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   Szereplők:
   Dámcsi, muszájtörpe, a vőlegény
   Évcsi, a menyasszonya
   Drakulin, felvásárló, maffiózó
   Násznagy,
   Popsy, a lánya
   Gézus, jutalékos, lenyúlós gyerek (középkorú)
   Tibi, Lajos, István, Jóska, Sásné az unokájával, fiatal lány, egy bácsi: vendégek az esküvőn
   Rendőr, rendőrlány, számlazászlós
   Almakonty, Csóka, Pintyő és más prostik meg a kuncsaftjaik
   A busz misszionáriusa és hittestvérei
   Újdondász
   Szállító 1.
   Szállító 2.
   Tedidém-Tedodám, Babszi, felszolgálók
   Házalók, árusok, hajléktalanok, járókelők, vendégek, részegek, taxis 
   Háttérfegyveresek, vérebek

   A darab szereplői mindig pocsékul éltek, de úgy tudják, hogy egykor jól ment a soruk, és eszükbe se jut, hogy meg ne
érdemelték volna. Ma már önmagukért is képtelenek áldozatot hozni. Türelmetlenek, szájukban egy milliméterre van egymástól a
tisztelt uram és a jó, büdös kurva anyád. Gyűrött vonások, rossz arcok, sóvár tekintetek.

Első felvonás

   A vőlegény, a menyasszony, a vendégek az esküvőre kibérelt restaurant Nevadában, amely azelőtt halászcsárda volt. A falon
vízparti bogrács alatt ropog a tűz, pontyok lesik a gyolcsinges halászt. Egy óriásposzteren cowboy vágtázik, lasszóját az
ismeretlenbe vetve. Whyskis plakátok, néger szaxofonosok feje fölött New York, New York felirat, a falba vert szögeken texasi
kalapok, műanyag forgópisztolyok lógnak; a hatvanas évek asztalai és székei. 
   Függöny föl, a színen sötét van, s mihelyt a nézőtéren kialszik a fény egy abszolút flesh-sel egy csapásra elkezdődik az előadás,
mint amikor egy állókép robban.

   NÁSZNAGY: – Olcsó a menyasszony! Ezer forint a menyasszony! Eladó a menyasszony!
   TIBI (a nemzetiszínnel felszalagozott vájdlingba dobja a pénzt, ahogy az utána következők is): – Na gyere, Évcsi! (Egyet-kettőt
fordulnak, s jön az új táncos.)
   NÁSZNAGY: – Fölment az ára, kétezer a menyasszony! Kié a tánc?
   LAJOS: – Az enyém.
   NÁSZNAGY: – Randa ember, de hadd vigye. Eladó a menyasszony! Sokkal szebb fiú kell neki. Ki ad érte ötezret? Pénzem,
pénzem, mondd meg nékem, ki a legszebb e vidéken? 
   GÉZUS: – Én! Én vagyok a legszebb. 
   ÉVCSI (puszit cuppant rá): – Háromezerrel? 
   NÁSZNAGY: – A családban marad az áru, a nagybácsi vitte el. Csak ne legyen nála sokáig. Tízezer a menyasszony! 
   ISTVÁN: – Itt a tízrongy! 
   NÁSZNAGY: – Lift a pénz, Pista. Karodba viszi a nőt. 
   ISTVÁN: – Gyorslifttel a magasba!
   ÉVCSI: – Űrhajót akarok! Űrhajót. 
   NÁSZNAGY: – Rakétát a Világbankig. Tizenötezer! 
   JÓSKA (a vájdlingba ejti a pénzt, és táncolnak): – Tizenötrongy a menyasszony.
   ÉVCSI: – Tizenöt lepedő.
   JÓSKA: – Nagyon erotikus.
   GÉZUS (egy asztalnál ülve beszélget a többiekkel): – A szomszédunkban is egy csajnak a hapsija vett egy üzletet. Egy külföldi pali.
   SÁSNÉ: – Gazdag, fene a pofáját.
   GÉZUS: – Kurva gazdag. De aztán haza kellett neki menni.
   SÁSNÉ: – A csaj meg itt?
   GÉZUS: – A csaj meg itt. De az üzlettel nem törődött. Átvágták az eladói, a szállítói. Nem izgatta. 
   SÁSNÉ: – Engem bezzeg izgatna. De mindig az ilyennek van szerencséje.
   ISTVÁN: – Hogy ilyen lett mára a munkaerkölcs, az a másik.
   TIBI: – A könnyű pénz miatt.
   ISTVÁN: – Ízimani.
   TIBI: – Senki se dolgozni akar, hanem csak pénzt keresni.
   SÁSNÉ: – Csak! 
   GÉZUS: – Na és akkor a csajnak a hapsija külföldről bejött autóval, és megkérdezte...
   SÁSNÉ: – Mit?!
   ISTVÁN: – Te hallottad?



   GÉZUS: – Én? Hát hogyne!
   SÁSNÉ: – És? Szakított vele?
   GÉZUS: – Kivitte magával a csajt, és vett neki kint is egy üzletet.
   SÁSNÉ: – Csak így?
   GÉZUS – Csak így.
   SÁSNÉ: – Hogy dögölnének meg ott, ahol vannak.
   ISTVÁN: – Most már két üzlettel játszogathat.
   GÉZUS: – És egyikkel se törődik!
   SÁSNÉ: – Hogy nekem mért nem vesz valaki egy üzletet? Más lenne a hozzáállásom. Én bejárnék.
   NÁSZNAGY: – Eladó a menyasszony! Huszonötezer. 
   LAJOS (az asztalnál): – Azt hitte az ember, hogy a nyugati rendszer majd mindent a helyére tesz. De a rendes magyarokat most se
segíti senki. Várhatunk megint tovább, a kurváknak meg a tőzsdén verik föl az árát.
   JÓSKA (visszaült a táncból): – Legfőbb érték a gazember.
   SÁSNÉ: – Ahogy mondja, Józsikám. A prostiké a siker, mi meg csak stangálunk. (Sic!)
   ISTVÁN: – Az ember egész életében küzd, azt’ utána mehet a picsába.
   HÁZALÓ (bejön, a vállán hatalmas, többzsebes táska).
   NÁSZNAGY: – Zártkörű van, haló!
   HÁZALÓ: – Hagyjál már, hát csak cigit veszek. (Odamegy a pulthoz, vár, miután megkapta a cigit, a táskáját leteszi a menyasszony
elé, kicipzározza, szétrak mindenféle színes holmit.)
   NÁSZNAGY: – Zártkörű van, nem érted? 
   ÉVCSI: – Esküvő.
   HÁZALÓ: – Esküvőn olcsóbb. Szerencsesampont a menyasszonynak?
   SÁSNÉ: – Szerencsesampon?
   NÁSZNAGY: – Tűnj el.
   HÁZALÓ: – Hát csak megmutatom, nem érted. Mázli csokigolyót vegyenek! Sorsfordító zselét. 
   ÉVCSI: – Szerencsesampont akarok.
   DÁMCSI: – Muszáj vagyok venni egy rahedlit, hogy mindig azzal moss hajat. Még meg is fürdetlek benne. 
   HÁZALÓ: – Mentolos mázligolyó?
   SÁSNÉ: – Szerencsesampont, én is.
   KISFIÚ: – Vegyél nekem golyócsokit!
   SÁSNÉ: – Ne idegesíts. Mindig csak követelőzni tudsz.
   KISFIÚ: – De golyócsokit...
   SÁSNÉ: – Különben is csokigolyó. Viszont nem veszek.
   NÁSZNAGY: – Sampont se vegyen, nincs haja.
   HÁZALÓ: – Ettől kinő, csodaszer.
   GÉZUS: – Csodaszar.
   HÁZALÓ: – Mért? Volt, aki a lottón nyert tőle.
   NÁSZNAGY: – Figyelj, megvetted a cigid, eladtad a samponod...
   HÁZALÓ: (összepakol, megy): – Nem látod, hogy már nem vagyok itt? 
   NÁSZNAGY: – Eladó a menyasszony! 
   HÁZALÓ: – Aki magyar, kettőt vesz. 
   GÉZUS (az asztalnál): – Szóval, az a külkeres nő, aki szolgálatilag jár Zürichbe...
   JÓSKA: – ...de milyen ellenszenves hely, a hegyek, meg a tó közé beszorítva.
   SÁSNÉ: – A gazdagok nem is bent laknak, ott csak az irodáikat tartják, hanem a város körül, márványnappalis villákban.
   ISTVÁN: – Még a falakban is pénz van. 
   JÓSKA: – A nagy csöndben csak a bankbetétek növekedését hallani.
   SÁSNÉ: – Borzasztó.
   JÓSKA: – Ott a normálisak is mind hülyék. Még ma is panaszkodnak, hogy a háború alatt megszorítások voltak náluk is. Nem
mindig lehetett citromot kapni, Jézus, Mária, mert balhé volt Görögben is, és akadozott nekik a szállítás.
   GÉZUS: – És ez a nő, a pannon hetéra, mert ez nem kurva, nem prosti, hanem hetéra...
   SÁSNÉ: – ...na mi a különbség? 
   GÉZUS: – Havonta kiérkezik. Amikor mindent megvett, amivel megbízták, leveti a külkereskedelmi mezt, és jöhet az eladás.
   JÓSKA: – A külszexker? 
   ISTVÁN: – Több lábon áll. 
   GÉZUS: – És háton fekszik. Két óráért háromszáz svájci frankot kap.
   SÁSNÉ: – Hogy fulladna meg tőle.
   ISTVÁN: – Szerintem le kell adnia a jutalékot, hogy mindig őt küldjék, máma semmit se lehet becsületesen csinálni.
   LAJOS: – Még úgy se rossz mani az. Mit csinál érte? 
   GÉZUS: – Jó hírünket kelti Európában. 
   SÁSNÉ: – Én akármibe kezdek, csak rekedek meg. Az ilyen meg csak odatartja, és megy neki. 
   GÉZUS: – Ő lesz a vagyonteremtő nagymama, akit imáikba foglalnak majd az unokák. 
   LAJOS: – Érdekli is az ilyet.
   ISTVÁN: – Ő már biztosan kiszabadult a panelhajóról.
   SÁSNÉ: – Süllyedt volna el vele, és akkor nem kéne még egy ilyen szép esküvőn is csupa szomorú dologról beszélgetni.
   GÉZUS: – Tömbház sej, hogyha leszakad...
   LAJOS: – Azt szoktam néha álmodni, hogy éjjel, amikor már mind alszunk, hirtelen ránkcsukódnak az emeletek. Olyan kicsi lesz a
toronyház, mint a trafó, amelyik szemben van vele, és a beszorult emberanyagból kipréseli a szuszt. Reggel újra magasra nyílik a ház,
napközben egy kis kedvcsináló fertőtlenítés, és este vonul be a következő adag.
   SÁSNÉ: – Én már álmodni se tudok miről. Mindig a bajaim.
   JÓSKA: – Hát igen, ezek a házak pont arra vannak kitalálva, hogy fölfalják a lakóikat. 
   SÁSNÉ: – A dzsókerszámból a héten eltaláltam az utolsó háromat, négyezerkétszáz. Másnap kilukadt a mosógépem, ötezernyolc. 



