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7. jelenet

Annamari a telefonhoz megy, f´lveszi, belehallgat, majd leteszi. MegigazÁtja a virÀgot, keresztet
vet. TÀrcsÀz

ANNAMARI HallÂ... MÀr otthon? Ja, hogy taxival... Maga csak fut, de s¢tÀlni nem bÁr?
°n nem fogok magÀval futkorÀszni, hallja? Figyeljen ide, ZoltÀnffy... °n feles¢g¡l me-
gyek magÀhoz... Ne ¡v´lts´n, megs¡ket¡l´k! ä TalÀlkozzunk holnap... A maga ked-
v¢¢rt hajlandÂ vagyok lemenni az utcÀra... Ne ´r¡lj´n, vÀrjon... Van egy felt¢telem.
K´t¡nk hÀzassÀgi elûszerzûd¢st vagy mi a neve... A vagyonunk k¡l´n marad... °n a
sajÀt lakÀsomban maradok, ¢s maga is a sajÀtjÀban... Ne ¡v´lts´n, m¢g nem a f¢rjem!...
Hogy mi¢rt? Mert magÀnak olyan zseniÀlis ´tlete is tÀmadhat, hogy az egyik lakÀst
adjuk ki, ¢s akkor ¢jjel-nappal szagolhatom a maga hÂnaljszagÀt... ¢n abbÂl mÀr ki-
nûttem... JÂ... holnap d¢lutÀn n¢gykor... (Leteszi a telefont, felveszi a pianÁnÂ tetej¢re tett
levelet, k´zelebb hÃzza a petrÂleumlÀmpÀt, feltesz egy szem¡veget, hangosan betüzgeti a levelet)
àKedves Nagyike, rem¢lem a p¢nzt kapod meg. Ha k¢ne t´b, Árd hozÀm ¢s ¢n k¡ld´m
neked akor m¢g. Rem¢lem jÂl vagy Nagyike. °n a Bernardot otthagytam fak¢p ¢s
most van nekem szeretû Juan, egy t¡zes mexikÂi ¢s megyek vele hamar Gr´nland
ahol û Às. Juan nagyon sz¢p csak van neki csalÀd MexikÂba ¢s n¢gy gyerek, nagyon
szereti ûketek, csak nem a feles¢g szereti, de engem nagyon szeret. HÀt nem tudok.
Lehet hogy k¢t ¢v mÃlva megy¡nk EurÂpe, ha ott lesz neki meg a projekt, akkor te-
nÀlad is beugrunk. Nagyike, vegy¢l emailt a computer... (öjra betüzi, m¢g k´zelebb hÃzza
a petrÂleumlÀmpÀt) Vegy¢l emailt a computeredba ¢s akkor gyakraban Árok hozÀd. Adig
hozÀm ÁrjÀl, te sose nem Ársz, de az¢rt ¢n nem haragszok ¢s ¢n nagyon szeret t¢gedet.
A Juant te biztos nagyon szeretni fogol...Ê

F¡gg´ny

Mosonyi Aliz

BOLTOSMES°K

HullÂ K´nnyek Boltja

A HullÂ K´nnyek BoltjÀba j´nnek a vevûk, hull a k´nny¡k. ä Mit akarnak ¢ntûlem
akkor? ä k¢rdezi a boltos, hiszen hÀt hull! ä Hogy hulljon szebben, zÀporozzon, a pil-
lÀkon rezgû harmat, hogy a szÁvre hasson, a szÁvre, a szÁvig! ä Ilyeneket ¢n nem tudok
ä mondja a boltos. ä Akkor maga csak egy semmi kis esûmester ä mondjÀk a vevûk,
¢s kimennek a boltbÂl, sÁrva.



JÂ BarÀtok Boltja

A JÂ BarÀtok BoltjÀban ¡l a k¢t jÂ barÀt, ¢s csak dÃdolgat. ä így nem megy¡nk sem-
mire ä dÃdolgat az egyik. ä De nem is akarunk ä dÃdolgat a mÀsik.

Kerek Perec Boltja

A Kerek Perec BoltjÀban se m¢z, se mÀz, se mazsola, mindenkinek megmondjÀk az
igazat. ä Fujj, fujj ä mondjÀk a vevûk ä , csak Ágy? Se m¢z, se mÀz, se mazsola? Lenne
inkÀbb drÀgÀbb, de adnÀk meg a mÂdjÀt!

AnyukÀk Boltja

Az AnyukÀk BoltjÀba j´nnek a fiatal lÀnyok: ä Valami anyukÀsat szeretn¢nk. ä RÀ¢rnek
arra m¢g! RÀ¢rnek! ä mondja a boltos n¢ni.

De ûk csak!

Intû Jelek Boltja

Az Intû Jelek Boltja intû jelekkel van tele, a vevûk csak bel¢pnek, m¢g k´r¡l se n¢ztek,
¢s àM¢g k´r¡l se n¢zt¡nk! °s mÀris! Mintha inten¢nek! De melyik kinek?Ê ä Kinek
melyik ä mondja a boltos.

Menyasszonyok, Vûleg¢nyek Boltja

A Menyasszonyok, Vûleg¢nyek BoltjÀba bet¢rnek a menyasszonyok, vûleg¢nyek, n¢-
zegetik, prÂbÀlgatjÀk a rablÀncokat. ä Kis tubicÀm, ez itt jÂ lesz? Vagy inkÀbb tetszene
ez a mÀsik?

