB Ezt neked is hallanod kell!
ÁGICA: Meghallhatja valakiB
JÓSKA: Kicsoda, a zászlók a sarokban?
ÁGICA: PéldáulB Lehet ott valakiB

Jóska odamegy, belerúg a kupacba, ami mögött el van bújva Büki és Pálos, a két
fér fi összerezzen

JÓSKA: Ugyanmár, nincs itt senki, mindenki elment, amikor vége lettB
ÁGICA: Akkor az ablakbólB
JÓSKA: Ott sincs senkiB Olyan kihalt ez a falu, mintha nem is élnének itt emberekB
Üres utcák, csend, sötétB 
ÁGICA: De én nem akarom hallani!
JÓSKA: Pedig fogod, mert megírta, hogy mi volt, hogy kivetette a pénzt a bankból,
és a Büki papíron átvette a fateromtól, de az a papír eltûnt, értedB Azt az átvételi
elismervényt eltüntettékB
ÁGICA: Nem kell ezt tovább, mert nem kell, hogy más is…
JÓSKA: Nem maradhatsz közöttük, el kell innen mennedB Ezek téged is tönkreteszA
nekB Elôször engem, aztán téged! De én kinyírom ezt a geci Bükit, még megkeseA
rüli ezt az egészetB Már vannak, akik keresik a levéltárban, hogy mit csinált ötvenA
hatban, és meg is fogják találni, a népellenes bûnök nem évülnek el, de nem ámB
Meg olyan is van, aki a három per hármasok után nyomozB Minden ki fog derülni,
ér ted, minden! És nem csak a vagyonukat fogják elveszteni, hanem az egész életü A
ket, mert ami volt, azt csak szégyellni lehetB Mindenki gyûlölni fogja ôket, mert be A
súgók voltak és gyilkosok!
ÁGICA: Nem akarod megfogni a mellem, nem?
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JÓSKA: Börtönbe fognak kerülni, a sok szemétládaB Meg lesz tôlük tisztítva a leveA
gô, csak egy kis idô kell még, csak pár hónapB Lesz egy olyan törvény, ami pont
er  rôl fog szólni!
ÁGICA: Nem szeretsz engem, már nem figyelsz rámB
JÓSKA: El kell neked is menni innét, érted!
ÁGICA: De én itt lakokB
JÓSKA: El kell!
ÁGICA: Most hová mész?
JÓSKA: Megyek, mert valamit még meg kell csinálnom, még dolgom van!
ÁGICA: Találkozol valakivel? 
JÓSKA: MegkeserülikB 
ÁGICA: Kivel?
JÓSKA: Háromszor lesz megfizetve azért, amit egyszer elkövettekB

Jóska el, Pálos és Büki elôjön

BÜKI: Fú, teljesen elgémberedtek a lábaimB
PÁLOS: Nem nekünk való az ilyesmiB
BÜKI: Nem volt más választásunk, ha nem akarjuk, hogy ez a tökkelütött beleköpA
jön a dolgainkbaB
PÁLOS: Jól csináltad, kislányom!
BÜKI: Nagyon jól csináltad Ágica, nagyon jólB
KUNCZE benyit: Jaj, nem zavarok, csak itt hagytam a példánytB
BÜKI: DehogyB
KUNCZE: Már megyek isB
ÁGICA: Tönkre tettB A saját apám tönkretettB Elárultam azt, akit szeretekB Végem
vanB Végem vanB
BÜKI: Ugyan Ágica, nagyon jól csináltadB Az apád csak jót akart! És jót is csináltB Ezt
akartuk tudni, de most majd elkapjuk a tökét az öcskösnekB
PÁLOS: Te Lajos, tulajdonképpen, most akkor ki is vette el a pénzt?
BÜKI: Mi lesz, ha a tanár hallotta, amit a Jóska mondott, akkor mi lesz?
PÁLOS: Lajos, ki vette el a pénzt, hallod?  Mondd meg ki?
BÜKI: Mért csinálsz úgy, mintha semmit nem tudnál, Pálos elvtárs!

Függöny

(folytatjuk)