   NÁSZNAGY: – Ötvenezer a menyasszony, eladó a menyasszony! 
   SÁSNÉ (az asztalnál): – Gyűlik a pénz, gyűlik.
   JÓSKA: – Még szerencse.
   SÁSNÉ: – Az. 
   NÁSZNAGY (kézenfogva a menyasszonyt): – Pecsenyeszag, pénzszag, zene. Ötvenezer a menyasszony! Mit érzel, Évcsike, amikor
fizetnek? Élvezed? Nekem, ha nagyobb összeget veszek föl, mindig erekcióm van. És a nők imádják azokat a férfiakat, akiknek
folyton áll. Ráugranak, sikoltozva ülnek bele, mintha az életükért lovagolnának, olyan tempóban élvezik a pénz erejét, karmolnak,
harapnak, amint a pénz újra és újra beléjük hatol. Letérdelnek, csukott szemmel a szájukba veszik, szopogatják, kéjelegnek az
édességében. 
   ÉVCSI: – Csak soha nem szoktál nagyobb összeget felvenni.
   NÁSZNAGY: – Most se. Azt hiszem, az ötvenezer már nem fog bejönni. 
   ÉVCSI: – Elizéltük?
   NÁSZNAGY: – Na hirdessünk, eladó a menyasszony! Ötvenezer a menyasszony! Ki teszi le az árát? 
   ÉVCSI: – Nem jön senki? 
   NÁSZNAGY: – Hát, Évcsike, igazad van. Csak fantáziálok itt. Ötvenezer a menyasszony! 
   ÉVCSI: – Senki. Ez már ciki, nem? 
   NÁSZNAGY: – De. Ott kanyarodtunk, ahol nem is volt kanyar. ÉVCSI: – Ezrenként kellett volna emelni, akkor többet is kaszálunk.
Tök elbasztad.
   NÁSZNAGY: – Én?
   ÉVCSI: – Most mi lesz? 
   NÁSZNAGY: – Figyelj, tanulsz. Százezer a menyasszony, eladó a menyasszony! Ez a vőfélytánc! (Évcsinek) Kifizetni, jelzem, azt
nem tudom, de nem égsz legalább. Százezer a menyasszony, én viszem a menyasszonyt! 
    
   DRAKULIN (farmerfrakkot, farmercilindert, csipkebakancsot visel, félvállán bőr divathátizsák, abban hordja a pénzt. Innentől
lelassul a jelenet, mint amikor egy Trabant fékez, és megáll. Kétütemű motor halkuló, megszűnő zaja.): – Egymillió a
menyasszony!
   GÉZUS: – Halló, ott a pénz beszél!
   ÉVCSI: – Egymillió? 
   DÁMCSI: – Ez az én ajándékom! Muszáj.
   ÉVCSI: – Egymillió. Micsoda meglepetés! Mekkora pénz.
   DÁMCSI: – Én tutira levajaztam, ő meg kidellázza.
   ÉVCSI: – Te édes! Egymillió, egymillió, egymillió!
   DÁMCSI: – Muszáj neki.
   ÉVCSI: – Jaj, de jó! Jaj, de jó! Jaj, jaj, jaj! Jó, de jó. 
   GÉZUS: – Moja mila! Egymila, kétmila, százmila, haj, megfogja az icipici egeret. 
   DRAKULIN: – A nagy egeret is. Valamikor a legjobb játék volt leülni egy esküvőn, szemben az ifjú párral, és addig rakni eléjük a
pénzt, amíg a boldog ara fölállt, és jött velem.
   GÉZUS: – Hacsak a vőlegény már előbb föl nem állította a boldog arát, mint ahogy magától is ment volna.
   DRAKULIN: – Uram, ön egy vérbeli realista. A széket így idehúzta az ember, a pénzt meg oda középre, a menyasszonyi csokor
helyére.
   JÓSKA: – Ma már nem szoktak ekkorát műsorozni. Elég bevillantani a korpát, és minden oké.
   DRAKULIN: – Hát nem szétesett! (Olvassa a menyasszonyi csokorról leoldódott szalagot.) A szeretett férjnek és édesapának,
vigasztalan neje, Irén, és Pisti, bánatos kisfia. 
   ÉVCSI: – Neeem! Nem, nem, nem! Temetőből lopták a menyasszonyi csokromat!
   GÉZUS: – De igen, igen, igen.
   NÁSZNAGY: – Évcsi, ez egy ilyen világ. És most már úgyse vihetjük vissza.
   DRAKULIN: – No problem, a pénz is lopott. Idekerül a csokor helyére. Igen, itt jó lesz. Vagy mégse? Inkább arrébb? Ide? Vagy talán
idébb egy kicsit? Mégis odább? Egész oda? Mintha inkább ez volna az előnyösebb helyzet. Nem? Próbáljuk meg emitt, a násznép
meg, a tisztelt ünneplők, a fenekükhöz ragadt székkel követnek. Amíg nálam van a pénz. Mégis inkább amoda tegyem? Igen, igen, ott
sokkal jobb. A világ klitoriszában a pénz a vér, minden üldözőjüket megfogják a milliók. Mindenki önmagáért fut, és amikor elkapják,
megtudja, hogy mégse ő volt a fogó. A fogó én vagyok.
   DÁMCSI: – Tudjuk, tudjuk. Pezsgőt az igazgató úrnak! (Megkapja.) 
   SÁSNÉ: – Felvásárló úr, engem vegyen meg!
   DÁMCSI: – Lejárt a garanciád.
   KISFIÚ: – Ne, engem ne!
   SÁSNÉ: – Krisztián, csönd, ne viselkedj ilyen rondán, mert reggel indulsz haza, és ráadásul még fel is pofozlak. 
   GÉZUS: – Hát nekem sokkal jobban kellene ez a pénz, az biztos.
   FIATAL LÁNY: – Mint a mesében.
   NÁSZNAGY: – Egy milliót ezért a luvnyáért? Ez ha belenéz a tükörbe, kimegy a foncsor!
   DRAKULIN: – Vagy inkább kétmilát? 
   DÁMCSI: – Kettőt?
   DRAKULIN: – Persze, legalább kétmilliót. 
   NÁSZNAGY: – Ezért az áruért?
   DÁMCSI: – Van probléma? Van? Igen? És mi? 
   ÉVCSI: – Még többet is megérek!
   GÉZUS: – Nézzék, a szép menyasszony, hogy villog az agyában a pénz.
   DRAKULIN: – A virtuális pénz. Feltéve, ha a virtuális a nem létező szinonímája. És kinek érne többet a bájos ifjú hölgy, ha szabad
érdeklődnöm? Ha megvan a név, a pontos cím... Kérem, jelenséged szabad.
   NÁSZNAGY: – És vonszold oda a roncsaidat. Elvesztetted az agyadat? Tíz fillért nem érsz, hát vigyázzál már. 
   ÉVCSI: (eltör egy sörösüveget, és a kezében maradt éles csonkkal akar a násznagynak rontani): – Te szemét állat, én szétvágom
az odvas pofád!



   DÁMCSI: – Ne avatkozz, Évcsike, bele!
   ÉVCSI: – Ő avatkozik.
   DÁMCSI: – Bízd csak rám, de tényleg, amíg nem késő. Most hidegvérrel muszáj csinálni mindent. És majd aztán, kicsikém. 
   ÉVCSI: – Kiscsirkém, kiscsirkém, hát hogy beszél ez velem?
   DÁMCSI: – Pszt, még nem vagyunk túl az üzleten. Majd utána ugrálhatunk. 
   ÉVCSI: – Én még azt se tudom, hogy miről van szó!
   DÁMCSI: – Hallottad, kétmillióról. De minimó kalkuló egyről. És ha csak egy, már akkor is megalapoztuk magunkat. Ez volt a
meglepetés, Évcsike, amit ígértem. Az én nászajéndékom.
   ÉVCSI: – Kétmillió?
   DÁMCSI: – Még ma éjszaka.
   ÉVCSI: – Most rögtön?
   DÁMCSI: – Muszáj.
   DRAKULIN: – Mint egy izotóp fényes ösvénye, úgy követhető a pénz gondolata az egész testükben. Gyönyörű látvány. Pénz, pénz,
pénz. (Reflektáltan: tudva és éreztetve, hogy borzasztó kis közhely, amit mond.) Pénz a pénznek apja, anyja, önnemzéssel
szaporodik, osztódással sokasodik. Betölt földet és zsebet. 
   JÓSKA: – Már akiét.
   DRAKULIN: – És most emelem a tétet. Ne haragudjon, Évcsicsi, az én váratlan ajánlatom váltotta ki a nézeteltérést. Plusz egymillió
mint fájdalomdíj.
   ÉVCSI: – Már három? Már hárommillió?
   DÁMCSI: – Hallottad.
   DRAKULIN: – Hárommillió, nem nagy ügy. 
   SÁSNÉ: – Nem hiszek a fülemnek, mennyi pénz.
   DRAKULIN: – És plusz egy!
   ÉVCSI: – Négy?
   DÁMCSI: – Igen, három meg egy az négy. Nem?
   ÉVCSI: – Dehogynem, dehogynem! Négymillió.
   DRAKULIN: – Bilux! Kigyulladt a riadólámpa.
   ISTVÁN: – Négymillió. Ekkora zsetonnal én már be tudnék egy jó kis bizniszt indítani! Egy nagyon komoly kis bizniszt.
   DÁMCSI: – Mi is.
   FIATAL LÁNY: – Nekem sose lesz ennyi pénzem. Ha mindenünket összeszámolom, a lakást, a bútort, meg az öcsém, aput, anyut,
az összesen nincs négymillió.
   SÁSNÉ: – Az előbb az a csaj, a két üzletével, most meg a négymillió ezeknek.
   DRAKULIN: – Mit mond a néni?
   SÁSNÉ: – Disznóság!
   DRAKULIN: – Villog már a szomszédok feje is.
   SÁSNÉ: – Mindig az ilyennek van szerencséje. Négymillió.
   DRAKULIN: – Már hozzászokhattam volna, de még mindig tátva marad a szám, amikor meglátom, hogy a zsigerek ennyire
direktben nyomulnak az agyba, az öklökbe, meg a nyelvbe. Sőt a fogakba is.
   BÁCSI: – Négymillió. Nem igazság. Mért nem a nyugdíjat emelik? 
   SÁSNÉ: – Négymillió? Nem! 
   ÉVCSI: – Dögöljetek meg, vén eltartottak!
   DÁMCSI: – A mi nászéjszakánk, a mi szerencsénk. Kuss!
   ÉVCSI: – A Sásnénak meg pofa be.
   SÁSNÉ: – Akkor is tiltakozom!
   NÁSZNAGY: – Igen tisztelt felvásárlás, igazgató úr, az én kislányomat vegye meg! Az én kislányom sokkal szebb! Popsy,
Popsykám, gyorsan, mutasd be magad!
   POPSY: – Ötvennégy kiló, százhetvennégy magas, mell kilencvenkettő, csípő kilencvanhat, derék hatvannyolc, fogaim épek. 
   NÁSZNAGY: – Nézzenek a szájába, látni?
   POPSY: – Onnan is? 
   NÁSZNAGY: – Próbáld meg jobban kitátani, Popsykám.
   POPSY: – Most jó?
   NÁSZNAGY: – Most jó.
   POPSY: – Hosszú a combom. 
   NÁSZNAGY: – És milyen intelligens kis feneke van.
   POPSY: – Jó fej apukám van, mindig igaz, amit mond.
   NÁSZNAGY: – Mi rendes emberek vagyunk. 
   ÉVCSI: – Az is valami? Az én fenekem nézzék meg!
   NÁSZNAGY: – Ne hagyd magad, Popsyka, mutasd meg, micsoda melled van, ne szerénykedj, vedd le a melltartód. 
   JÓSKA: – Bunda!
   POPSY: – Azt is meg kell mutatni?
   ÉVCSI: – Rajta, mutassuk meg, nekem aztán van mit, én még sose nyírtam, nem úgy, mint te meg a többi hivatásos, akik
golfpályaként kezelitek.
   POPSY: – Orrom pisze, arcom szabályos, hajam mézszőke, most vörös. Német középfok, ájkjú szuper. 
   NÁSZNAGY: – A lába is tökéletes.
   ÉVCSI: – Azok a csámpák?
   NÁSZNAGY: – Ne hagyd magad, Popsy, nehogy ezt a koszvadt macskát vegyék meg helyetted.
   POPSY: – Kincs van a lábam közt, onnan kihozni, egy gyöngyhalászt nekem.
   ÉVCSI: – Egy csőgörényt.
   POPSY: – Szemét!
   ÉVCSI: – Te szemét!
   POPSY: – Rohadt szemét!