Gazdagok Boltja

A Gazdagok BoltjÀba j´nnek a vevûk, ¢s mondjÀk: ä Gazdagok vagyunk. Valami drÀ-
gasÀgot venn¢nk. ä A boltos megmutat mindent, de ûk csak legyintenek az aranyke-
z¡kkel, toppantanak az aranylÀbukkal: ä Eh! Eh! Valami valÂdi nincs? ä HovÀ gon-
dolnak? ä mondja a boltos. ä MÀr r¢g nincs! Nagyon r¢g!

A KalahÀri çtok Boltja

A KalahÀri çtok BoltjÀban viharzik f´l s alÀ a gy´ny´rü boltoskisasszony, szÂrja az Àt-
kot, szÂrja, de egyszer csak abbahagyja sÁrva: ä Fujj! fujj! HÀt ki s´pri ezt ́ ssze a v¢g¢n?
Mindig csak ¢n! Csak ¢n!
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ýrangyalok Boltja

Az ýrangyalok BoltjÀba nem lehet bemenni, besÂhajtani lehet csak nekik, ITT TES-
S°K BESñHAJTANI, ki van Árva, akkor azt ûk meghallgatjÀk, a k´t¢st, horgolÀst le-
teszik, ¢s mÀris indulnak, ha kell. Ha meg nem kell, szerint¡k, akkor nyugodtan hor-
golnak, k´tnek tovÀbb.

¹r´knaptÀr Boltja

Az ¹r´knaptÀr BoltjÀban csak egyf¢le naptÀr van, a papÁrja hÂfeh¢r, hÂfeh¢r ceruzÀ-
val kell Árni rÀ, de nem hogy ́ ttûl h¢tig B l¢pcsû harmadik emelet, hanem csak Tavasz,
NyÀr, ýsz, T¢l, ilyen ´r´k dolgokat.

Vad Veszedelmek Boltja

A Vad Veszedelmek BoltjÀba csak mer¢sz emberek jÀrnak, a vesz¢lyt keress¡k, az ¢le-
t¡nket kockÀztatni j´tt¡nk, mondjÀk, hol menthetû, ami m¢g menthetû? ä Nem is
tudom, nem is tudom ä mondja a boltos bÀcsi ä, hÀt hol is lehet? Meg minek is?

T¢rk¢pek Boltja

A T¢rk¢pek BoltjÀba bemegy a vevû, elmondja az ¢lete t´rt¢net¢t, a boltos meghall-
gatja, elûvesz egy t¢rk¢pet, kitüz rÀ egy kicsi zÀszlÂt, ¢s azt mondja: ä Tess¢k. Ide so-
dorta magÀt az ¢let.

Sz¢p öj HÀzak Boltja

A Sz¢p öj HÀzak BoltjÀban ¡l a boltos, figyeli a sz¢p Ãj hÀzakat, a gy´ny´rü otthono-
kat: ä A fundamentumÀt! Megint ´sszedûlt egy!

Gentlemanek Boltja

A Gentlemanek BoltjÀba hibÀtlan urak jÀrnak: ä Valami kis hibÀt szeretn¢nk! ä mond-
jÀk. ä Egy kis csalÀst, csalÂdÀst? ä k¢rdezi a boltos. ä De nem esik majd nehez¡nkre?
ä k¢rdezik a vevûk. ä HÀt hogy esne, hibÀtlan uram¢k! ä mondja a boltos. ä Hisz ¢ppen
csak hogy!
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T¡kr´s Szekr¢nyek Boltja

A T¡kr´s Szekr¢nyek BoltjÀban fÃjdogÀlja a t¡kr´ket a boltos bÀcsi. ä Haj, hiÀba! Haj,
hiÀba! Egy se f¢nylik Ãgy, mint r¢g! Mit csinÀlunk, ha j´nnek a szûke sz¢ps¢gek? ä Arra
csak ne nagyon vÀrjon! A szûke sz¢ps¢gekre! SajÀt hajÀt n¢zze inkÀbb! ä mondja boltos
n¢ni, ¢s jÂl kif¢nyezi a t¡kr´ket.

Nyugodt SzÁvek Boltja

A Nyugodt SzÁvek BoltjÀba j´nnek a bolygÂ hajÂsok, j´tt¡nk, hogy megnyugodjon a
szÁv¡nk, mondjÀk, de a boltban nincsen senki, csak a falon a sok ÁrÀs, ITT JçRTAM,
HOGY MEGNYUGODJON A SZíVEM, ezt mind elolvassÀk, ûk is f´lÁrjÀk, hely min-
dig van rÀ, hogy, hogy nem.

Petri Gy´rgy

CHANSON

Ne mondd, hogy v¢ge.
(Nem tudod, hogy minek,
azt sem, hogy v¢ge van-¢.)
Ne mondd, hogy v¢ge,
ne mondjÀl semmit
ä jobb a semmitmondÀsnÀl.
Felejtsd el, hogy ¢lt¢l,
felejtsd el, hogy akartÀl ezt-azt.
Mindez nem ¢rdekes mÀr.
SzokjÀl le arrÂl, hogy: vagy.
Hidd el: jobb nem ¢lni.
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