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sôt még inkább a nihilben. Mi lesz velünk, mi marad nekünk, mivel foglalkozhatom
majd – ezen töprengtem. Az egyik orosz tiszt mondása élt s keltett reményt, kérdezte,
mi a foglalkozásom, s feleltem, hogy építész, akkor azt mondta; meglátom, milyen jó
dolgom lesz, az építészekre nagy szükség van, megbecsülik ôket. Kevéssé hittem. De
mégis, félig-meddig igaza lett.

Olga szíve, szívmûködése – korábban is voltak már szívpanaszai – mind rosszabbo-
dott, s ezt csak a történteknek tulajdoníthattuk. Kitûnô orvos kezelte, többször feküdt
kórházban, nekünk az orvos azt mondta: amennyire lehetséges, rendben tartják a szí-
vét, még élhet több évig, de bármikor hirtelen meg is halhat. Élt is még másfél évig.
1946 ôszén, estefelé – akkoriban már naphosszat ágyban feküdt – hívta a feleségemet,
s kérte: mosdassa meg. Majd megköszönte neki, hogy mindig olyan jó volt hozzá. Ez-
után visszahanyatlott, és meghalt. Feleségem zárta le a szemét. Alig volt hatvanéves.
Még meleg homlokát megcsókolhattam. S ezt, e szomorú, sorsszerû véget mégis vala-
mi szép is kísérte. Marika nevû szolgálónk volt akkor – bájos, kedves, becsületes Vas
megyei parasztlány, sok szép népdalt énekelt. Mi is szerettük, a gyerekek még inkább.
Mikor perceken belül értesült ô is, mi történt, hirtelen fogta a két gyereket, bevitte ma-
gával az egyik kisebb szobába, díványra ülve átkarolta ôket, és meséskönyvbôl mesélt,
magyarázott nekik. Aztán valaki hívta telefonon vasárnapra egy mulatságra. Hallot-
tuk, míg mondta: gyász van a családban, nem mehet.

Tandori Dezsô

RÉGI DAL-OKOK

Életem egy rémálom volt

Életem egy rémálom volt.
Vagy csak az se. Foltháton folt.
Lovagoltat: lovagoltam.
Szól velem: hát én is szóltam.

Nincs ki miatt ne mondanám. 
Feleségem, apám, anyám, 
nagyanyám, sok jóakaróm. 
Madárijesztô a karón.

Egy nap egyet fordulok csak.
Mint az egyszerû-egy Nap.
Egyszerû-egy-kettô-három.
Többi már túl a határon.



Tandori Dezsô: Régi dal-okok • 1035

Gertrude Stein rózsakô

A rózsa az úgy a rózsa, 
hogy a rózsa: az: a rózsa. 
A többi már, az, hogy bazsa, 
tuba: akárki-megbassza.

Rálátásom magamra

Írtam utószavamba.
Se élés-, se sírkamra.

Papírszobor

Nyilatkoznom ne kelljen.
Minap így esdekeltem:

„Rettentô egyszerûen élek.
Nem tudok miket mondani. 
Némán hagyom, költô-beszédnek 
jövôje legyen valami.”

Egy-két-hármat csak megírtam. 
Többi: maradt a papírban.

Kéne valami

Kéne valami.
Azt se tudom, mi.
Kéne valami,
hadd tudnám, hogy mi.

Között

Tiszta búza és ocsu. 
Köztük is hol a bucsu? 
Vicsorítjuk, vigyorítjuk, 
ahogy rövid u-val írjuk.

Voltál makacs porbafingó. 
Porod lesz friss szélbe ringó. 
Kis kölyökként rád adták, 
lefut rólad a nadrág.
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Ha mit szóltak, ha mit szóltam, 
mitôl is irtóztam jobban: 
hazug leleményektôl? 
vagy éppen a tényektôl?

Belefogytál, belehíztál, 
benned közben, végre mid vár. 
Nem lesz semmi körülbelül. 
Csont váz leszel kivül-belül.

Akkor mondd, hogy nincs között. 
Ott keresd, hogy mi közöd. 
Akkor mondd, hogy nincs közöd. 
Ott keresd, hogy mi között.

Meg a többi

Szabolcsnak

Amivé kieszeltek, 
amibôl elmeszeltek. 
Amibôl kieszeltek, 
amivé elmeszeltek.

Hiába volt még ez: ez.
Meg hogy úgyis vége lesz.
Összedôl. Feldôl. 
Mégsincs. Mi ebbôl.

Éppen tegnap. Éppen ma. 
Csodakeddre rímszerda. 
Ha keletnek: Rémszereda. 
Ha nyugatnak: Tényszereda.

Meg a hét többi napja. 
Mit szálltunk körvonatra. 
Tereptárgyrohanásnak. 
Ily-oly hisztériázásnak.

Mégis jó, hogy van másnap. 
Csodakeddnek. Rémszerdának.
Tüzikutya nem kushad. 
Láng lobog rá ritmusnak.
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Pontvers

150 éve született a pointillista 
Georges Seurat

Hogy is lenne. Hogy ne lenne. 
Hogyan. Ha már hogyne lenne.
Ha már. Van, ha ha-már-van.
Újul. Úszik az árban.

Úszás. Folyó. Híjában. 
Szó. Elmondás. Hívságban. 
Hív. Messze. A Sióban. 
Híven pihenj a Ságban.

Poéták. Oldalában. 
Sárvíz, Séd. Világában. 
Párizst lépj. Bakonylábban. 
Kormospistás Seurat-ban.

Ideát. Odaát van. 
Onnan. Hogy. Ideád van. 
Ég is csak ide rád van. 
Lesz a föld. Oda rád. Van.

És ha lenne. Ha nem lenne.
Nincs. Hogy. Csak. Egy. Pontja. Lenne.

Keresztesi József

OPHELIA-PROJEKT

Till human voices wake us,
and we drown

I

Egy fûzfa hajlik a patak fölé,
Mely szürke lombját visszatükrözi – – –
A nap égi útját befejezvén
Hintse fényét puhán a lomb közé,
S eszelôs színek vegyék birtokukba
Mind eme tájat!
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Forgók és zúgók!, a sodorvonal
Veszélyes íve bíbor fátylat ölt!
Permet szitál a sziklák szegélyén,
Horogra akadt pisztrángként dobálva,
Pörgetve a növendék szivárványt,
Az estbe hajló vad fények neveltjét,
Ki a nap s a víz nászából fogant,
S mint földeken a szorgos magvetô,
Úgy szórja el a hûvös esti légbe
Konok, konok, szorgalmas mozdulattal,
Kitartó moraj konok ritmusára
– Egy halott csillag holt cafatjait.
S ki áttekint a szürke lombokon,
Pillantása az örvénybe szédül
Ott beljebb, hol a nagy mélység fölött 
A skarlát vízár lassan hömpölyög.

És a holtágban szokatlan hordalék:
Csalán, kakukkfû, torma, kosbor.
Ki az, kinek fájdalma elbir íly
Tulzó beszédet?

...ám midôn a kényes egyensúlyt személyes
Ambíciók veszélyeztetik,
Változást szenved az erôviszonyok 
Architektúrája.
Az udvarbéli tömeg a saját
Tehetetlenségi erejénél fogva 
Úgy helyezkedik, hogy igazodási
Kényszere folytán kiszámíthatatlan
Mozdulatokra készteti magát.
Ráadásul ott a norvég trónigény.
Így fut át a pánik remegése
A vesztük érzô prémes állatok
Véknyán, kik a bokrok rejtekén
Lapulva várják a hajtók sorfalát,
S ha árnyékot vet hínárzöld szemükre,
Megugrik végül az óvatos vad,
Feladva minden helyzeti elônyt.
Imígyen fordul át az életösztön
Végsô vágtába, kétségbeesésbe:
A higgadt mérlegelés helyét kapkodás,
Fejveszett pánik veszi át, és józan
Távolságtartással mérlegelni nincs, 
Ki képes volna a Korona fôbb 
Érdekeit. Eltolódnak a 
Hatalmi
Centrumok.
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Én egykor szerettelek.

Vajon a politika legsajátabb anyaga
Víznemû volna? Folyékony közeg?
Hajszálcsövesség törvénye vezérli?
Csak fagypont alatt formálható?
S még ha így is van, mi célt szolgál vajon
A fôkamarás váratlan halála?
A trónörökös rejtekútjai
Új, sosem látott kombinációkat
Képeznek talán? A dán megnyitás?
Helsingôri vezéráldozat?

Mi készül itt e tenger ragyogásból?

Az egyensúly megbomlása a dicsô észt
Csak nagyobb tettekre sarkallja – ilyenkor
Válik el, mi végre is pallérozódott! 
És hát a királyfi, ez vitathatatlan,
Fényes neveltetésben részesült. Ám
Léptei járatlan utakra vezetnek:
Támogatók és szövetségesek
Híján veszedelmes különc taktikája –
Válhatik-e a hatalom mûvésze
Önnön retorikájának a foglyává? Vajon
Kínos elszigeteltségbe manôverezi
Önmagát éppen, vagy ma még ismeretlen
Forgatókönyvet követ? S miért, hogy
Lakosztálya díszes ajtajánál
Sehol egy avatott tanácsadó,
Sehol egy árva 
Politológus?

Mi végett e szokatlan szerep?
Csupasz fôvel, szennyes harisnya lábán,
Az is kötetlen csüng bokáira,
Sápadtan, mint az ünge, térdvacogva –
Mindez miféle üzenetet hordoz?
Hol itt a megszólított célközönség?
S hol jön a képbe a kamarás leánya?
Baleset volt, vagy baljós ultimátum?
Csalán, kakukkfû, torma, kosbor.
Norvégmintás girland a vizen.
Kizárható az idegenkezûség?
Szolgálja mindez bárki érdekét?
S mire következtetsz, ha épp a királyfi
Mögé áll eztán a közvélemény?
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Gyom-ékszerével a siró folyamba
Zuhant alá. Ruhája szétterûlve
Mint hableányt tartá fenn egy korig;
Fésülte a habok szétkuszált üstökét,
A szél fújt, és a víz fehér lett, majd sötét.