   ÉVCSI: – Te rohadt szemét! 
   POPSY: – Rohadt kurva szemét!
   ÉVCSI: – Te rohadt kurva szemét!
   POPSY: – Rohadt kurva szemét mocsok állat!
   ÉVCSI: – Te!
   POPSY: – Te! 
   DRAKULIN (miközben Évcsi és Popsy nem hagyja abba, hanem bőszen folytatja a sztikozódást.): – A korlátozott szókincs és a
leépült beszéd ketrecében elduetteznek ezek itt reggelig. Nincs ebben semmi különös. 
   GÉZUS: – Még a növények is harcolnak.
   JÓSKA: – Kis ibolyák, hogy tépik egymást.
   POPSY: – A kurva anyád! 
   ÉVCSI: – A te kurva anyád! 
   POPSY: – Te szülőzöl?
   ÉVCSI: – Én szülőzök!
   DRAKULIN: – Popsyka, Évcsike meg a pénz, a nagy kommunikátor és végtelen teljesítményű tolmácsgép. Nincs a földnek olyan
pontja, ahol ne tudna rögtön, akárkiben megszólalni, és bárkivel kapcsolatba lépni. 
   NÁSZNAGY: – Uram, főnök úr, következő hozzászólásomban hagy’ mondjam el, ha én főnök lennék, és egy gyengébb nemet
megrendelnék, pedig nem vagyok elfogulva, úgy döntenék, hogy Popsyka...
   DRAKULIN: – Igen?
   NÁSZNAGY: – De hát négymilliónak a fele is kurva jó! Kérem, főnök úr, nem lehetne itt két első díjat kiadni?
   ÉVCSI: – Kétmilát, te hülye csóró, a lógó mellű, kopasz, fogatlan, hülye, féllábú lányodért? Még a menyasszonytánccal is adós vagy!
Hol a százezer forintom? Most azonnal tedd le, ide a kezembe! Most, most, most! Ha meg nem, akkor takarodjatok a francba. Ugatni,
azt tudsz, meg ígérgetni, aztán annyi, rohadt kis senkik. 
   DÁMCSI: – Annyit nem ér, bazd meg, a lányod, mint egy zsák használt ruha a gyáli piacon.
   POPSY: – A kurva anyád, te szemét!
   ÉVCSI: – A te kurva anyád, szemét!
   POPSY: – A kurva anyád, te rohadt szemét!
   ÉVCSI: – A te kurva anyád, rohadt szemét! 
   DRAKULIN: – Lányok, lányok, azt hinné az ember, ha pénzzel dolgozik, hogy egy bonyolult, sokrétű eszközt tart a kezében. Akkor
jöttök ti, és bebizonyítjátok, hogy mennyire kezdetleges egy szerszám.
   ÉVCSI: – Csak foghatnám már a markomban, Drakulin úr, megmutatnám, hogy mit tudok.
   POPSY: – Tudod, mit fogjál, azt! 
   GÉZUS: – Kezdetleges, Drakulin úr, az igaz, de annál hatékonyabb. 
   DRAKULIN: – A kezdetleges mindig jól működik. Figyeljük a helyzetgyakorlatot.
   POPSY: – Mocsok!
   ÉVCSI: – Te mocsok! 
   DRAKULIN: – Melyikőtök lesz az erősebb?
   ÉVCSI: – Én!
   POPSY: – Én!
   ÉVCSI: – Te? Mocsok állat!
   POPSY: – Te? Te mocsok állat!
   ÉVCSI: – Te?
   POPSY: – Te? 
   DRAKULIN: – Az arcukon, a nyakukon megfigyelhetjük a nemi izgalom külső jegyeit. A mellbimbók mindjárt kiszúrják a textíliát,
vérrel telítődik az alhas, a nemiszerv, lélegzetük szapora, lábizmuk remeg. Mintha egymással küzdenének! Pedig hát, ahogy nagy
írónk mondotta volt, s ez erre a helyzetre is igaz: sohasem két ember áll egymással szemben, “hanem mindig csupán egy – és a
Sors!”
   POPSY: – Rohadék! Azt hiszed, mert pénzed van, neked mindent lehet? Azért van pénzed, mert eladtad magad. Büdös kurva!
(Popsy és Évcsi bokszolni kezd.)
   ÉVCSI: – Akkora segg van alattad, ha odarúgok, beleragad a cipőm. 
   GÉZUS (fölugrik egy székre): – Ne így, ne így! Lássunk egy igazi versenyt. Összecsapás! Úgy látom, hogy Drakulin igazgató úr is
egyetért az ötletemmel. 
   DRAKULIN: – Egy kis fesztivál nagyon mulattató lesz.
   NÁSZNAGY: – És ha Popsyka jól szerepel, továbbjut.
   DRAKULIN: – Hogyne.
   DÁMCSI: – Drakulin úr... 
   SÁSNÉ: – Fáj a feje? Na hála istennek.
   NÁSZNAGY: – Nagy vagy, Géza.
   GÉZUS: – Birkózás és ökölharc.
   JÓSKA: – Pankráció!
   GÉZUS: – Araboksz.
   JÓSKA: – Mire?
   GÉZUS: – Ara. Már érted, Józsikám? Mint a menyasszonytánc, csak két nő járja, nem egy, meg lekenés, olajozás.
   SÁSNÉ: – Pompás, pompás!
   GÉZUS: – Itt lesz a ring, húzzuk ki ezt a zsinórt, összecsapás három menetben. Pincér, Tedikém, két flakon étolajat hozzál már lécci.
   NÁSZNAGY: – A jobbikból. 
   PINCÉR: – Parancsoljatok.
   GÉZUS: – Jó pincérneved van. Tedi’de, Ted’oda. 
   DRAKULIN: – Vetkőzni, lányok! 
   GÉZUS: – Alváz és üregvédelem, csináljátok, lányok, csináljátok! Kenés, olajozás, gyúrás, rajta, rajta!
   ÉVCSI: – Te kenjél le, jó. 



   DÁMCSI: – Muszáj.
   GÉZUS: – Egy menet három perc, hajra nem megyünk, különben mindent szabad, ami fáj. Tedikém, van egy nagy ezüsttálca?
   PINCÉR: – Csak az van.
   GÉZUS: – Az lesz a gong, hozzad, apukám.
   POPSY: – Papa, a hátam még szárazka, kend le jobban.
   NÁSZNAGY: – Bocsesz, Popsykám, bocsesz. Kenem, kenem, kenikézem. 
   POPSY: – Köszike.
   GÉZUS: – A közönségnek se kell tartózkodni semmitől, biztassátok a kedvencet! Itt semmi se számít. Lányok, ringbe! Készen
álltok?
   ÉVCSI: – Igen.
   GÉZUS: – Popsy?
   POPSY: – Igen.
   GÉZUS: – Akkor ügyesen. Tedidém-Tedodám, egy, kettő, háromra gong. Figyelem! Egy, kettő, három, harc!
   SÁSNÉ: – Hajrá Popsy! 
   GÉZUS: – Rajta lányok, mindent bele! Popsy, Popsy, ez a fültépés de szép volt, istenem, de szép. Jól van, Évcsi, a gyomrára.
   SÁSNÉ: – A nyakát!
   ISTVÁN: – Kapd el a nyakát!
   JÓSKA: – A pusztafojtást, Évcsi! A jó öreg pusztafojtást.
   DÁMCSI: – Rúgd le, Évcsi!
   NÁSZNAGY: – Látjátok, karatézni is tud. Drakulin úr, micsoda harc!
   DÁMCSI: – Támadj, Évcsi, gyerünk!
   NÁSZNAGY: – Hogy támad ez a Popsy, Drakulin úr, kérem, ugye, hogy támad.
   GÉZUS: – Fejbe!
   TIBI: – Rúgd fejbe, Popsy!
   SÁSNÉ: – Harapjatok!
   JÓSKA: – A fülét, a fülét!
   FIATAL LÁNY: – Tépd le!
   LAJOS: – Fülenként egymillió. Ennyiért a sajátjukat is letéphetik itt nekünk. 
   BÁCSI: – Karmolj, Popsy!
   NÁSZNAGY: – Tevepuszit, Popsy! 
   FIATAL LÁNY: – Az mi?
   NÁSZNAGY: – Térddel combba, de kőkeményen. Osszad a büdös kurvát! 
   DÁMCSI: – Hajrá Évcsi!
   JÓSKA: – Kikészül az áruja, főnök. 
   GÉZUS: – Ez a verseny. Lesz vesztesünk és nyertesünk. 
   ISTVÁN: – És aki nem versenyezni akar, hanem megélni? 
   GÉZUS: – Az rákúr. 
   ISTVÁN: – Most az Évcsi győz, vagy a Popsy? Engem nem érdekel. Én mindig ss vagyok. Se ide, se oda. Csak az életünket
akarom rendben tartani, de most már az se sikerül. Minden nap könyvelem a fogyasztást, víz, gáz, villany, és kiszámolom, hogy melyik
családtagra miből, mennyi jutott. Mennyi a világítás, hány liter fürdés, hány köbméter főzés. Még egy teát is ki lehet gázköbméterben
fejezni, ha hiszik, ha nem. És próbálom lefelé szorítani, agitálok otthon a spórolásra, a családtagoknak minden este megmutatom a
kimutatásokat, hogy mennyit pazaroltak. 
   GÉZUS: – Ha nem versenyzem, nem vagyok. 
   DRAKULIN: – Abszolút. Teljesen igaza van itt ennek az úrnak. 
   ISTVÁN: – Igen?
   DRAKULIN: – Igen. Egy szegény helyen rengeteg a gazdátlan pénz, rá kell startolni, és aki előbb odaért, az elkiáltja, hogy mind az
enyém. Ha nem hisznek neki, akkor éleslövészet...
   NÁSZNAGY: – Popsy, adj be neki egy bal négyes páholyt! Még egyet! 
   JÓSKA: – Még beroncsizik itt nekünk a szép menyasszony. Évcsi! Évcsi! 
   NÁSZNAGY: – Hajráka! Hajráka, üssed, üssed, Popsykám!
   GÉZUS: – Jól jött a biztatás, az Évcsi már majdnem kitörte a Popsy kezét. 
   ISTVÁN: – És ezzel átvette a vezetést. 
   DÁMCSI: – Hajrá Évcsi! 
   SÁSNÉ: – Popsy! Popsy! 
   GÉZUS: – Vigyél be vagy kettőt még a szünet előtt. 
   NÁSZNAGY: – Jó volt, Popsy! Még egyet!
   SÁSNÉ: – A pofáját, Popsyka!
   TIBI: – Gyomorszájba!
   FIATAL LÁNY: – De jó. Ez már izgi, háromdimenziós ügy, bunyó a milliókért. 
   JÓSKA: – Nagyon meg kell küzdeniük, hogy az értékeikre felhívják a figyelmet, az biztos. 
   ISTVÁN: – Kenyérharc.
   BÁCSI: – Halánték! Halánték!
   GÉZUS: – Tedidém-Tedodám, gong! 
   PINCÉR (gongat): – Szép volt, lányok!
   GÉZUS: – Harcosok, kösz a nagyszerű teljesítményt. Kinél kell esetleg pótolni az olajocskát? Pótoljátok, pótoljátok, pihenjetek,
gyúrjatok, lazítás. (A két lányt gyúrni kezdi a násznagy és Dámcsi.)
   KISFIÚ (berohan a ringbe): – Én is szerepelek! Én is szerepelek. (Énekel.) Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, Minden
madár társat választ, virágom...
   GÉZUS: – Öcsi, fejezd be.
   SÁSNÉ: – Idegesítesz állandóan. Holnap mehetsz haza.
   GÉZUS (egy széket hoz magának, rááll): – Bocsesz, bocsesz. Na itt. Hölgyeim és uraim! Tisztelt vendégek! Fogadóirodámat



ezennel megnyitom. Alapos ízelítőt kaptak a harcból, látták, hogy melyik lány, mire képes. Meggyőződhettek róla, hogy mit tud
Popsyka, hogy harcol Évcsi. Talán már tudják is, hogy ki a jobb. Fogadjanak a győztesre! Ki tesz Popsy győzelmére? Ki fogad
Évcsire? Esetleg döntetlen? Egy, kettő, x. Tört fog és törtarany. A nyeremény egy csomó piroshasú, lilahasú, kékhasú, zöldhasú.
   JÓSKA: – Az ütésektől.
   GÉZUS: – Figyelmet kérek. A mérkőzés végén az iroda rögtön fizet azoknak, akik a végeredményt eltalálták. Fogadjanak,
nyerjenek. Lesz vigaszdíj is, fogadóirodám értékes tárgyjutalmat sorsol ki a vesztesek között. Nyerjenek, fogadjanak! Van delájuk?
   SÁSNÉ: – Van! Ezret Popsykára.
   ISTVÁN: – Ötszázat, én is Popsyra.
   FIATAL LÁNY: – Kétezret Popsyra. Nehogy elbukjam, Popsy, ez az összes pénzem.
   DÁMCSI: – Tuti bukta. Mi fogunk nyerni, muszáj.
   JÓSKA: – Háromezret Évcsire. (Fogadnak, vitatkoznak.)
   ÉVCSI: – Tökre kikészült a befésülésem, meg a smink.
   DÁMCSI (gyúrja Évcsit): – Töröld le teljesen.
   ÉVCSI: – Nem. Inkább megigazítom. Legalább a szemem.
   DÁMCSI: – A hajad is.
   ÉVCSI: – Fésű, tükör. A karomat gyúrd még egy kicsit.
   DÁMCSI: – Bocsi, Évcsi, bocsi, nem kritizállak, de muszáj jobban rámenned. Jó nő vagy, Évcsike, mindenki látja, de lassú. És nem
megy a bal. Menjen. Használd a balt.
   ÉVCSI: – Használom.
   DÁMCSI: – Ne veszekedj, még nem vagyunk túl az üzleten. Muszáj győznünk. Ha agresszívebb vagy és gyors, másodpercek alatt
kikészíted, hidd el. És győzelem. Jól esik?
   ÉVCSI: – Szájfény is kell.
   DÁMCSI: – Használd a bal kezed. Érted, ez a legfontosabb, a bal. 
   FIATAL LÁNY (körbejár, mint egy mazsoret, a második menetet jelző táblával, amelyen egy nagy 2-es vöröslik).
   DÁMCSI: – Nem karmolsz, Évcsi. Mért nem? Karmolj te is. 
   GÉZUS: – Tedidém-Tedodám, mindjárt kezdünk.
   NÁSZNAGY: – Popsykám, ne csak a védekezésre figyelj. Hát egészen beidegesített, amit csináltál. Támadj, kislányom, ne engem
idegesíts, hanem azt a hülyét. Gondolj a lére, Popsy. A leves! Az lebegjen a szemed előtt.
   GÉZUS: – A lányok fölállnak, Tedi!
   PINCÉR (gongat).
   NÁSZNAGY: – Tépd a fejit, Popsy, rúgd a bokáját! Mossál be neki! 
   SÁSNÉ: – Micsoda verseny. Üssétek egymást, rajta, rajta! 
   FIATAL LÁNY: – Nagyobbat, Popsy, még nagyobbat! 
   DÁMCSI: – Évcsike, gyorsíts, gyorsíts! Gyorsan, keményen. Ahogy mondtam. Harapd meg, harapj! Tudsz te harapni. Évcsi, nehogy
kicsússzon!
   NÁSZNAGY (berohan a ringbe, és tépni kezdi Évcsit): – Engedd el a lányom! Engedd el! 
   DÁMCSI (már ő is a ringben): – Lefújlak! Kurva istent a pofátokba, lefújlak. (Könnygázzal lesprézi Popsyt és a násznagyot).
   DRAKULIN: – Szerzési kor, zsákmányrendszer. Amit az ember nem véd meg fegyverrel, az nem is az övé.
   POPSY: – Segíts, papa! Nem látok.
   GÉZUS: – Az baj. Ez Magyarország, ha az egyik másodpercben megvakítanak, a másikban újra látni kell. 
   NÁSZNAGY: – Hol vagy, Popsykám? Adj hangokat.
   POPSY: – Bip, bip, bip, bip... 
   DÁMCSI: – Hallod, Évcsi, ne bénázz, segíts, csavard a kezüket. (A násznagyot és a lányát az esküvői asztal lábához bilincselik.)
   POPSY: – Emberrablás!
   DRAKULIN: – Összehangolt akciójával ifjú párunk megtette, ami rajta múlt.
   GÉZUS: – Az a baj, hogy nálunk nagyon kevés az ilyen ember.
   JÓSKA: – Mindenki azt várja, hogy majd a másik, majd az megcsinálja helyette. 
   NÁSZNAGY: – A mozgásszabadság korlátozása! Alkotmánysértés! 
   SÁSNÉ: – Önbíráskodás!
   DRAKULIN: – A jog. Mindnek milyen fontos lesz, ha az ő kárára sértik meg. És rohan azokhoz, akik elől máskor bujkálni szokott.
Ügyvéd, rendőr, bíró! Jaj, jaj!
   ISTVÁN: – Különben éhen döglök. 
   POPSY: – Erőszak, engedjenek el, lánykereskedők, rablók. Mindenkit feljelentek.
   GÉZUS (föláll a székre): – Kihirdetem Évcsike győzelmét! Győzött a mi Évcsikénk.
   ISTVÁN: – Nem bokszolták végig!
   TIBI: – Mi vagy te, fogadóiroda is, meg bíró is?
   SÁSNÉ: – Csaló!
   ISTVÁN: – Csaló hát! 
   JÓSKA: – A második menetben megszakadt a mérkőzés.
   GÉZUS: – Ott van vége, ahol vége van. Az Évcsi győzött, a Popsy meg ki van ütve.
   POPSY: – Anyád!
   SÁSNÉ: – Maga is mindjárt ki lesz ütve, Gézukám.
   ISTVÁN: – Ha pontozás van, a Popsy győz, ez tény. Szerencsére.
   ÉVCSI: – De nincs pontozás! 
   SÁSNÉ: – Vissza a pénzem! 
   TIBI: – Le vele! (Lelöki Gézust.) 
   GÉZUS: – Ne legyünk állatok!
   ÉVCSI: – Dehogyne. (Nekiesnek, kizsebelik, miközben egymást is ütik.) Ide a pénzem! Én verekedtem érte, az enyém! (Rugdossa
Gézust, kiveszi a tárcáját, és elteszi, amit benne talál.) 
   GÉZUS: – Az már az enyém, az én pénzemet ne vegyétek el! 
   ÉVCSI: – Megbuktál, iroda! 