II

Hülasz! Hülasz! Hülasz! Virágkoszorúkkal
Ékes ifjak árnya bolyong a ligetben,
Föl egészen a kopár, szélsikálta
Hegytetôig, ahol a tekintet
Körbejárhatja Khiosz szigetét
S körös-körül a bizonytalan sávot,
Ama formátlan, kétes tartományt,
Hol ég és tenger végül egybeolvad;
Kiáltják hármul Hülasz szent nevét,
Amire hármas kiáltás felel
A tölgyerdôbôl, a forrás felôl,
Mely forrásnál hívták a hajósok,
Míg harsogta: „Hülasz!” – majd zúgta: „Hülasz!”, az egész part.

Hülasz! Hülasz! Hülasz! 
Ahol az ifjú fegyverhordozót
A mélybe vonta a vízi nimfa karja,
A lapitha herceg várost alapít.
Célszerû döntés. Minden eredetnek 
Legyen forrása, fölmutatható.
Jelöljük ki a biztos kezdetet.
Kiáltsuk hát az örök áldozat
Nevét, s rejtse el a hangtalan közeg
Mögötte azt, ki megadásra csábít,
Rejtse mélyen a kezdet auktorát:
Oly teremtmény, ki a víz-elem
Szülötte és lakója.

Hülasz! Hülasz! Hülasz!
Földünk maholnap norvég tartomány.

...a trón inog. Az ôrbástya fokát
Sötétvörösre színezi az alkony,
S árnyak lengnek az árkádok tövében
Forró szelek közt fennen verdesô,
Királyi zászlónk tükörképeként.
Kormányzatunk tekintélyét a leányzó
Balsorsa könnyû célponttá teszi –
Csalán, kakukkfû, torma, kosbor!
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Fém siklik fémen, forró por szitál,
A vérerekben gyûlik, föltolul
A lassan izzó helsingôri nyár.

Hülasz! Hülasz! Hülasz!
Rosszul megy nekem ez a verselés –
Ám ha nem tudom
Mértékre szedni sóhajaimat,
Ne államférfiú
Legyek, hanem pór
És hajtsak lovat.

És mégis, mégis. Emberek vagyunk.
Szavaink tettek. Tetterôs szavak.
Emberek, noha államférfiúk.
Szalvéta, lazacos szendvics, kis konyak.

A melltûnk lángol: tenger ragyogás!
Maszkunk aranyán szétolvad a Nap.
Forró fém ül a mosoly ráncain.
Szalvéta, lazacos szendvics, kis konyak.

Szavaink tettek, hajtsuk végre hát,
Amit diktál az adott pillanat.
Egyensúlyozzunk szent koturnuson.
Szalvéta, lazacos szendvics, kis konyak.

Játékunk úgy kell alakítani,
Hogy érzôdjék az igaz indulat
(Mely érthetô, s így mélyen emberi).
Szalvéta, lazacos szendvics, kis konyak.

Szavaink tettek. S bölcs a hallgatás
Arról, mit említeni sem szabad,
A moccanatlan mélységben lakót,
A megnevezhetetlent, ott, a víz alatt.

És mégis, mégis. 
Emberek vagyunk. Mert 
Hiába oltja be az erény
E mi vén törzsünket, megérzik rajtunk
A vad íz. Én 
Nem szerettelek.

Csalán, kakukkfû, torma, kosbor.

Semmit se gondolok, uram.



Hülasz! Hülasz! Hülasz!
Ringat, dajkál a mélyvíz,
Koszorúmat az örvény kapta föl,
S félek megtudni, vajon odalenn
Ki próbálja szürke homlokára?
Zöldes félhomály tapogat körül,
Ezüstcsillámos, cirógató kezek.
Az udvar népe, a királyfi, atyám,
Mind oly távoli most e pillanatban.
Mind, aki akart tôlem valamit.
Vagy kezdeni akart valamit velem.
Az áradat dobál csak körbe-körbe,
Átlök a túlpart felé, majd vissza onnan.
Két part között a mélységben sodor,
S mindazt, ami a felszínen lebeg,
Balsorsom könnyû célponttá teszi.
Semmit se gondolok.
Hülasz! Hülasz! Hülasz!
Megtartom e szép lecke bényomásit
Ôrül szivemnek.

Hülasz! Hülasz! Hülasz!

Nem jól imádkozol.
Vedd, kérlek, a torkomról ujjaid.

III

Poggyászom a hajón; Isten veled:
Aztán, ha kedvezô szél lesz, hugom, 
S indúl hajó: ne szunnyadj ám, hanem
Halljak felôled.

Íme, Helsingôr, a dán Riviéra.
Turistanyüzsgés a rakpartokon.
Zsonglôr a plázson, vidám mímusok,
Bakfiskacaj, messzihangzó dobszó,
Bennszülött árukkal zsúfolt bazársor.
– tá-ti-ti-tá-tá –

Tarka napernyôk, korzózó családok,
Helyi fûszerek, grillezett karaj,
Mézeskalács, szárított halfüzér –
Kimondhatatlan jól van, ami van.
Alabárdosok a lovas szekéren.
– tá-ti-ti-tá-tá –
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Íme, Helsingôr. Tarka, szárított,
Kimondhatatlan – – –

Kisasszony, ölébe fekhetem?

...hisz a Korona
Iránti bizalom egyre csökkenôben,
S gyilkos erô a suttogó viszontvád:
A trónörökös mint vérparázna dán!
A bástyafokon végighúzódó
Repedésekben így kapaszkodik,
Telepszik meg a fölfutó borostyán,
Mely hosszú idôn át végzi láthatatlan,
Porlasztó munkáját, s mire észbe kapsz,
Siethetsz dúcolni, megtámasztani
Az ingatag falat, mely az építôt is
Kész eltemetni önmaga alá.
Száz sötét zugból vinnyog a panaszszó:
Nem kérhet ô, mint közsorsú személy,
Leányt magának; mert egész haza
Jólléte, üdve, lépésén forog.
– tá-ti-ti-tá-tá –

Ám a szégyen nem intézményi kérdés.
Ôs szabály, hogy minden épület
Az ellensúlyok elvén alapszik.
És ha megbomlik e finom összhang,
Káosz lesz úrrá bármely rendszeren.
Csapdába estünk: itt gyanú
Lehet nagyon rossz; semmi bizonyosság.
A leány ôrült. A leány halott.
A tágas kristálytermek lakója immár.
Hallgatása fehér zaj fülünkben.
Mély áramlatok hívják táncba most,
Hûvös és zöld és tiszta lobogás.
Finom és selymes: ugyanaz a víz, mely
A rakpartok mentén jóval szennyesebb.
S véssük jól észbe: minékünk – igen! –,
Minékünk erre is tisztünk ügyelni!
Felelôs munkánk karbantartani,
Hisz a gondozatlan kikötô látványa
Más nemzeteknél csúnya hírbe hoz.

Kemény hideg van.
S nem jól vagyok.

Nem akarok beszélni a leánnyal. 
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A trónörökös megközelíthetetlen.
A leány halott. A Korona iránti
Bizalomnak – tá-ti-ti-tá-tá –
Maradékát kell most mentenünk,
Határozottan cáfolván a vádat:
Cáfolván és kikérvén magunknak.
A királyfi hallgat. Vagy ha épp beszél,
Szavaival még inkább fölkavarja
A tények iszapját. S hogy vajon
Kinek szolgálhat hasznára mindez,
Kinek a malmára hajtja a vizet
(E szójátékot nézd el most nekünk),
Váratlan húzásra mily lépés a válasz:
Átláthatatlan. Vakon szimultán.
Túlérett gyümölcs minden gyôzelem. –
Miféle poggyásszal fogunk útra kelni
Ha megérdemelt pihenésünk napja
Felvirrad egykor? Miféle poggyászt
Görget a keskeny pallón majd a hordár,
Ráncos majomkezét baksisért kinyújtva,
Miféle érdemrendek gyûjteményét,
Midôn kifutunk a vágyott Dél felé,
Hol a Boldogok Szigete ringatózik?
Ne menekülhess a rágalom elôl. 
Vonulj kolostorba; menj; Isten veled.
– tá-ti-ti-tá-tá –

Erôvel jönne; megfogá
Csuklón felül kezem, s tartá erôsen,
Megrázva kissé a karom.

Csalán, kakukkfû, torma, kosbor.
Illetted-é zokszóval közelebb? Mi? 

Kemény hideg van.
S nem jól vagyok.

Sós fuvallat kél a tenger felôl,
Sirály kiáltásával érkezik.
A rakpartok mentén útra kész
Utasszállítók, óriás tankhajók
Vetnek nagy árnyat. Menj; Isten veled.
Emlékünk eloszlik a nyomvízzel együtt.

Apró halak a mûanyag szatyorban,
Egy halott csillag holt cafatjai.
Csuszamlós iszap a lépcsôk tövén,



Piszkosszürke, súlyos kotyogás,
Olajszivárvány és sárga hab.
Folytonos légszomj a szégyen brakkvizében
– És mégis, mégis: ugyanaz a víz.
Hol hullámot vet, hol elcsendesül.
Lassan mozdul, de végül láthatóan
Úrrá lesz rajta ôstermészete,
A belsô kényszer, melynél fogva, lám,
A formálhatatlan közeg ellenáll.

Az egyensúlyi helyzet
– Merthogy mindez nem intézményi kérdés –,
Íme, jó urak, eleve adott.

Isten áldja meg az ebédjöket.
E világban a szégyen
– tá-ti-ti-tá-tá –
Összege konstans.

*
Jegyzet
Az OPHELIA-PROJEKT Varga Rita festômûvész VALAMIT HOZ A VÍZ címû kiállításának társalkotásaként
jött létre. A három tétel a tárlat három sorozatához kapcsolódik. Az elsô festménysorozat a víz-
be fúlt Ophelia témáját dolgozza fel, a másik kettô pedig ennek kapcsán egy-egy közelmúltbe-
li, nagy figyelmet kiváltó és jogilag a kiállítás pillanatában sem lezárult eseményt: Malina Hed-
vig, illetve E. Zsanett ügyét. A két fiatal nô saját vallomása szerint Malina Hedvig szlovákiai ma-
gyar diáklányt 2006-ban etnikai indítékból támadták meg a szlovákiai Nyitrán, E. Zsanettet
pedig szolgálatban álló rendôrök erôszakolták meg 2007-ben Budapesten. A sajtóban mind-
két esetet súlyos eljárásjogi kétségek övezik, amelyek a közhatalom elfogulatlanságát kérdôje-
lezik meg. 

Az OPHELIA-PROJEKT e konkrét ügyeket nem emeli be a világába, hanem bizonyos hatalmi vo-
natkozásaikat igyekszik beleolvasztani a shakespeare-i Ophelia-történetbe. A célom az volt, hogy
tágítsak a festmények kontextusán – s bár meghatározott, kész koncepcióhoz kellett kapcsolód-
nom, cserébe viszont utólag alakíthattam az összképen. 

A kurzivált részek Arany János HAMLET-fordításából valók, ezenkívül a szövegben – olykor tor-
zított formában – idézetek találhatók Pilinszky Jánostól, T. S. Eliottól és Vergiliustól (Kálnoky
László, illetve Lakatos István fordításában). 

Hülasz a görög mitológiában Héraklész szépséges fegyverhordozója; mindketten az arany-
gyapjú megszerzésére induló argonauták közé tartoznak. Amikor az Argó kiköt a müsziai Khiosz
szigetén, Hülaszt egy forrásnimfa magával ragadja. Héraklész és Polüphémosz lapitha királyfi
nem hagy fel a keresésével, így végül mindketten lemaradnak a hajóról, és Polüphémosz meg-
alapítja Khiosz városát. A szigeten Hülasz kultusza dívott: a résztvevôk minden évben áldozatot
mutattak be a forrásnál, majd a hegyekben bolyongva kiáltozták a nevét, felidézve az egykori
hasztalan kutatást. 

Az angol nyelvû mottó ugyancsak Eliottól származik: nevezetes versének – THE LOVE SONG OF

J. ALFRED PRUFROCK – a zárósora.
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Negyedik jelenet
Thomas, Anya, Ágota

Anya és Ágota ünnepi ruhában a létrán állva egy nagyméretû Beethoven-kép felakasztásával
küszködik, Thomas ugyancsak ünneplôben némán, egy székbôl kézmozdulatokkal, alig látható
fejbiccentésekkel irányítja ôket, Ágota figyeli és kommentálja a mozdulatait

ÁGOTA Jobbra
Nem
balra még
Nem Nem Nem
Feljebb talán egy kicsit
Vissza teljesen vissza
Feljebb Nem
Lejjebb Még odébb
Nem Nem
Most jó most
Nem mégsem
nem néz a szemébe 
Thomas azt akarja hogy a szemébe nézzen
Talán most
Talán
Reménytelen
Nem megy nem megy értelmetlen dolog
teljesen elhibázott vállalkozás kilátástalan gondolja Thomas
Tegyük le azt akarja
Hagyjuk
azt akarja hogy tegyük le és hagyjuk
Támasszuk a falnak
Azt gondolja reménytelen
Thomas azt gondolja
Minden törekvésünk nevetséges és reménytelen
Kudarcok sorozata azt gondolja

Hosszabb csend

THOMAS Még egy képet sem tudunk fölakasztani
akkor hogyan akasszuk fel magunkat
Ez jó
Ezt írd fel Ágota írd fel
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Ágota jegyzetfüzetet vesz elô

Még egy képet sem tudunk fölakasztani
akkor hogyan akasszuk fel magunkat
Ezt mondja majd Kazinczy Goethének
a Tavaszi bohémélet harmadik részében
amikor ôsszel összefutnak a Champs-Élysées-n

ANYA Kazinczy
A Champs-Élysées-n

THOMAS Nem érdekelnek a történelmi tények
Egyébként is
minden történelemírás történelemhamisítás
Nincs történelem és nincs történetírás
Csak regényírás van
Minden regény lehetôségkiterjesztés nem más
a mûvészet csakis lehetôségkiterjesztés
és a történelemírás nem más
mint egy giccses egy történelmi regény lehetôségek nélkül
Vagy még csak az sem még csak az sem
Ezt is fölírhatod 
Mindent fölírni minden ötletet följegyezni
Ez kötelességünk és jogunk
A szellemnek árumegállító joga van az ötletekkel szemben
Írd föl ezt is írd föl
ezt mindenképpen írd föl írd föl

ÁGOTA Ezt már felírtam
Ezt már tegnapelôtt a sétán felírtam 
Már egyszer feljegyeztem ezt

THOMAS Nevetséges ellenvetés gyermekem
Ganz lächerlich mein Kind
Nem árt ha kétszer van fölírva
vagy háromszor
netán háromszor esetleg hatszor
Jobb ha háromszor mint ha egyszer sem
És egyébként is fölírtam 
így kell mondani
kerülni kell az „e” hangzók használatát
már amennyire ez lehetséges a magyarban
már amennyire ez lehet egyáltalán
Ez a magyar
ez a vicces magyar nyelv
legyenek nyíltak vagy zártak
ez a nyelv tobzódik az „e” hangzókban
Fölakasztani
felakasztani helyett
Felírtam helyett fölírtam
és így tovább



ÁGOTA Röndben 
Mögértöttem

Anya idegesen fölnevet

THOMAS Pimaszkodsz
Pimasz hang lázadó hangütés
Elég egy pimasz fiú pimasz lány már nem kell

ANYA Igen pimasz lány már nem kell
THOMAS Ez tûrhetetlen

ezt csírájában kell elfojtani
Honnan vajon honnan jön ez a hang ez a modor
talán a közös képviselôtôl 
talán
ettôl a régi ávóstól ettôl a közös nácitól és nyilastól
De leginkább a fôorvostól föltehetôen
Igen bizonyára a fôorvostól
a kövér önelégült fôorvostól
ettôl a megszállott vôlegénytôl és konstans kérôtôl
akivel olyan tökéletesen le- és elszámoltam
le és el el és le
Puff

ANYA Puff
THOMAS Fôbe lôttem a vôlegényt

Még az oltár elôtt kétségtelen
Kétségtelen az utolsó pillanatban a gyûrûváltás elôtt nem vitás nem
(Ágotához)
Na jó megbocsátok
A nôtestvér is tévedhet egyszer
neki is joga van a tréfálkozáshoz a nôvérnek 
Szilveszter van ráadásul
és most elszívhatsz két cigarettát
Szilveszter Úristen
hallom ahogy nyikorogva fordul az Idô 
Mert tréfa volt ez az egész
nem vitás ugye

ANYA Csak tréfa volt természetesen tréfa
THOMAS Mögértem mögértem törmészetesen 

Csak tréfa
rossz tréfa és vicc
de már elmúlt
Két éve is elmúlt elmúlik most is az idôvel
Az Idô fordul most és mindent kisöpör
Glücklich ist, wer vergisst etcetera
(Dúdol)
Boldog vagy ha elfelejtheted
amin változtatni már nem lehet 
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A családban marad minden titok
A zárt osztályon marad
A fiú nem megy a zárt osztályra
a tréfa viszont a zárt osztályon marad zárt ajtók mögött
Gyere megsimogatom azt a lázadó fejed
Jól van nôvérkém jól van
most elszívhatod az elsôt nyugodtan

Ágota rágyújt

Nehéz a szellem közvetlen közelében élni
nem könnyû elismerem
És az én szellemem közelében élni
különösen nehéz
nekem sem könnyû nem is egyszerû
ezt bevallhatom
ennyit elárulhatok nektek
nem vagyok könnyû eset magamnak nem
De hét éve folyamatosan boldog vagyok
Apa szerencsés halála óta
szinte mámoros megszállottságban élek lebegve olykor a föld fölött
veletek kedveseim veletek
Amióta Apa meghalt 
szerencsére és szerencsésen meghalt a professzor úr
amióta nem kell mérnökösködnöm
amióta a bennem csakis hányingert keltô találmányom meghozta a pénzt
meghozta 
és vele hozta a szabadságot is és nektek is szabadságot hozott
noha olykor ez rabságnak tûnik elismerem
de valójában szabadság nemcsak nekem hanem nektek is
noha nem mindig értitek ezt meg nem mindig

ANYA Ma este ünnep születésnap
Ma este ünnep
Két üveg pezsgô

THOMAS Nem ma három üveg három
ANYA Francia persze

három üveg három palack három
THOMAS Francia francia
ANYA Boldogok vagyunk mi is boldogok kétségtelen
THOMAS Ma együtt leszünk

Velünk lesz és van Beethoven és az új drámám utolsó jelenete
Ma nem regényt olvasok
ma a dráma kerül terítékre a könnyû vacsora mellé
Pezsgô nem habzóbor