   DÁMCSI: – A rádiótelefon, volt nála az is.
   ÉVCSI: – Az is a mienk. (Visszarúgják a föltápászkodó Gézust, rátérdelnek, és elveszik a rádiótelefonját.)
   GÉZUS: – Ne csináljátok, ami az enyém, legalább azt ne szedjétek el!
   SÁSNÉ: – Karóra, gyűrű. (Lerángatja Gézusról a gyűrűt, lecsatolja a karóráját.) Nyaklánc? Az is. (Leveszi azt is.) Tárgyjutalom. Te
ígérted, hogy nyerünk.
   GÉZUS: – Rablók! 
   JÓSKA: – Hol a piros? Itt piros! (Belerúg Gézusba.)
   ÉVCSI: – Most már mehetsz. (Leszállnak Gézusról, aki összevakarja magát, és elmegy.)
   SÁSNÉ: – A rabló. Csak azért jött ide, hogy kifosszon minket.
   JÓSKA: – De most megszívta.
   DÁMCSI: – Mennyit szedtél ki belőle?
   ÉVCSI: – Huszonnégyezret.
   DÁMCSI: – Pedig te többre volnál képes.
   ÉVCSI: – A Gézus nem volt többre képes. A többiek meg, sajna, túl sokra, mint tegnap az a kutya, hogy bokáig léptem a
terepszínbe. 
   DÁMCSI: – És ön?
   SÁSNÉ: – Hát én csak négyezret nyertem.
   DÁMCSI: – Meg a cuccot.
   ÉVCSI: – A szajrét.
   SÁSNÉ: – Miféle szajrét?
   ÉVCSI: – Karóra, gyűrű, nyaklánc. Amit tőlünk rabolt el. 
   DÁMCSI (Sásné szeme elé tartja a könnygázsprét): – Hol van?
   SÁSNÉ: – Mi hol van?
   ÉVCSI: – Karóra, gyűrű, nyaklánc, négyezer forint.
   DÁMCSI: – Amíg finom vagyok. 
   ÉVCSI: – Amíg lát, utána meg síri csönd.
   SÁSNÉ: – Hát társultunk, együtt szereztük.
   ÉVCSI: – A halál társuljon veled, vén kurva. Lefújjunk? 
   SÁSNÉ: – Odadom.
   DÁMCSI: – Egy darab ezrese sincs, csak két ötös. Szemétláda.
   ÉVCSI: – Át akartad vágni a társaid, te genyó.
   POPSY: – Papa!
   NÁSZNAGY: – Mondjad.
   POPSY: – Papa, hugyikálni kellene.
   NÁSZNAGY: – Miért?
   POPSY: – Biztos az izgalom miatt. 
   NÁSZNAGY: – Tartsd fejben, Popsyka.
   ÉVCSI (a lábával megböki az asztallábhoz bilincselt Popsyt): – Ezek meg?
   DÁMCSI: – Botrányt okoztak, verekedtek, összetörték a berendezést. A polgárőrségünk fékezte meg őket, ugye, Tedidém?
   PINCÉR: – Rájuk hívjuk a rendőrséget.
   ÉVCSI: – Plusz az erkölcsi kár. Egy ilyen esküvővel vágok az életnek.
   DÁMCSI: – Forintosítjuk az erkölcsi kárunkat is. Muszáj. 
   DRAKULIN: – Nagy hariban vagyok, rengeteg még a dolgom, kössük meg a szerződést, amíg nem késő, és rohanok. Amúgy “a
képzelőerő egyik sajátossága a gyorsaság.” Lyotard!
   ÉVCSI: – Megkapjuk a pénzt is?
   DRAKULIN: – Természetesen. (Mire kimondja, máris a háta mögött vannak a fegyveresek és a vérebek.) Itt írja alá az úr. A
posztmodern ember “természete”: az adatbank. Lyotard mester maximája ez is. 
   DÁMCSI (zsebéből gumikesztyűt vesz elő, és felhúzza): – Amit muszáj, azt muszáj. De azért maradjunk tisztakezűek, ne vegyünk
részt abban, amit csinálunk.
   ÉVCSI: – Én hol írok alá?
   DRAKULIN: – A kedves fiatalasszony itt. 
   DÁMCSI: – Itt van neked is, Évcsike, a gumikesztyű. 
   ÉVCSI: – Nekem nem kell. Pénz kezet mos, pláne ha sok. Nem igazam van? 
   DRAKULIN: – Tökéletesen. Tehát küldöm a taxit. (Elmegy, kíséretével együtt.)

   A rendőrlány, a rendőr, a számlazászlós nyakában a rohamkalkulátorral, szirénázva, lövöldözve beront a Nevadába.

   RENDŐRLÁNY: – Helsz end dutyi! 
   RENDŐR: – Rendőrség.
   PINCÉR (gongat): – Folytatódik a második menet.
   JÓSKA: – Ki se kellett mondani, és már itt is vannak.
   RENDŐR: – Falhoz!
   POPSY: – Papa, szólj nekik.
   RENDŐRLÁNY: – Csönd! Falhoz. 
   POPSY: – Nem tudok, idebilincseltek. 
   RENDŐRLÁNY: – Akkor jó.
   POPSY: – Papa!
   RENDŐRLÁNY: – Intézkedési távolságot betartani.
   RENDŐR: – Gyerünk, hátrább!
   RENDŐRLÁNY: – Én biztosítok. 
   JÓSKA: – Apa és lánya, azok ott, az asztalhoz láncolva, ki akartak fosztani minket, testi sértést hoztak létre, botrányt, ennek a



szegény fiatal párnak az esküvője fölborult miattuk, nekem a nyakkendőtűmet rabolták el. 
   RENDŐR: – Nincs is magán nyakkendő.
   JÓSKA: – Kitépték a nyakamból.
   RENDŐR: – Kuss legyen. 
   RENDŐRLÁNY: – Nincs mozgás, pofa be!
   GÉZUS (betámolyog): Ők azok.
   RENDŐRLÁNY: – Állj vagy lövök!
   GÉZUS (megáll): – Ezek fosztottak ki! Elvették a pénztárcám, a pénzem, a telefonomat, ez a vén kurva itt a gyűrűmet, a
nyakláncomat is.
   SÁSNÉ: – Hazudik. Nincs nálam semmi.
   RENDŐRLÁNY: – Kéz előre!
   SÁSNÉ: – Én?
   RENDŐRLÁNY (Sásnét lesprézi könnygázzal): – Maga.
   SÁSNÉ: – Gyilkos! Én stresszes vagyok, orvosilag. Tilos velem ezt csinálni.
   RENDŐRLÁNY: – Kéz előre, pofa be! (Megbilincseli Sásnét.) 
   SZÁMLAZÁSZLÓS (a nyakába akasztott pénztárgépbe üti be az adatokat, számokat): – Rohamkalkulátor bekapcs. Szembefújás,
kétszer...
   RENDŐRLÁNY: – Írjál háromat, háromszor nyomtam neki oda.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Három szembespré, háromszázhatvan, meg az áfa, huszonöt százalék, annyi mint összesen négyszázötven. 
   RENDŐRLÁNY: – Ellenállás leküzdése!
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Százhuszonöt, plusz áfa, egyszázötvenhat. Bilincsbeverés, nyolcvan, áfával egyszáz, a kézbilincs bérleti díja
óránként száznegyven, azaz százhetvenöt, összesen az annyi mint nyolcszáznyolcvanegy. (A gép kiadja a számlát.)
   RENDŐRLÁNY (szétfeszíti Sásné száját): – Kitát!
   SZÁMLAZÁSZLÓS (belerakja a számlát Sásné szájába): – Így tessék tartani. Ha el tetszene veszíteni, a pótlás, az sajnos, nagyon
drága. A végösszeg száz százaléka. Rengeteg pénz, tudom, de hát mi se hagyhatjuk, hogy kifosszanak bennünket. Ha nem vagyunk
nyereségesek, akkor megnézhetjük magunkat.
   SÁSNÉ (bólogat): Őőőőőőő.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Így rendben lesz. Igyekszünk mi jól bánni az üzletfeleinkkel.
   RENDŐR: – A díjtalan szolgálati fellépés, kérem, az egyszerűen lehetetlen. Pénzbe kerül minden, ez a poén. Az őrs fenntartása, a
jármű, hogy megközelítsük a helyszínt, a ruházat.
   RENDŐRLÁNY: – Ittas, garázda egyének egy csomószor elszakítják. Ide állj te részeg állat!
   ISTVÁN: – Már lakodalomban is szondáztatnak?
   JÓSKA: – Szonda két apródja.
   ISTVÁN: – Három.
   RENDŐR: – Pénzbe kerülnek a kényszerítő eszközök, amelyekkel fokozatosan és humánusan megszüntetjük a jogsértő
magatartást, és az intézkedés alá vont személlyel szemben kikényszerítjük a hatósági akaratot. Ezt követően pedig az állampolgár, a
sértett és az elkövető édekében, ki kell kényszerítenünk az intézkedésnek mint szolgáltatásnak az árát. Hát etetni kell a fogdást. Még
cigarettát is lejmol a rácson át. Hogy miből? Ez a poén. És jön a következő jogsértés, annak a megszüntetése megint pénz. Az meg
nincs, ez a poén. Például az én esetem. Öt éve beadtam az újításomat, mert az embernek mindig motoszkál a fantáziája úgy
szolgálatilag is, meg ha már letettem a napot akkor is. És kifejlesztettem a könnygázszóró gumibotot, ez a poén. (Lefújja Sásnét.)
Ugye, nem tetszik látni, hogy milyen jó. Éppen ez a titka. Régen a rendőr egyik kezében a könnygázszóró palack volt, a másikban a
gumibot, ő meg középen próbált intézkedni. Naná, hogy nem ment. Most az én találmányom egyesíti a két kényszerítő eszköz minden
kedvező tulajdonságát, a másik kezem szabad, a szolgálat végén pedig a gumibotomat pont úgy töltöm meg, ahogy egy gázöngyújtót.
Na, most mit tetszik gondolni, mi a poén?
   SÁSNÉ (rázza a fejét, nyög): – Mit gondoljak?
   RENDŐR: – Maguk mit gondolnak? 
   GÉZUS: – Ez a nő meg a vőlegénye rabolta el a telefonom, a pénztárcám.
   RENDŐR: – Százat egy ellen, hogy nem is gondolnak erre! Az újítási díjamat még ma se fizették ki. Ez a poén. (Nyomatékul rácsap
Tibi fejére.) A régi idők se voltak jók, de ez most rosszabb. Fújjak?
   TIBI: – Teljesen igaza van.
   SZÁMLAZÁSZLÓS (Tibi mellett terem): – Gumibot, fejre, ötven forint, áfástul az annyi mint hatvankettő ötven, bilincset, Ági!
   RENDŐRLÁNY: – Jelentkezem! 
   RENDŐR: – Kattintsd rá a nyolcast.
   RENDŐRLÁNY: – Értettem. (Rárakja Tibire a bilincset.) 
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Tegyél rá vezetőláncot is, az kétszáz.
   TIBI: – Túlkapás!
   RENDŐRLÁNY: – Mernénk mi túlkapni, ha nem volna rá parancsunk? 
   RENDŐR: – Ez a poén. 
   RENDŐRLÁNY: – Lefújjam?
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Ha nem állt ellen...
   RENDŐRLÁNY: – Akkor lefújom.
   TIBI: – Fújj a seggembe, te hülye liba.
   RENDŐRLÁNY: – Hatóság sértegetése hatezer! Plusz áfa. Neve?
   TIBI: – Mike Tibor.
   RENDŐRLÁNY: – Mike Tibor. Rokona tetszik lenni a Mike János ezredes úrnak?
   TIBI: – Mike János ezredes? Még csak nem is ismerem. A Mike Landzséló viszont a nagybátyám.
   RENDŐRLÁNY: – Na, azt meg én nem ismerem.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Számoljunk, inkább, számoljunk, az idő a rendőrségen is pénz. Vezetőlánc, spré, bilincs, gumibot, hatóság
sértegetése az kérem szépen, összesen hétezerhétszáznyolcvanhét ötven. (Tibi szájába teszi a számlát.)
   RENDŐRLÁNY: – Lesz csönd? (Megbilincselik a násznépet, a vőlegényt, a menyasszonyt. A szájából mindegyiknek kilóg a