ANYA Nem habzóbor pezsgô
THOMAS Igen pezsgô nem habzóbor nem

Francia mi sem természetesebb
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Francia pezsgô három üveg
a találmányból futja
A Faust Harmadik része azaz Kukoricza Jancsi lakodalma
ez a végsô cím
Talán a végsô föltehetôen
Goethe ugyanis tévedett
Talán ez a végsô cím
meghökkentô cím kétségtelen ezt nem vitatom
mellbevágó na ja
Fellép Petôfi aki Hitler nagyapja voltaképpen
Goethe tévedett
Faust nem került a mennybe
Az csak egy kábítószeres látomás volt
a mennybemenetel csupán egy kábítószeres utazás
egy trip vagyis Mefisztó kábítószeres trükkje
Faust nem kerül a mennybe csak azt hiszi hogy a mennybe jutott
de a Pokolba kerül voltaképpen
a Pokolba azaz Magyarországra
Faust elôbb Petôfi
aztán Kukoricza Jancsi képében bolyong 
részt vesz a szabadságharcban 
késôbb Németországban tévelyeg és vándorol
és belép a kommunista pártba
de véletlenül a náci pártba igazolják
János vitéz a Potsdamer Platzon
Iluska takarítónô Kreuzbergben egy török falafelezôben
aztán csizmás kurva az Oranienburger strassén
az újraegyesítés után csizmás kurva Berlinben
miközben Mefisztó a Gestapónál késôbb a Stasinál dolgozik
A végén Hitler és Sztálin találkoznak a mohácsi síkon
Nagy történelmi látomás és kabaré
operettlátomás vitán felül

ÁGOTA Kabaré szellemi tótágas nem kétséges
Mefisztó belelendül
nem kérdés erôsen belelendül
de hát azért Mefisztó végül is

THOMAS Igen pontosan azért
jól mondod édes
A vége megrendítô nem kérdés
Ezt egy kicsit elsóztuk ezt az egészet mondja Hitler Sztálinnak
ezt mondja Hitler Sztálinnak a darabban igen a végén
Igen egy kicsit elgaloppíroztuk magunkat egy kicsit kétségtelenül
Túlfûszereztük nem kérdés mégiscsak hatmillió hulla kedves Adolfom
túlfûszereztük mein lieber Adolf
mondja Sztálin Hitlernek 
amikor találkoznak a mohácsi síkon 1945-ben
miközben a csuromvizes II. Lajos kikel a Csele-patakból



és kegyelmet kér Magyarországnak
kegyelmet és megbocsátást és békét
csöpögô hajjal sáros páncélban kér kegyelmet
térden állva kedveseim
a buta magyar térden könyörög térden

ÁGOTA És így tovább gondolom
és így tovább csupa buta magyar

THOMAS Megdöbbentô jelenet nem kérdés meghökkentô
Még kidolgozatlan
Csak alapjaiban van meg fô vonalakban a fejemben
A fejemben természetesen létezik és él
a figurák élnek és mozognak
de papíron még nagyrészt kidolgozatlan
Még komoly tisztázásra vár
Komoly munka vár ránk Ágota komoly 
A koncepció megvan
Megvan a halotti maszk alapja 
mindenképpen megvan

ANYA Petôfi Berlinben
Kazinczy a Champs-Élysées-n
II. Lajos csuromvizesen

THOMAS Radikális elképzelés nem tagadom
Kétségkívül radikális és mellbevágó koncepció
nem kérdés
és azt sem várom hogy azonnal megértsétek nem
De sokat várok tôle döntô eredményeket várok és remélek
különösen Mefisztótól várok döntô momentumokat
Mefisztó ötleteitôl várok sokat
aki voltaképpen engem képvisel
csak korlátozott értelemben persze csak mértékkel természetesen 
arányérzék nem kérdés
A kisujjamból kirázott szürrealizmus némi dadaista ízekkel kétségtelen
Kései mû összefoglaló jellegû nem kérdés
noha nem vagyok még öreg mégis kései mû valamiképpen
Noha nem fáradtam még el
Sôt erôm teljében vagyok alkotóerôm csúcsain
Majd meglátjátok

ÁGOTA Hisz láttuk már eddig is
láttuk és látjuk

ANYA Igen kétségtelen
ezt látjuk és halljuk hét éve
láttuk és hallottuk

THOMAS Azt hiszem nem adom színházba
nem adom egyetlen színháznak sem
Ez könyvdráma kétségtelen nem vitás

ANYA Amúgy is elutasítanák
amúgy is mindenképpen
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ÁGOTA Elutasítanák nem kérdés
Visszalöknék a darabot vitathatatlanul
bepiszkolnák a Kukoricza Jancsit

THOMAS Elutasítanák természetesen 
Az ilyesmi túl radikális egy magyar színházba
ráadásul túl hosszú és bonyolult

ANYA Mi sem természetesebb mi sem
THOMAS De ne féljetek ne csüggedjetek ne

találtam egy megoldást
meglepô vitathatatlanul meghökkentô kétségtelen

ANYA Jaj
THOMAS Egyedül fogom elôadni

kibérelünk valami kávéházat talán ezt itt a közelben
ezt ahová naponta bejárunk a taxisok és vállalkozók közé
itt ebben a kávéházban
egyedül adom elô egyedül az összes szerepet
ha kell énekelni is fogok
a nôi szerepeket is nemcsak a férfiakét
tökéletesen unikális vállalkozás nem kérdés
Ágota vállalja a kellékeket a szervezést
Anya lesz a súgó

ANYA Úristen
Én a súgó
Nem ezt nem 
Mindent csak ezt nem 
Súgó én soha nem leszek
Nem súgok 
hiszen súgásképtelenségem van teljes súgásképtelenség

THOMAS Ugyan már micsoda nevetséges ellenvetés 
Igen súgó kell
anélkül nem megy
Bár föltehetôen nem fogok rászorulni
nem nem szorulok rá a legcsekélyebb mértékben sem
de mégis kell biztonsági öv gyanánt mintegy védôhálóként
Egyedül az összes szerepet
Ágota esetleg vállalja a zenei aláfestést
a zongorakíséretet
hiszen még most is kiválóan zongorázik kiváló ízléssel
És én még talán énekelni is fogok
történelmi kuplékat páros rímekben nem kérdés

ANYA Énekelni 
Úristen
Úristen páros rímekben

THOMAS Rendkívüli anyag
teljesen radikális és unikális vállalkozás
Különösen a jó magyarjaimnak dörgölök oda
a pörköltszagú kedves magyaroknak pörkölök oda egy komolyat
a bajszos magyaroknak ahogy Beethoven írta egyik levelében
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Egyébként rossz levelezô
kimondottan gyenge stiliszta
A zeneszerzôk gyenge stiliszták
Kivéve Schumann
no meg Berlioz
de ô nem zeneszerzô
talán nem is zeneszerzô csupán afféle hangköltészeti zsurnaliszta
(Nézi a Beethoven-képet)
Micsoda fej
Milyen komikus
Mélyen komikus
pedig tragikus akar lenni
Kutyafej
Apára hasonlít kétségtelen
Ugye Apára hasonlít kedveseim nézzétek
Ugyanaz a zsarnoki áll ugyanaz a könyörtelen fülcimpa

ÁGOTA Nem hasonlít a legcsekélyebb mértékben sem
(Rágyújt egy újabb cigarettára)

ANYA Nem szerintem sem hasonlít nem hasonlít kétségtelen nem

Mindkét nô kimegy, Thomas észre sem veszi, beszél maga elé

THOMAS Igen nagyon jól mondjátok 
Hasonlít hasonlít kétségtelen
Erôs hasonlóság sok párhuzam nem vitás
Van benne valami kuvaszos
vagy pulivonás
Vizsla semmi komondor nulla
Puli 
határozottan egy eszement hajú puli gombszemekkel
Mindjárt megugat
azt érzed rögtön rád ugat
nem mar beléd de beléd ugat
Tébolyhaj kifordult szemek 
Zsenipöffeszkedés
Krónikus ugrási hajlamok
Persze ez csak az osztrák giccsfestészet szellemgyilkos terméke
Mindenkit lealjasítani
le egészen az operettvonalra
ez az osztrák ízlés és osztrák festészet és általában is ez a portréfestészet
Beethoven a tébolyhajával
Égre vetett szemekkel 
Ökölbe szorított kézzel a sors nyilai ellen
mintha a sorsnak lennének nyilai
Ostobaság
A sorsnak legföljebb bunkója van
vagy tüsszentôpora
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a legjobb esetben
(Nevet)
Tüsszentôpora vagy hashajtója
és akkor ez a legjobb eset
alighanem a legkedvezôbb eshetôség és lehetôség
Schubert a rosszul felrakott pápaszemével
a kis zenetanár és zongorahangoló a bimbózó három a kislány árnyéká-
ban 
Nem is rossz
egy komédia címe lehetne
Vagy lehet
vagy lehet még lehet minden lehet
egy jó címbôl minden lehet
Hiszen mint tudjátok meglehetôsen címfanatikus vagyok
több címem van mint mûvem
több és jobb címeim vannak
mert egy jó cím gyakran elveszi a kedvünket a rendes kidolgozástól
Adunk egy jó címet és úgy érezzük mindent kitaláltunk
holott tévedünk súlyosan tévedünk
hangzatosan tévedünk mondhatni
A bimbózó három a kislány árnyékában
Nem rossz 
határozottan sokatmondó cím
Ezt fölírhatod
Ágota ezt fölírhatod

Anya és Ágota belép égô gyertyákkal, ünnepien öltözve

ANYA Minden ragyog 
minden ünnepi fényben ahogy kell
Minden

ÁGOTA Kétszer mosott fényben minden
ANYA A gyertyák már égnek

Az asztal is készen
Ragyog minden
A serleg teli borral

THOMAS Remek remek
A serlegek teli borral
Nagyszerû
Az asztal is készen
a serleg teli borral
ahogy Bartók mondja a Cantata profanában
Ám ezúttal atya nélkül hangsúlyozottan apátlanul
De asztalhoz hölgyeim
asztalhoz
Ágota zenét
A scherzo tételt a scherzót a Kilencedikbôl
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Ágota kezeli a háttérben álló lemezjátszót, megszólal a Kilencedik szimfónia második tétele

(Vezényel, és közben többször beleordít a zenébe)
Több gyûlöletet
Gyorsabban söpredék
Lendületesebben 
Presto prestissimo possibile
Kilátástalan
Lôjétek fôbe magatok zenélés helyett
vagy nem is helyett hanem inkább közben
zenélés közben végezzetek magatokkal végezzetek
Haha
Óh átkozott dilettánsok
(Leinti Ágotát, aki leállítja a zenét, Thomas pedig lerogy az asztalhoz)
Reménytelen
ha nem mi dirigálunk reménytelen
és ha mi dirigálunk akkor is éppoly kilátástalan az egész kilátástalan

ANYA Itt a fa a kis fa a mi fánk
(Egészen apró, pici cserépben álló fát tesz az asztalra)

ÁGOTA Nem nagy nem kétségtelen nem
sôt kicsi talán egészen kicsi 

THOMAS (nézegeti, kézbe veszi a fát)
Gulliver karácsonyfája természetesen
néha Gullivernek képzelem magam nem kérdés
liliputi fa kedves értelmes fa
nem a magyar jehuknak való nem nekik

ANYA Tálalunk
Itt a leves
Most én dirigálok

THOMAS Késôbb talán a Missa solemnis
a Benedictus vagy sokkal inkább 
az Et vitam venturi fúga
Késôbb 
Talán

ANYA Asztalhoz
a karácsonyfa alá a mi fánk árnyékába

THOMAS Igen a leves az isteni minestrone
Minden szilveszterkor és Beethoven-napkor ugyanaz
Semmi zsíros húsok mócsingos pörköltek káposzták semmi magyar
Ugyanaz a leves a sült a kenyér és a saláta
Meghökkentô és megnyugtató egyformaság 
Ugyanazok a tányérok és poharak és gyertyatartók
Mindig ugyanaz és ez kellemesen megnyugtató
Nem halotti merevség hanem az élet egyforma lüktetése
a természet nagy lüktetése és egyetemes ritmusa

ÁGOTA (kicsit gúnyosan)
Noha nem vagy természetbarát
nem vagy natúrafanatikus 
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THOMAS Nem nem vagyok
Igazad van
De elôbb az ajándékok
Étkezés elôtt az ajándékok
A szilveszterkor kiosztott karácsonyi ajándékok
Apa halála óta szerencsére nincs karácsony csak szilveszter
De most az ajándékok 
Én nem kapok semmit ez természetes
nekem semmi sem jár
én elég vagyok magamnak és magamban
Csak ti kaptok 
Ez a ti napotok kedveseim
Az egész éves odaadásotok és türelmetek jutalma
(Anya felé nyújt egy nagy dobozt)

Anya kicsomagolja, és dermedten látja, hogy egy vasaló

Igen jól látod
vasaló
Minden eddiginél modernebb hihetetlen teljesítmény
Fantasztikus lóerôk és egyéb más erôk
Az erôk tüzes és táncos játéka
mint egy jó komédiában
Mintha én találtam volna fel
mintha én az egykori mérnök
Fújtat és gôzöl és szív és szárít egyidejûleg és egymás után is
német es versteht sich selbst 
német vasaló természetesen
német mint Beethoven
haha 
Az ingekhez ideális választás soha jobbat soha

ANYA Köszönöm
Beethoven értem
Természetesen

THOMAS (csomagot vesz elô)
És most Ágota
az én hûtlen kis nôvérem
aki el akart csatangolni tôlem és a családtól
el a véletlen családtól
el
el a még nagyobb véletlenbe
ami nem más mint a szükségszerû semmi és nihil
a szubsztanciális elbárgyulás és babaházhangulat
édes kicsiny nôvérem félresikerült kis Nórám
oda akartál elbitangolni a babaházhangulatba
De megbocsátok meg
El a babaházmiliôbe



Bán Zoltán András: Meneküljön, aki tud! (II) • 1057

Reménytelen
teljesen félresikerült vállalkozás 
és ugyanezt írtam a Perbeszéd Ibsen mellett elején
te gépelted
te tudod a legjobban 
te raktad tisztába a kéziratomat
mint mindig és te rakod tisztába halálomig
Átok Csehovra éljen Ibsen
emlékszel

ÁGOTA (kibontja a csomagot)
Egy kesztyû 
amolyan kötött kesztyû 
tarka szerfölött tarka nagyon
egyujjas 

THOMAS Igen egyujjas egyujjas mi sem természetesebb
ANYA Jaj

Egyujjas vagyis voltaképpen kétujjas
Ki hord ma egyujjas kesztyût 
Nôk ma nem hordanak egyujjas kesztyût
csak az idôsebbek esetleg
talán az idôsebbek az elvirágzottak
Ágota nem elvirágzott
mi sem természetesebb 

THOMAS Igen nem virágzott el nem elvirágzott ez nem kérdés
de Ágota nem is nô
vagyis nem mai nô vagyis nem modern nô
ô messze túl van az ilyesmin mesze túl és messze fölötte 
mi túl vagyunk az ilyen banalitásokon kedveseim
De próbáld fel gyermekem
próbáld fel mein Kind

ANYA Tarka amolyan norvég mintás 
úgynevezett norvég mintás kétségtelenül

ÁGOTA (felpróbálja a kesztyût, a kesztyû túl nagy, abszurdul nagy)
Egyujjas noha két ujja van

THOMAS Igen egyujjas bár két ujja két nyílása van voltaképpen
Milyen a nyelv milyen is milyen furcsa
Azt mondjuk egyujjas kesztyû noha kétujjas voltaképpen 
ez látszik hogy két ujja van 
és mégis azt mondjuk egyujjas
Milyen hatalmas a nyelv ezt a példát felírhatod
ezt felírhatod a nyelv makacsságára gyermekem
a nyelv megátalkodott rettentôen megátalkodott és megveszekedett
a nyelv kíméletlen nem enged

ANYA De ez enged ez az egyujjas enged
kétségtelen enged engedékeny egyujjas

Mindhárman összenevetnek
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ÁGOTA Túl nagy
túl nagy 
makacsul nagy az egyujjas kétujjas
(Nevet)
Enged utánaenged
Nagy egy kicsit megátalkodottan nagy egy kicsit

THOMAS Egy kicsit nagy igen
Amolyan vadászkesztyû norvég vadászkesztyû

ÁGOTA Nem járok vadászni nem
THOMAS Nem vadászni nem kétségtelenül nem

még csak az hiányozna egy vadász
egy vadász a családban

ANYA Még csak az hiányozna igen
Apa vadászott de mi nem 
mi már nem vadászunk nem

THOMAS Amolyan kézkímélô melegítônek szántam a sok gépelés után
pihentetô kesztyûnek a kedves fáradt ujjakra
Igen nagy egy kicsit nagy igen
Mintha egy kicsit túlméretezett lenne
Egyujjas kesztyû kétségtelen
Nagy nem kérdés
nagy egy kicsit amolyan óriás kesztyû norvégoknak

ANYA Norvég halászoknak vagy vadászoknak 
THOMAS Meglepetésnek szántam
ÁGOTA Ez sikerült a meglepetés sikerült

sikeres meglepetés vitathatatlanul
(Rágyújt egy cigarettára)

ANYA Mint a vasaló
meglepô éppúgy mint a vasaló
norvég kesztyû óriás vadászoknak és bálnahalászoknak

ÁGOTA Apa vadászott mi már nem
THOMAS Meglepetésnek szántam

kézpihentetônek a sok gépelés után
melegítônek szántam ezt a kétujjast
ami voltaképpen egyujjas a nyelv szelleme szerint

ÁGOTA (hirtelen feláll)
Nem gépelek többet amúgy sem
se egy ujjal se kettôvel se tízzel 

THOMAS Micsoda badarság
mi az hogy nem gépelsz
amikor lassan befejezem az önéletrajzot

ANYA Te pimasz fiú tudom te pimasz
tudok az önéletrajzról tudok
Sokat várok tôle
annyit mint te Mefisztótól

ÁGOTA Se egy ujjal se tízzel
nem gépelek tovább
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THOMAS Lázadási hangulatok nevetséges
puccskísérlet hamvába holtan nevetséges
Éppen ma este pont ma
Egyébként is 
egyébként is ez már a harmadik
a harmadik cigaretta 
Számoltam

Ágota ügyet sem vet rá

Kicsit meggondolatlanul rendeltem nem kérdés elismerem
katalógusból rendeltem mint a vasalót
Na de hát egy vasalónál nincsenek méretek
még szerencsére
egy vasaló nem lehet nagy legföljebb kicsi
Igen talán kicsi
Telefonon adtam föl a rendelést
hiszen én nem megyek sehova
vásárolni még kevésbé
Hogyan is lehetne elképzelni engem egy áruházban
azonnal kihívnák a rendôrséget vagy a belsô ellenôrzést
ha ezt az arcot az arcomat meglátnák egy áruházban
Tökéletesen antifogyasztói arc a kommersz teljes tagadása
Kérem jöjjenek azonnal itt van a konfekcióosztályon
egy kommersztagadó egy radikálisan fogyasztóellenes arc
Nem csoda
Haha
Ha radikálisak vagyunk legyünk radikálisak minden nap és mindenütt

ANYA Majd kicseréljük az egyujjast
Kicserélem egy ötujjasra
Vagy elhordom én
(Próbálgatja a kesztyût)
De most elô a borral a borral elô végre elô elô

THOMAS Persze természetesen nem kérdés
ide a bort

Isznak

Végeredményben remekül használható kesztyû
norvég mintás ha jól tudom

ÁGOTA Síelni sem járok nem és vadászni sem óriásokra sem bálnára sem
THOMAS Apa vadászott igen