számla, szól az esküvői zene.)
   RENDŐR: – Ez a poén, hogy rend van végre.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Kedves állampolgárok! Hölgyeim és uraim! Ha bármelyikük úgy érzi, hogy a kirótt díj nincs arányban a
szolgáltatás mértékével, kifogást emelhet.
   RENDŐRLÁNY: – Jó pénzért jó verést. 
   PINCÉR (előbújik): – Egy kis sültet, vagy inkább süteményt parancsolnak? Fogyasszanak. Még itt az összes desszert.
Becsomagolom, és el is vihetik. Vagy inkább innának valamit?
   SZÁMLAZÁSZLÓS: Vesztegetés!
   RENDŐRLÁNY: – Anyád!
   RENDŐR: – Elfogni! 
   RENDŐRLÁNY (gumibotozza a menekülő pincért): – Állj! 
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Háromszor áfával fejre, egyszáznyolcvanhét ötven.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Földreverés háromszáz... (A rendőrlány a rohamkalkulátor kattogása közben megbilincseli a pincért.) 
   GÉZUS: – Elmondhatom végre, hogy mi történt? 
   RENDŐR: – Mi történt?
   GÉZUS: – Idecsaltak, hogy esküvő van itt, megitattak, és táncoltak velem.
   ÉVCSI: – Még csókot is kapott.
   RENDŐR (falatozik, iszogat a három rendőr): – Kér egy kis somlói galuskát? Nagyon jó.
   GÉZUS: – A pénzemet akarom! A pénzemet. 
   DÁMCSI: – Takarodj a beton alá. Itt nem bank van, hanem zártkörű. 
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Hallod, vipjük van.
   RENDŐRLÁNY: – Az meg mi? 
   RENDŐR: – A fasz tudja.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Hát zártkörű.
   RENDŐRLÁNY: – De még milyen zárt lesz. 
   GÉZUS: – A pénzem és a holmim.
   RENDŐRLÁNY: – A hagymás is kurva jó.
   GÉZUS: – Addig innen nem mozdulok, amíg meg nem kapom, ami nekem jár.
   RENDŐR: – Majd néha azért mozgatunk, nehogy gyökeret eresszél.
   RENDŐRLÁNY: – Tűnés, nem hallottad, zártkörű van. Kifelé! 
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Nem! Egy lépést se. Ági, bazmeg, hülye vagy? El ne küldd, amíg nem pengette ki, ami jár nekünk.
   RENDŐRLÁNY: – Egész kiment a fejemből. Babsaláta kell?
   RENDŐR: – Nem, nagyon jól laktam. Pont ennyi hiányzott belőlem. Akik fizetnek, azokról leveheted a bilincset.
   RENDŐRLÁNY: – Értettem. 
   SZÁMLAZÁSZLÓS (Sásnéhez): – Nyolcszáznyolcvanegy. Sás hölgy? Tud, kérem, fizetni?
   SÁSNÉ: – Tudok. (Kiveszik a szájából a számlát, leveszik róla a bilincset, Sásné a blúzából kiveszi a pénzt.)
   DÁMCSI: – A kurva anyját!
   ÉVCSI: – Eldugta előlünk.
   RENDŐRLÁNY: – A következő.
   SZÁMLAZÁSZLÓS (kiveszi Tibi szájából a számlát): – Hétezerhétszáznyolcvanhét ötven. Oké?
   TIBI: – Oké. (Róla is leveszik a bilincset, fizet.)
   POPSY: – Papa! Vérzik a papa. 
   RENDŐR (megpróbálja fölállítani Popsyt, a másik két rendőr közben szedi a pénzt és a bilincseket): – Hogy egy csalódott nőnek
mekkora túlsúlya van.
   POPSY: – Ki vagyok kötve.
   RENDŐR: – Ja, akkor jó.
   POPSY: – De a papa, vérzik.
   RENDŐR: – Hullát mi nem viszünk, a kegyeletieket kell kihívni, nem a beavatkozó osztályt.
   POPSY: – Halott? A papa! 
   RENDŐR: – A fegyverhasználat jogszerű volt. 
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Hány bemeneti nyílás van?
   RENDŐR: – Három. Meg egy horzsolás. Összesen négy éles lőszer.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Három találat kilencszáz forint, az elhibázott százötven, az ezerötven plusz huszonöt százalék, annyi mint
ezerháromszáztizenkettő ötven. Maga a hozzátartozó?
   POPSY: – Én.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Ezerháromszáztizenkettő ötven.
   POPSY: – Mit? Hogy?
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Ennyivel jön. És kiadjuk a számlát, amivel már el is temetheti.
   RENDŐR: – És nem kell több ügyintézés, ezzel minden oké.
   POPSY: – Nálam nincs pénz.
   RENDŐR: – Ne rinyálj itt, anyukám.
   RENDŐRLÁNY: – Nézd meg inkább a kedves papád zsebeit.
   GÉZUS: – Most kapom vissza, amit elraboltak tőlem?
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Hatezerhétszáz.
   GÉZUS: – Sokkal több volt nálam.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Hatezerhétszáz, a kivonulási illeték.
   RENDŐR: – Ennyit kell fizetnie.
   GÉZUS: – Nincs egy vasam se.
   RENDŐRLÁNY: – Az baj.
   GÉZUS: – De hát kiraboltak.
   RENDŐRLÁNY: – Akkor nem kellett volna a rendőrségre rohangálni.



   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Rendelünk összevissza, fedezet meg nyista.
   RENDŐR: – Hitel nincs, Ági, bilincseld meg.
   GÉZUS: – Én vagyok a sértett!
   RENDŐRLÁNY (lefújja): – Kezet! 
   GÉZUS: – Nem bilincselhet meg, ha nincs hitel!
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Kölcsönt nyújtunk, ez a rendje. Kölcsönt, harmincötszázalékos kamatra, és az nem hitel. Hatóság
megtévesztése nyolcszáznegyven, lefújás, bilincs...
   RENDŐR: – Ez se tud fizetni, a cég meg az újítási díjjal lóg nekem. Mekkora poén! És te, Popsyka, vagy hogy a faszba’ hívnak,
találtál zsozsót a fater zsebeiben?
   POPSY: – Nem, semennyit.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Akkor téged is viszünk.
   RENDŐRLÁNY (Popsy bilincsét leveszi az asztal lábáról, és rá akarja kattintani a lány másik kezére): – Ne rinyáljál, anyukám.
   DÁMCSI: – Az az én bilincsem. Magántulajdon!
   RENDŐRLÁNY: – Bocsánat, uram, tessék parancsolni. 
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Számlát tetszik tudni adni?
   DÁMCSI: – Számlát?
   RENDŐR: – Használtuk a bilincsét, uram. Jogállam vagyunk.
   DÁMCSI: – De számla nuku.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Számla nélkül kétszázat tudok fizetni.
   DÁMCSI: – Kösz.
   RENDŐRLÁNY (megbilincseli Popsyt): – Akkor itt mindent rendbe tettünk. 
   DÁMCSI (Évcsinél megszólal Gézus mobiltelefonja): – Évcsi, csörög a hendi.
   ÉVCSI: – Kapásod van?
   GÉZUS: – Add ide.
   ÉVCSI: – Ne tegezzen, fogoly.
   JÓSKA: – Fácán.
   DÁMCSI: – Szólj bele.
   GÉZUS: – Ne! Az igazi menők nem veszik föl a hendit. Egy percük sincs, mindig tárgyalnak, döntenek, szerződést írnak alá, hitelt
vesznek fel. A hendit meg átkapcsolják az irodába, a titkárságuknak. 
   DÁMCSI: – Abbahagyta. Pedig biztos, hogy lekaszálhattunk volna valami jó bizniszt.
   GÉZUS: – Százados úr, a telefon, a tőlem elrabolt rádiótelefon ott van a kezében. Intézkedjen, kérem, vegye vissza.
   RENDŐRLÁNY: – Pofa be!
   RENDŐR: – Már mondtuk, hogy nincs hitel.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Maga megy Baracskára, ledolgozza az eddigit, és ha a börtön pénzügyi osztálya átutalta nekünk az
adósságát, kamatostul, a közben fölmerülő ügyintézési költségekkel, szállítási díjjal, akkor majd fölvesszük a följelentését.
   RENDŐRLÁNY: – Addig meg kuss legyen. 
   RENDŐR: – Ez a poén. Egy kis állampolgári fegyelem.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – De fel kell világosítanom arról, hogy bekerült a nem kívánatos üzleti partnerek közé, és a nyomozásért, a
várható intézkedésekért ezentúl előre kell majd fizetnie.
   RENDŐR: – A túlfizetést korrekten visszautaljuk.
   GÉZUS: – Hol lesz már akkor az én mobilom. Át fogják égetni a kártyáját, és a csillagot is le fogják tagadni az égről.
   ÉVCSI: – Csörög megint.
   DÁMCSI: – Mondd bele, hogy adod a főnököt. 
   ÉVCSI: – Jó napot kívánok...
   DÁMCSI: – ...haló, itt a főnök, persze, a Tulipán shopping, csak gyorsan, mert éppen a bankban vagyok. A báliruhák, megjöttek?
Nagyszerű. Vigyék-e a Csepregi utcai raktárba? Dehogy. Szállítsák a Nevadába, resztorán Nevada. Igen, mindet. Hogy lehet ennyit
késni? Hogy így is egy nappal hamarabb hozzák? Nem, mindig késnek. A megrendelők meg már ott várnak. Persze, addigra én is ott
leszek. Ne késsenek, viszlát. 
   ÉVCSI: – Báliruhák?
   DÁMCSI: – Muszáj.
   ÉVCSI: – Így kell ezt csinálni.
   GÉZUS: – Az én üzletem, ellopják, százados úr, most lopnak meg, nem hallotta?
   RENDŐR: – Na erő, egészség.
   DÁMCSI: – Zászlós úr, a négy éles lőszerről egy számlamásolatot nem tudna adni? Mégis, itt van nekünk nászajándékba egy hulla,
igazolhassuk valahogy.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Dehogynem, fogja, viszlát. (Elmennek, viszik Gézust és Popsyt.)
   DÁMCSI: – Kösz, viszlát. 
   ÉVCSI: – De mit kell csinálni?
   DÁMCSI: – Miért mit?
   ÉVCSI: – Hogy megkapjuk a pénzünket. 
   DÁMCSI: – Még nem mondtam? Eladtuk, Évcsike, a nászéjszakánkat.
   ÉVCSI: – Négymilliót tépünk egyetlen éjszaka?
   DÁMCSI: – Olyan jó hallani, hogy szeretsz, Évcsike. 
   ÉVCSI: – Szeretlek, Dámcsika.
   DÁMCSI: – Nem is tudod, hogy milyen rossz lesz nélküled a nászéjszakánk. Borzasztó. Rosszabb, sokkal rosszabb lesz, mint
neked, ezt elhiheted.
   ÉVCSI: – Biztos lehetsz benne, hogy nekem is rossz lesz a nászéjszakánk. Sokkal rosszabb, mint neked. 
   DÁMCSI: – De utána!
   ÉVCSI: – Utána miénk az élet.
   DÁMCSI: – Pontosan. A lényeg a lényeg, hogy egyetlen éjszaka négy darab bruttó-nettó milliót hoz. Úgy szeretlek. 
   ÉVCSI: – Én is, kimondhatatlanul.