Undorító kétségtelen nem kérdés mennyire
De most az ünnep most a leves
Anya isteni levese
(Kanalazza a levest)
Finom
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ÁGOTA Finom
ANYA Finom
THOMAS Olasz perfetto

semmi magyaros nehézség gyomorellenes roham
semmi niente
semmi az apai ízlés szerint
Tiszta déli ízek
Divino splendido
Rozskenyérrel különösen ízletes

ÁGOTA Rendkívüli straordinario 
THOMAS És most a sült elôtt még a sült elôtt

az új napirend ismertetése
De elôbb egy pohár vörös francia természetesen naturellement
Château Bellegarde remek excellent
Na most az új napirend
már alaposan kidolgozva

ANYA Apa is folyton napirendeket gyártott
ÁGOTA Magasfokú terrorizáció nem vitás

jól szervezett vitán felül jól
ohne weiteres 

THOMAS Apa végleg meghalt és senki sem kívánja vissza
Különösen nem ide a mostani ünnepi asztal mellé
amikor mindannyian olyan boldogok vagyunk

ANYA Boldogok igen
THOMAS Téli napirend kétségtelen

ezt jegyezzétek föl 
Anya Ágota jegyezzétek föl mindketten
Ébresztô reggel hétkor
semmi lustulás
nektek szabályos reggeli nekem csak egy kávé 
egy erôs kávé olasz
aztán munka regény és komédiamunka nekem
Ágotának a levelezés és a tisztázás
Anyának a háztartás
Egyébként semmi változás
Délben séta I
Délután séta II
Este fürdô a közös fürdô 
aztán könnyû vacsora mint mindig
Olvasás közös közös olvasás zenehallgatás esetleg közös zenehallgatás
Ágota zongorázik kedvesen zongorázik
Központi lámpaoltás tizenegykor
kicsit elôbbre hozva télen a nyári tizenkettô helyett
tizenegykor teljes sötét és csend
pihenés felkészülés a másnapra

ÁGOTA Nagyszerû remek
tökéletes téli napirend kétségtelen
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THOMAS Racionális napirend vitathatatlan
Noha nem vagyok a racionalizmus felesküdt híve
de ebben az esetben tolerálható kétségkívül elfogadható
elviselhetô racionalizmus

ANYA De most a pezsgô
Mennyire szeretem
ahogy csiklandozza az orromat
ahogy gyöngyözik
Pezsgô francia
Mon dieu

THOMAS Persze
Francia az is 
mi sem természetesebb
Ünnep van
a pénz nem számít
ilyenkor mindenbôl a legjobbat

ANYA (innen kezdve egyfolytában kuncog, néha fölkacag)
Közeledik az éjfél
Himnusz

THOMAS Közeledik
És ma az éjfélbôl is a legjobbat akarom
a legjobb éjfélt akarom és a legjobb Beethovent
Beethoven és az én születésnapomon
Noha nem ma születtünk
Beethoven azt sem tudta mikor született
eleinte éveket tévedett
összecserélte magát a meghalt testvérével aki ugyancsak Ludwig volt
éveket tévedett
nem hogy a pontos napot tudta volna
Sôt egy idôben azt hitte hogy nem is az apja az apja
nevetséges

Anya és Ágota fölnevet

Valami fôúri származással hencegett
fôúri eredettel nevetséges szegény

ANYA Beethoven ôrült volt nem kérdés ôrült
csak egy operát írt de azt háromszor
egymás után háromszor

THOMAS Csak a Himnuszt ne a Himnuszt nem akarom
magyarságtúltengés a Himnusz
példás magyarságteljesítés sôt túlteljesítés túlzott szorgalom
Nem azt ma nem
talán a Missa
talán
a nagy fúga 
az Et vitam venturi talán
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Innunk kell Beethovenre noha nem sikerült fölakasztanunk
Rám ne igyunk én nem számítok
rám ne ürítsünk poharat
Beethoven számít
Fordul az év és mi is úszunk az árral benne

ÁGOTA Én kiúszom elúszom holnap
Én kiúszom ebbôl a házból
Ki a nyílt tengerre
Haha
Túlúszom a bójákon messze túl

THOMAS Bolondság kincsem
Bolondság
Nyílt tenger
Micsoda lapos metafora
ebben a házban ez megengedhetetlen
az ilyen laposságok tûrhetetlenek itt

ÁGOTA Kiúszom a szabadba a nyílt vízre
amelyben elázik az összes napirend
hajótörést szenved a napirend és a szilveszter
Elbukik az ünnep a harmadik cigarettán 

ANYA Inkább igyunk
(Iszik)
Beethovenre az ôrült Beethovenre

THOMAS Ugyan már kincsem
miket beszélsz
badarságokat csupa sületlenséget nem kérdés
Ugyan mihez kezdenél nélkülem
össze vagyunk láncolva mindannyian
A családhoz láncolt zseni és a zsenihez láncolt család

ÁGOTA Most már végleg töredékben marad végleg
Befejezetlen és befejezhetetlen
A láncok lehullanak végleg te pimasz fiú
Pimasz fiú

THOMAS Majd én szerzek neked vôlegényt valami szellemi embert
csak lassan a testtel
csak várd ki a végét
Nyílt tenger lehullott láncok
micsoda nôi badarság istenem
micsoda giccs az én házamban az én szellemem tüze mellett
Most isteni itt veletek és ezt semmi nem zavarhatja meg
nem engedem hogy megzavarja
A véletlen család ezen az egy estén szubsztanciális lesz
egész évben regénymunka esszémunka és komédiamunka 
De most semmi más csak a magasabb rendû bohémélet
Beethoven Goethe Szilveszter Születésnap
A szellem klasszikus bohémélete a mai este
és minden szilvesztereste hét éve
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Apa szerencsés halála óta
veletek csak veletek
Anya Ágota
A megvalósult Vadkacsa
a mérnök akinek sikeres lett a találmánya
nem úgy mint a Vadkacsában
Ibsen is tévedett nem csak Csehov
nálunk megvalósult a Vadkacsa álma és nincs lövöldözés a padláson
és a konyhában sem
és vasalás idején sem soha
Itt tûzszünet van
amióta Apa szerencsésen meghalt
itt legfeljebb a szellem tüze ég az lángol szakadatlanul
(Dúdol, és ha a rendezô akarja, az eredeti is megszólalhat lemezrôl, vagyis A dene-
vér híres szakasza az elsô felvonásból)
Glücklich ist, wer vergisst
was doch nicht zu ändern ist
Énekeljetek velem
Énekeljetek
Sing mit mir
Ki elfelejti boldog az 
azt amire nincs vigasz

Anya dúdol, Thomas átöleli

ÁGOTA Neked is van egy meglepetés egy kis ajándék
neked is jár valami ma este

THOMAS Mi miféle ajándék
nekem semmi sem jár csak ti jártok nekem
elég ha ti vagytok az elég ajándék nekem
már régen megtiltottam az ajándékokat

ÁGOTA Nem nem ma különleges este van
különleges megismételhetetlen

ANYA Ne Ágota ne
Énekelj velünk

ÁGOTA (a ruhája alól egy fényképet vesz elô, odanyújtja Thomasnak)
Ez még hiányzik az ünnephez
nélküle hiányos lenne a finálé
ezt még elôkészítettem az estére
unikális vállalkozás kétségtelen
teljesen radikális megoldás nem kérdés

ANYA Úristen Apa
Hagyd abba hagyd abba
Ez Apa ez Apa
Mit keres itt
el innen el vele 
Úristen
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THOMAS Egy fénykép
egy fotó úgy látszik megmaradt
Egy képet sikerült megmentenetek
Síron túli lelet
sajátos kétségtelen

ANYA Én nem én nem mentettem
én ártatlan vagyok
Én nem vagyok radikális sem unikális nem

ÁGOTA Igen ez megmaradt nem égett el
ez nem égett el
Beethoven
a családi Beethoven
Hasonlítsd össze Beethovennel
Nem hasonlít a legkevésbé sem
most már láthatod
És nem hasonlít rád sem
a legcsekélyebb mértékben sem hasonlít
Nem hasonlít
hogyan is hasonlítana
Hiszen unikális mindkettô teljesen unikálisak mind a ketten

ANYA (kitépi Thomas kezébôl a képet)
Nem hasonlít tényleg nem
Nem hasonlít
Unikálisak igen

THOMAS Add vissza azonnal
Azonnal add vissza
Tûzre vele itt a gyertya
Tûzre az összes emlékkel a rossz emlékekkel tûzre
Micsoda elfajzott lázadás
miféle megveszekedett pimaszság
Hogyan menekülhetett meg hogyan
amikor együtt égettük el az összeset
Micsoda túlélési erô
rémületes
Temetôkerti revolúció 
a ravatalozó lázadása 
az urnák az utcára vonulnak 
felvonulnak visszatérnek az urnák
a hamu újból összeáll 
összecsirizeli magát és odaül az asztalunkhoz 

ÁGOTA Komédia
Ráadásul kutyakomédia
Elmegyek
A bôrönd becsomagolva semmi sem tarthat vissza
Megyek a kövér fôorvosomhoz
Nincs más esély
Nincs
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Vége a dalnak
Nem lesz több gépelés és tisztázása a kéziratoknak
és itt nem lesz több fényképtüzelés sem
(Rágyújt egy cigarettára az egyik gyertyáról, aztán elfújja az összeset)

THOMAS Nem 
Nem mehetsz el megtiltom
Nem mehetsz ez képtelenség és kislányos badarság
Szégyenteljes a te korodban
Micsoda rövid szoknyás bakfistempó ez miféle kamaszlázadás
a te korodban
Nézz rám engem sosem érdekeltek a nôk
senki soha
teljes nôtagadásban telt az életem
a szellem visszahúzódik a burkába és ignorálja a nôket 
Senki soha nem foglalkoztatott
legfeljebb egy legfeljebb egy egy egy
(Dadog)

ANYA Úristen igyunk
unikális pezsgô francia naturellement

THOMAS Nézz magadra menj a tükör elé
Ez már szexuális aberráció
Szukaforradalom nôsténybacchanália
Komikus
Nézz magadra
Nem vagy te sárló kanca nem
Hozz egy tükröt Anya hozz neki egyet

ANYA Hadd menjen megvagyunk mi itt ketten is
hagyd elmenni
Hadd menjen
Már az iskolában is nyakaskodott már az óvodában is
Nyakas bakfis nyakas bakfis
Mindig is önfejû volt a kicsim
Apa is mindig azt mondta
Önfejû ez a gyerek nyakasan önfejû
Mindig téged szeretett jobban
Ágota kicsit megátalkodott
ezt mondta Apa mindig
megátalkodott
Tamás a jobban kezelhetô de neki mindenféle elképzelései vannak
mindenféle eszement ideái ezt mondta
(Picit spiccesen dúdol, nézegeti a fényképet)
Nem hasonlít
a legkevésbé sem hasonlít
Nem hát
(Dúdol)

THOMAS Nem Nem
Apa gyûlölt engem és én is ôt
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hiszen tudjátok jól
Minden szülôi gépezet gyilkos gépezet 
gyermekgyilkos alakulat gyermekellenes kommandó
és Apa élen járt a gyermekgyilkosok között
az elsô helyen menetelt mindig az elsô helyen a vezetôk között
mindig az élcsapatban
Gyermekügyekben náci
A gyermeknevelésben vezetô nyilas és ávós

ÁGOTA És a helyét te vetted át sikeresen
Apa sikeres halála után te léptél a helyébe
Sikeres Apa-pótlék a sikertelen író álarcában
Haha
De vége a dalnak
ahogy Bolond Istókod mondja a végén
Vége
A porondot felsöprik 
a konfettit felporszívózzák fel

THOMAS Fölsöprik ha már egyáltalán
Fölsöprik fölsöprik 
Ez képtelenség és abszurd vonás benned
képtelenség hogy folyton a mûveibôl idézel

ANYA Ez képtelenség tényleg lehetetlen
Fölsöprik fölsöprik fölporszívózzák

THOMAS Ha elmész itt összeomlik minden
összeomlik a világom amit Apa halála óta fölépítettem veletek
és nem lesz senki akivel beszélgethetek
Értelmetlenné válik a lakás és vele értelmetlenné minden
A káosz visszatér ha elmész
és mindent elborít
Kivel sétálok ezentúl
Ki hallgatja meg amit mondok
Kivel beszélhetek ebben a magányban
Ki másolja le a kézirataimat
Ki javítja ki a helyesírási hibáimat
Ki hallgatja meg ha szomorú vagyok és ki ha vidám
Kinek a vállára hajtsam a fejem
Kinek a kezével játsszam ha kedveskedésre támad kedvem
Kinek a haját simogassam kinek a tincseit
Kinek rendeljek kesztyûket sálakat
Ki simogat meg és ki takargat be ha fázom vagy beteg vagyok
Ki ül be velem olasz kávéra a kávéházba
Ki hallgatja meg az új drámám újabb jeleneteit
Ki járja be velem az antikváriumokat
Ki bámulja velem a zöldséghalmokat a piacon
Ki a húsos pult mögött a magyar disznót
Ki keres ki nekem adatokat a lexikonból
Ki jár könyvtárba helyettem
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Ki fordítja le az olasz és angol szövegeket
Ki kísér zongorán ha énekelek
Kivel utazhatom a liftben
Ki köti meg a nyakkendôm
Ki ül be velem a kádba
Ki törölgeti végig a testemet
Ki iszik a poharamból
Ki eszik a tányéromból
Ki bámulja velem a felhôket

ÁGOTA Majd te 
Majd te
Egyedül
Majd jól elleszel egyedül a kádban
ahonnan bámulhatod a felhôidet miközben énekelgetsz
Ezentúl egyedül kell csinálnod mindent
Új napirendet csinálsz újat 
testre szabottat egyetlenegy testre szabottat
A magány a szellemi emberek sorsa nem ezt mondja Kandra a regényben
A magány acélossá tesz és támadhatatlanná
akinek senkije nincs annak mindene van
A kudarcból ered a legfényesebb siker
Nem ezt suttogja Jenô a Péterfy-regényben
Nem ezt suttogja a szállodai szobájában Velencében
Kovácsold fegyverré a magányodat
nem ezt szoktad mondani a kávéházban
Nem ezt nem

THOMAS De hiszen hiszen 
de hiszen szeretlek szeretlek

ANYA (iszik)
Jaj
Nem értem
Egy testre szabott napirend egy testre

THOMAS (néha dadog)
Szeretlek Ágota
ki kell mondanom noha szégyellem kimondani
és undorodom a vallomásoktól

ANYA Undorodik tényleg undorodik
Teljes konfesszióundor
ahogy Kandra mondja A naturalizmus végnapjaiban

THOMAS Kicsúszott a számon és most már ott csattan az arcodon a mondat
Fönnakadsz egy mondat horgán és és és

ANYA És
THOMAS Fönnakadok én is én is 

Valamikor egyszer elszóljuk magunkat
és aztán örökre együtt kell élnünk ezzel
beleköltözve az elszólásunkba
Elszólásokban telik az életünk
Hatalmas 
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végzetes következményekkel járó elszólásokban
és véletlenül a fölszínre bukott mondatokban
Szeretlek
nekem nincs rajtad kívül senkim
A magány is elég ha már a szájadig ér
A magány is romboló és gyilkos ha túladagolják
Fulladás és hörgés a túl nagy dózisban beadott magány
túl poros pokróc a nyakad körül a szádon
fullasztó takaró 
Szeretlek testestül-lelkestül minden porcikámmal
szeretem a szoknyádat és a cipôdet
az illatodat séta közben
a nedves szappanodat fürdés után
Maradj itt

ÁGOTA Tenorista
operai gyerek

ANYA Ne ezt ne Ágota ezt ne
ne ezt a hangot ne radikálisan ne

THOMAS Ha elmész kivégzel
Ha akarod megváltoztatjuk a napirendet
Átírom most rögtön átírom ha kell
Több szabadságot kapsz ha ez kell
ha csak ez kell megkapod
Rá is gyújthatsz néha ha akarod
máskor is nem csak szilveszterkor
Mindent megkapsz ha velem maradsz
megkapod az örök szilvesztert az állandó ünnepet
Eljárhatsz a fôorvosodhoz ha nem tudsz magadon uralkodni 
Szerzünk férfiakat ha akarod
Magam vetem meg az ágyadat

ÁGOTA Micsoda szellemi hulladék 
szánalmas új romantika

THOMAS Nézz rám
Anya szólj neki
Nézzetek rám
Nem látod hogy vízben áll az arcom
Könnyek Ágota könnyek
Könnyek Anya könnyek

ANYA Nem értem
Mindjárt megôrülök
Mindjárt éjfél
Jön a Himnusz
A magyar Himnusz
Pezsgôt pezsgôt még
nem magyart franciát

ÁGOTA Nem hiszek már ebben nem hiszek ebben már nem
Szeretni te képtelen vagy ez nem kérdés
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cselédet akarsz te nem szeretôt
nem szeretô húgot vagy nôvért
nem testvért a véletlen az összecsirizelt családban

ANYA Nem habzóbort pezsgôt
ÁGOTA Komédiás

Csepûrágó bohóc 
Regényimitátor és drámaparodista
Egy Thomas Bernhard-imitáció
de silány annak is silány
Született hôstenor újromantikus és újszentimentális
Született és hazug és fals tenor és hôstenor
Baritont játszik de valójában csak egy rosszul intonáló hôstenor
Mikor még Apa élt nem merted volna megcsinálni mindezt
Féltél tôle és azóta szabad kezet kaptál
Nem hiszek neked és végigjárom az utat most már
Végig
Végig az utamat a nyílt tengeren
Paródia vagy Tamás
Thomas nevetséges
Egy rossz utánzat egy silány karikatúra
Nem Isten vagy az Ördög majma
Thomas Bernhard majma vagy semmi más Tamás
És mentsd meg magad ha tudod
Hozd meg az ítéletet
Légy eredeti
Radikális és originális és unikális

ANYA Nem Nem
THOMAS (hirtelen felhajt egy pohár pezsgôt vagy kettôt)

Megbuktam végem
Fordult az Idô és lement bennem a Nap
Apa visszatért nem volt elég jól elásva
feltörte a koporsó fedelét
kirúgta a szögeket a fából
és a Goldbach-sejtést követeli
Makacs halott
nyakas halott
virulens a velejéig kétségtelen
Mint a Kôvendég Az operabarát végén 
visszatér visszatér az asztalhoz
és teljesen önfejûen kotta nélkül zongorázni kezd

ÁGOTA Erôsebb ô az erôsebb
nem tudtad legyôzni gyenge vagy
Még egy hullával sem bírsz
Gyenge vagy tehetetlen
Ráadásul tudd meg hogy nem is az apád

ANYA Állj meg elég
Azonnal hagyd abba



ÁGOTA Nem is az apád
Apa nem volt az apád
Apa az én apám volt de nem a te apád
Egy álapával sem bírtál hogyan bírhatnál egy valódival

THOMAS Ócska hazugságokba menekülsz
Komikus abszurd nevetséges

ANYA Hogyan árulhattad el 
Ez a mi titkunk volt a legfôbb titkunk
Hogyan
hogyan árulhattad el
Mindent tönkretettél mindent leromboltál
nem ezt ígérted mást mondtál reggel mást
Káoszt akarsz káoszt már látom
Pimasz lány velejéig pimasz