   DÁMCSI: – Úgy örülök, hogy nem kellett csalódnom benned. Mert a házasság nemcsak szerelem, hanem gazdasági vállalkozás is.
   ÉVCSI: – Erről van szó.
   JÓSKA: – Betéti társaság. Apuka minden este betesz. Valaki másnak az ágyába.
   DÁMCSI: – Dumálsz itt a zsozsó miatt, bazmeg. Egy éjszakára beszállunk ebbe a szolgáltatásba, hogy rendbe jöjjünk anyagilag, és
reggel már el is felejtettük. Mi a probléma? Hát te is olyan forráshiányos vagy, hogy köpni se tudsz. A francnak ugrálsz? 
   JÓSKA: – A legkisebb selejt.
   ÉVCSI: – Mi?
   JÓSKA: – A család, a társadalom legkisebb selejtje.
   ÉVCSI: – Kell nekünk ez a pénz.
   DÁMCSI: – Ha nem volna ez a zsozsó, pont úgy néznék ki én is, mint ez a hulla az asztal alatt. 
   TIBI: – Megérdemelte a gazember.
   DÁMCSI: – Abból a gödörből, amiben mi vagyunk, apró lépésekkel soha ki nem mászunk. Viszont egy nagy ugrással kint vagyunk.
Bizniszmen end bizniszvumen. Bankot nem rabolhatok. Az volna a leggyorsabb, és rögtön kiszállni. De ha nem sikerül? Öregen
kijövök a börtönből, és mihez kezdek egy fitying nélkül? 
   ÉVCSI: – Én megvárnálak.
   JÓSKA: – Közben a nászéjszakátok ára egyre följebb menne.
   DÁMCSI: – Valamit muszáj eladni. 
   ISTVÁN: – De mit?
   JÓSKA: – Szerencsesampont.
   DÁMCSI: – A munkaerőmet? Kinek kell? És mit ad érte? Az eszemet is eladhatom. 
   ÉVCSI: – Abból éhen döglünk.
   DÁMCSI: – Hogy a gyerekeink a pénz miatt hátrányban legyenek majd, ha megszületnek? Erre nem vagyok hajlandó.
   ÉVCSI: – Csak bámultok majd utánunk, Józsikám, ahogy elhúzunk mellettetek.
   DÁMCSI: – Mindenki elad valamit, hogy megcsinálja a szerencséjét. Nekünk nászéjszakánk van, azt adjuk el. Amit muszáj, azt
muszáj. Van egy ilyen kereslet, és itt vagyunk mi, a kínálat. 
   ÉVCSI: – Ez még egyáltalán nem prostítúció. Egyszeri adásvétel, papírral, jó feltételekkel.
   DÁMCSI: – Egyetlen egy éjszakára beszállunk, és rendben vagyunk. 
   ÉVCSI: – Reggelre már ott se leszünk.
   DÁMCSI: – Mindenki elad, egy tulajdonosnak, az államnak, egy hivatalnak, ahova fél kilencre bemegy, megkávézik, kilenc és
negyed négy közt meg felkészül a távozásra. Ha meg nem ilyen mázlista, hogy nem kell neki csinálni semmit, akkor egy üzemnek adja
el magát.
   ÉVCSI: – És ott bulcsázik reggeltől estig valaki másnak. 
   DÁMCSI: – Mi magunknak csináljuk. 
   ÉVCSI: – Egyetlen éjszaka valaki másnak, és aztán egész életünkben csak magunknak.
   DÁMCSI: – Mert jól megfizetik.
   SÁSNÉ: – Még sok is.
   ÉVCSI: – Jobb, ha befogja.
   DÁMCSI: – Nincs autóm, lakásom, telkem, üzletem, nincsenek részvényeim, kötvényeim. Még meg se születtem, már kész voltam.
Ki vagyok én? 
   JÓSKA: – Egy kerti törpe. 
   DÁMCSI: – Nem, egy muszájtörpe. Igen, egy muszájtörpe! Aki mindennek ki van szolgáltatva! Akinél minden és mindenki nagyobb.
Még meg se születtem, már tönkretettek.
   SÁSNÉ: – Persze. Előre kicsinálták. Mert ő olyan fontos.
   ÉVCSI: – Pofa be, jó?
   DÁMCSI: – Nincs autóm, lakásom, telkem, üzletem, részvényeim, kötvényeim, forgótőkém, állótőkém. Néha még buszjegyre sincs.
A nagymenők meg a legszebb autókon suhannak. Tegnap egy Jaguár, ma egy Merci, holnap egy Rolls-Royce. Fogadások, partik, és
klubokba, lakóparkokba, palotákba bújnak, én azt se tudom, hogy kell a csengőt megnyomni, olyan bonyolult kombinációk villognak a
kapun. Jobb is, mert ha véletlenül eltalálom, előjön az őrzővédő, és egy akkorát bebaszik, hogy a seggemen repülök le a
domboldalról. De megvan az induló tőkém most már nekem is. Négymillió. Lábra állni, és megtenni az első lépést, ahogy lehet, ez a
program. Rengetegen lesznek, akik utálni fognak majd, mert nem képesek egy kis önfeláldozásra, úgy mint mi. 
   ÉVCSI: – Úgy szeretlek, Dámcsika.
   DÁMCSI: – Ezen kívül mit találhatnék ki? Felköthetem magam, ez a maximum.
   JÓSKA: – Még az se sikerülne. Jé, hát ez még él, kést ide, gyorsan! (Eljátssza Dámcsival az öngyilkosságot.)
   DÁMCSI: – Le akar szúrni, uram?
   JÓSKA: – Megmentem. És ez elő ne forduljon soha többet! Tréningezze magát, hogy csakis jó dolgok jussanak eszébe. Oké?
   DÁMCSI: – Itt? Hogyan? Elég volt.
   JÓSKA: – Az élet vagy a halál?
   DÁMCSI: – Mindkettő.
   JÓSKA: – Bár, ahogy elnézem, ez a nyakkendő úgyis leszakadt volna a szégyentől, hogy a divatból már ennyire kiment. Tavalyi. A
kampót se valami jól választotta ki.
   DÁMCSI: – A célnak megfelelt volna.
   JÓSKA: – Nincs nevetségesebb, mint egy felsült öngyilkos, egy divatjamúlt nyakkendőn, és egy korrodált kampón. Úgy lógogatott
volna, uram, ahogy egy rossz kedvű, depressziós, minden életerejét elvesztett, harmadosztályú kortermék, egy koráldozat lóg, akinek
síremléket se érdemes állítani. Egy mellékalak.
   DÁMCSI: – Igen, mellékalak. Éppen ezért jut nekem a főszerep.
   JÓSKA: – Akkor főszerepeljen! Nézze meg kedvcsinálónak ezt a kötelet. 
   DÁMCSI: – Ez igen!
   JÓSKA: – Erre kösse föl magát.
   VENDÉGEK: – Éljen soká az öngyilkosunk!
   DÁMCSI: – Máskor is jól esne a biztatás.
   JÓSKA: – Ezen a kötélen maga lesz a világ legjobb öngyilkosa. Még olimpiai versenyszámot csinál az öngyilkosságból. Ezen a



kötélen, uram, úgy fog feszíteni, hogy aki magára néz, mindenki látni fogja, itt van egy magyar, akinek végre sikerült. És mind kedvet
kapnak, hogy a mi kötelünkön jussanak a mennybe. Ez a kötél divatosan vékony, úgy is mondhatnám, fitt, avagy karcsú, viszont
nagyon rugalmas és erős. 
   DÁMCSI: – Korszerű. 
   JÓSKA: – Öt emberre tervezte a köteles, de csak egy hurkot tett rá. Van duplahurokkal házaspáros ikerkötelünk.
   DÁMCSI: – Mit szólsz hozzá, Évcsi?
   ÉVCSI: – Kinek adjuk el?
   JÓSKA: – De egy kötélen kettőnél több hurok biztonsági okból a legtilosabb. Munkavédelem. Még elszakad, és kéz meg lábtörés,
ficam, kórház, gyógymasszázs, fürdő, közteher. Ebben a hurokban megbízhat, nem fog meglazulni, hogy alattomosan levegőhöz
juttassa, fölöslegesen és kínosan meghosszabbítva földi szenvedéseit. Kizárólag annyit fuldokol, amennyit muszáj. Hány darabot
parancsol?
   DÁMCSI: – Most kezdjem elölről?
   JÓSKA: – Pontosan! Az újrakezdés öröme. A nagy váltás. Vágjon bele!
   DÁMCSI: – Nekem egy is elég.
   JÓSKA: – Egy? Hát nincsenek gyerekei? Szülei? Testvérei? Barátai? Egy asztaltársasága legalább? Megmondom magának
frankón, hogy én egy szolídabb tételt ajánlok, és ha vesz egy kamionnal, jelentős engedményt tudunk adni. Tessék, próbálja fel. Aztán
a teljes túlvilági fitnesz, áldás, békesség, füstölő, kenet. Látom a szemében az igent. Igen, igen, igen! Mondja ki. Ragadja torkon az
életet.
   DÁMCSI: – Tőkém sincs rá, reménytelen. Az élet ragadott torkon engem. Minden napot azzal kezdjek, hogy lefejtsem a nyakamról
az ujjait? Inkább a halál. 
   JÓSKA: – Nem kellett volna levágnom magát.
   VENDÉGEK: – Felkötni! Felkötni! Dögöljön meg! Felkötni!
   JÓSKA: – Látja, mennyien szurkolnak magának?