ÁGOTA (nevetve)
Nem akartam de elszóltam magam
hiszen hát elszólásokban telik az életünk
így telik kétségtelen
Ez a végsô meglepetés
kettô járt nekünk hadd legyen neki is kettô
két meglepetés kettô
És most megkapta a zongorázó álapát
a pszeudoapát a valódi helyett
megkapta az asztal mellé a sült után desszertnek

THOMAS Ez lehetetlen lehetetlen
Képtelenség 
Apa nem Apa nem mi mi mi mi
Mibe keveredtem
micsoda szégyen micsoda ócska kispolgári baromság
Titkok föltárt titkok az asztalnál az ünnepi gyertyák fényében
Hogy kerültem én ebbe hogyan
Ez nem én vagyok nem az én mûvem
Én mindig is megvetettem a helyzetkomikumot mindig is

ÁGOTA Tragédiából komédia
Tiszta komédia
Most visszaadom a komédiáidat
visszaadom vedd el fogadd

THOMAS Elutasítom visszautasítom
Nem 
Nem ezt nem veszem át
Nem ez nem valódi komédia
ez pletykakomédia és titokcirkusz csupán
Nem nem ez a leglaposabb banalitás
maga a halálos a gyilkos köznapiság
a gyilkos közhelycsapda közhelycsapda
mely rám csattan most 
és ez és ez a csattanós közhely megsemmisít
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ANYA Rajtam csattan az ostor rajtam
egyedül rajtam
rajtam csattan a titokcirkuszban

THOMAS (Anyához)
Hülye
De hát akkor becsaptatok
Éveken évtizedeken át hazudtatok
De hát akkor mire volt a gyûlöletem
Egy álapát nem gyûlölhet az ember
Az álapa csak hamisítvány csak utánzat csupán
Ez nevetséges lenne nevetséges

ÁGOTA Igen nevetséges kétségtelen
THOMAS Ha ez igaz semmi sem igaz ami volt

minden az ellentétébe fordul
minden múlt eltörlôdik azonnal és kárba vész
kárba vész minden és minden kifordul a sarkából
és én azonnal eltûnök érvénytelen
a kacagás bendôje magába nyel

ANYA Apa úgy tudta hogy te vagy a fia
hogy a fia vagy úgy tudta
és úgy tudtad te is kétségtelen
Bocsáss meg fiam kérlek
egyetlen félrelépésem egyetlen csupán egyetlen
De nem bántam meg egyetlen percig sem
nem bántam meg nem
különben hogyan lenne ilyen nagyszerû fiam
Hogyan lenne ilyen mesés mérnököm
ilyen csodamérnököm Tamásom

THOMAS (egyre iszik)
Banális idióták közé kerültem
Úristen
Nincs nevetségesebb mintha csak utánzatok vagyunk
nem nevetségesebb ennél semmi
érvénytelen másolat utánzat a genetika tréfája
zsákutcás öröklôdés pusztán félreértés semmi más
Apautánzat és fiúutánzat
kabarészínházi klónok
Csapdába hullottunk mindketten
céltalan apagyûlölet és cél nélküli fiúutálat
Halmozottan érvénytelen félreértések és titkok
családi ócska titkok halmozottan érvénytelenek
micsoda ostobaság 

ÁGOTA Igen nevetséges röhejes bizony
Attól meg rettegsz tudom
Mindent inkább csak nevetséges ne légy
Röhej Tamás röhej 
Egy statiszta volt az apád
egy színházi statiszta
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Itt van még egy titok 
ezt is megkapod
élj vele nyíltan élj nyíltan vele
Egy statiszta volt az apád annak vagy fia

ANYA Statiszta statiszta igaz ez igaz
De nem színházi 
egy operai egy operai statiszta kétségtelen
Carmen Bajazzók Bohémélet A végzet hatalma
Operai statiszta dalszínházi statiszta nem vitás
De nincs okom megbánni nincs semmi okom

THOMAS De hát akkor mi féltestvérek vagyunk
Csak félig vérrokonok
Éreztem mindig hogy nem testvérként vonzol
Mindig ezt éreztem a szoknyád szagán
Csak félig rokonok
akkor hát megvan a magyarázat részben megvan a magyarázat
A nôvér csak félvérnô nôfélvér félnôvér
féltest és félnôvér

ÁGOTA Hülye
THOMAS A véletlen család most kibomlik teljesen

kibontja pompáját virágba borul felragyog
A féltestvér és a félrelépés
Az anyai félrelépés mint félreértés
Egy félrelépés mint félreértés
Nem is rossz cím nem rossz

ÁGOTA (rágyújt megint)
Igen féltestvérek vagyunk mint a szereplôid a Játszi kedvünk végén
megírtad ezt is mindent megírtál mindent nem kérdés vitathatatlan
És megírtad azt is hogy
az elviselhetetlen révén fokozzuk az elviselhetetlent
kötelességünk hogy fokozzuk az elviselhetetlent
és ez kötelességem nekem is immár
És most fokozom fokozom fokozom
(Nevet)

ANYA Hülye
Ne fokozd
Megtiltom
Megtiltom a fokozást

THOMAS Sátán vagy tiszta giccs de ördög mégis és ezért meglakolsz
Meglakoltok mindannyian
A végzet hatalma Parasztbecsület
ez a téboly ez a téboly-giccs-áradat

ÁGOTA Ütött az óra a dalszínházban
ütött
Kacagj Bajazzó

THOMAS Igen ütött ütött
és vele ütöttél te is
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Ágota fölnevet

Vége most mennem kell megyek 
mennem kell végem és vége
a köznapiság eltemet és érvénytelenít eltöröl
az operás titok föltárul és és és
a közhelycsapda lecsattan
igen lecsattan és megadja hattyúdalom ritmusát
(Kirohan) 

ÁGOTA Hülye
ANYA Nem értem

Miért csináltad ezt
Hogyan nézek a szemébe majd
hogyan ezek után a félrelépésem után
hogyan beszélek vele
Hóhér vagy igaza van

Közben a rádióban megszólal a Himnusz

félnôvér félvérnô nôfélvér vagy mi
Elárultál megszégyenítettél lelepleztél
Miért
Makacs vagy önfejû ahogy Apa mondta igen
megátalkodott pimasz
a te apád mondta ezt 
csak a tiéd a te apád
Inkább igyunk
Kacagj Bajazzó
Istenem megint a káosz 
megint a zokogás a vállakon
megint egy öngyilkosság mint két éve
megint egy öngyilkosság 
megint komédia dalszínház
Még szerencse hogy csak vaktölténye van 
Még szerencse hogy csak vaktöltény
Vaktölténnyel vaklövés a tetszhalottra
Vaklövés vaklövés
(Nevetgél, iszik)

ÁGOTA Nem
élesre töltöttem
élesre töltöttem a pisztolyt
Élesre töltöttem az Apától maradt töltényekkel
Éleslövészet lesz ha lesz éles 
és a vége nem teszthalott

ANYA Megôrültél tényleg meg 
Ma ünnepnap Beethoven születésnap
Istenem 
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Ezt nem hagyhatjuk ezt nem hagyhatjuk
Tamás 
(Ki akar rohanni Thomas után)

ÁGOTA Maradj
Neked is így lesz jó
úgysem tudnál a szemébe nézni ha visszatér
Most várni kell csak
Várni kell

ANYA (kérdve)
Gondolod

ÁGOTA És talán ô is tudja hogy nem vaktöltény
talán már tudja ô is feltehetôen tudja

ANYA Gondolod
ÁGOTA Igen talán tudja

talán már valóban meg akar halni meghalni tényleg valóban
ANYA Gondolod
ÁGOTA Remélhetôleg a szájába lôtt

Fölfelé
megfordítva a pisztolyt
Föl a nyúltagyba ahogy kell

Anya eszelôs hangon fölkacag

Csak lassan a testtel

Még szól a Himnusz, amikor kint a pisztoly hatalmasan eldördül, Ágota felugrik, és egy székkel
leveri a rádiót. Teljes csend

ANYA Úristen
Remélem a szájába lôtt
remélem én is most már én is remélem

ÁGOTA (szünet után)
Vége
Feltehetôen

ANYA Gondolod
ÁGOTA Ennyi elég bizonyosan

Ennyi elég lesz neki
Menj a telefonhoz
Ne nyúljunk semmihez
Menj
hívd a mentôket és jelentsd hogy meghalt
baleset volt véletlen vakvéletlen akcidentális eset
jelentsd a világnak hogy elvégeztetett
hogy Thomas halott
Szólj mindenkinek add hírül 
hogy fiunk és testvérünk halott 
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Tamás a mi Tamásunk immár halott
És ne ez a zene szóljon a hullája fölött
ne a magyar Himnusz legyen a gyászzene

ANYA Maradj velem
most már maradj ne hagyj itt ne
Könyörgök
nem hagyhatsz itt nem

ÁGOTA Maradok nem megyek sehova immár
Itt maradok nem megyek el veled maradok 
örökre
Nem hagylak el
Itt maradok örökre
Ha úgy tetszik örökkön-örökké
(Fölrakja a zenét: Beethoven: Missa solemnis, az Et vitam venturi fúga, a gyors
szakasztól)

Anya a zene alatt meggyújtja a gyertyákat, és az egyiknél elégeti az Apa fényképét. Csönd, aztán
hirtelen éles csöngetés

ANYA Úristen
A közös képviselô

Villámfüggöny. Teljes sötét

Molnár Krisztina Rita

AKOL UTÁN KUTAT

Az oltár összetört.
Se égôáldozat,
se más szertartás 
nem végezhetô.
Romok alatt, romok között
keres, kutat a pap.

A kô alatt egy éles szemfogat talál,
a vadmacskából nem maradt egyéb.
A törmelék alól jövô,
de egyre gyengébb bégetés felé fülel.
A por belepte pávatollra lép.