  A két szállító érkezik, hatalmas ruhabálákat gurítanak be maguk előtt a Nevadába.

   SZÁLLÍTÓ 1.: – Nnapot, a ruha.
   VENDÉGEK: – Hurrá! Éljen! Éljen!
   SZÁLLÍTÓ 2. (még két zsákot belök): – Itt a többi is. Jó a szervezés, itt várnak már a vevők is. Látszik, hogy nem kezdő viszi a
boltot. 
   DÁMCSI: – Hát ez mi a franc?
   SZÁLLÍTÓ 2.: – Nyugati ruha.
   DÁMCSI: – Nyugati?
   SZÁLLÍTÓ 1.: – Hát használt.
   SZÁLLÍTÓ 2.: – Bálaruha.
   SÁSNÉ: – Az kell egy ilyen kéthetes öregasszonynak, mint én.
   SZÁLLÍTÓ 1.: – A Nevadába volt a rendelés.
   SZÁLLÍTÓ 2.: – Kéthetes?
   SÁSNÉ: – Hetvenhét. De nem látszok annyinak. Szépet hoztak?
   SZÁLLÍTÓ 2.: – Svájci minőség, asszonyom.
   SÁSNÉ: – Kibontani! Egy alkalmi kell. (Nekiesik, feltépi.) Kalap is. Fehér kalap. És kesztyű. (Felveszi őket.) 
   SZÁLLÍTÓ 1.: – Nyugalom, emberek. Jut mindenkinek, ebben elturkálhatnak holnapig.
   SZÁLLÍTÓ 2.: – Még az öreganyjuk is úgy kiöltözhet, mint egy anyakirálynő, tessék parancsolni.
   DÁMCSI: – Báliruháról beszéltünk.
   SZÁLLÍTÓ 1.: – Lesz ebben az is, ezekben a ruhákban bárhol meg lehet jelenni, kifogástalan ömlesztés. 
   SZÁLLÍTÓ 2.: – Van idő. 
   ÉVCSI: – Egész jó cuccok.
   FIATAL LÁNY: – Nézd ezt a csíkosat.
   ISTVÁN: – Milyen jó zakó.
   SZÁLLÍTÓ 1.: – A Szalai úr?
   DÁMCSI: – Már nem tudta megvárni magukat.
   JÓSKA: – Szentségelt is rendesen.
   SZÁLLÍTÓ 1.: – Mért? Nem késtünk el.
   DÁMCSI: – Nagyon hirtelen kellett elmennie, azt mondta, hogy a számlát az irodájába vigyék le.
   SZÁLLÍTÓ 1.: – Ki van ott az asztal alatt?
   DÁMCSI: – Lezárt ügy.
   SZÁLLÍTÓ 1.: – Robbanás?
   JÓSKA: – Nem, lövés. Négy lövés, leszámlázva.
   SZÁLLÍTÓ 2.: – Mázli.
   ÉVCSI (rádobja a mennyasszonyi csokrot a hullára): – A feledhetetlen férjnek és legjobb apának.

Második felvonás

   Egy tér és egy utca torkolata, tatarozást soha nem látott házak, kilobbant ablakok, a patinás háborús sérülések közepébe tűzött
reklámvillogók. Szürrealisztikus nagyságú kutyaszardarabok közt hajléktalanok üldögélnek, kurvák, narkósok, árusok, stricik.
Olykor bedühödik egy-egy autómagnó, lövöldözés, robbanások hangja.

   HAJLÉKTALAN 1.: – Tegnap is úgy esett, mintha puskából lőtték volna.
   ALMAKONTY: – A mozdonyszőke anyádat, azt!
   CSÓKA: – Mit ugatsz, pont olyan kurva vagy, mint én.
   ALMAKONTY: – De legalább nem cigány.
   CSÓKA: – Hülye paraszt. Pont ezért húzzál a faszba! 



   HAJLÉKTALAN 2.: – És a Keleti kapujában hat rendőr állt. 
   HAJLÉKTALAN 1.: – Azok a fő letarolók.
   HAJLÉKTALAN 2.: – Nem is tudtam bemenni, tiszta szarrá áztam. 
   ÉVCSI: – Ez a kocsisor.
   DÁMCSI: – Az.
   ÉVCSI: – Hogy kerülünk mi ide? 
   DÁMCSI: – Ide hozott minket a taxi, amit Drakulin úr küldött értünk a Nevada elé. Azt is megtehette volna, hogy nem küld. Nem?
   ÉVCSI: – De mért itt tett ki? Mi egy nászéjszakát adunk el, itt meg mindenki magát árulja. 
   DÁMCSI: – Nyilván itt van Drakulin úr irodája.
   ÉVCSI: – Micsoda lepra környék. 
   DÁMCSI: – Nem is maradunk itt sokáig, megkapjuk a villa címét vagy a hotelét, ahová rögtön elkísérlek.
   ÉVCSI: – És? 
   DÁMCSI: – És! Kint megvárlak.
   ÉVCSI: – Hol kint?
   DÁMCSI: – Amíg tart a nászéjszaka, a villa előtt, vagy a szállodánál. 
   ÉVCSI: – Odakint, egyedül a hideg nászéjszakában, te szegény. Micsoda luvnyák. 
   DÁMCSI: – Semmi közöd hozzájuk. 
   ÉVCSI: – Eszembe se jutott, hogy lehetne. 
   DÁMCSI: – Ami nekik züllés, az nekünk fölemelkedés.
   ÉVCSI: – Az irodában lesz kifizetve a négymilliónk?
   DÁMCSI: – Nyilván, hol másutt. Úgyhogy utána majd muszáj még ide visszajönni a pénzünkért.
   ÉVCSI: – Itt még egyszer végigmenni, fuj. 
   DÁMCSI: – Évcsi.
   ÉVCSI: – Dámcsi, én úri nő vagyok.
   DÁMCSI: – Igazad van. Akkor is muszáj mégegyszer megtenni ezt az utat, aztán miénk a világ.
   ÉVCSI: – Borzalmas.
   DÁMCSI: – De azért jó rágondolni.
   ÉVCSI: – Ügyes vagy, Dámcsi.
   DÁMCSI: – Muszáj. 
   ÁRUS 1.: – Sorsváltoztató krémet! Tíz tabletta a halál ellen! Sorsváltoztató krém! Szerencsespré, aranyoskám, vegyen
szerencsesprét. Egész nap tartja az illatát, hozzá egy kaparóst is, biztos nyerés.
   ÉVCSI: – Magának.
   ÁRUS 1.: – Egy kaparást, anyukám? Pitbull-fejes koton, forró műgecivel?
   DÁMCSI: – Ne foglalkozz velük, Évcsike.
   ÁRUS 1.: – És neked öreg, akciós áron egy forgófejes, végtelenített műerekció, steril csónakmotorral?
   ÖREGASSZONY: – Éjszakáimba álmokat.
   FIATAL LÁNY: – Lelkiekben gazdag, vígkedélyű lány vagyok, négyesben is.
   ALMAKONTY: – Ez nem cigányország, egy magyar kurva itt azt csinál, amit akar, jó?
   CSÓKA: – A lepcses pofád, az majd szét lesz borotválva! 
   ÖREGASSZONY: – Megint beleléptem.
   HAJLÉKTALAN 1.: – Vén boszorkány, hogy egyenesedne ki az ékágéja, hát nem imádja a természetet?
   HAJLÉKTALAN 2.: – A kutyaszar az ember leghűségesebb barátja.
   HAJLÉKTALAN 1.: – Követi mindenhova.
   HAJLÉKTALAN 2.: – Aki a kutyaszart komálja, rossz ember nem lehet. 
   FIATAL LÁNY: – Őzgida keres párducot, bőkezű, diszkrét úr személyében. Szüntelen nyár, 25/12.
   HAJLÉKTALAN 2.: – Egyet mondok, kettő lesz belőlem, szívni van?
   HAJLÉKTALAN 1.: – Kifli van, nesze.
   HAJLÉKTALAN 2.: – Ezt a kettes villamos se darabolja föl.
   HAJLÉKTALAN 1.: – Borban megpuhulna.
   HAJLÉKTALAN 2.: – De bor meg nincs.
   HAJLÉKTALAN 1.: – Egy kicsi se?
   HAJLÉKTALAN 2.: – Még ennyi se!
   ÁRUS 2.: – Albert Einstein, amerikai űrhajós, aki először lépett a holdra, üzeni magának, hogy ne mondjon le a pénzről, amely akkor
lesz az öné, ha teljesítőképességét száz százalékosra felfokozza.
   ÁRUS 3.: – Az Éden Bt. agyzseléje felszabadítja az erejét. 
   ÁRUS 2.: – Albert Einstein agysampon az Édentől, és lesz egy csomó pénze.
   ALMAKONTY: – Az volt ígérve, hogy rám vehetek félmilliót, és egy fillér sincs rajtam.
   CSÓKA: – Mindent beszedsz, amit vakerálnak neked?
   ALMAKONTY: – Ez a mai egy olyan szar nap.
   CSÓKA: – A tegnapi nem az volt?
   ALMAKONTY: – Hol van az már?

   Gézus Popsyt lökdösi maga előtt, aztán kézen fogva húzza, néha átfogja a vállát, fűzgéli, fenyegeti, csábítja, s mindehhez a
lányban jó alanyra talál.

   GÉZUS: – Itt kell dolgoznod, nincs mese. Ez is egy munka, ne rinyálj.
   POPSY: – Itt nem.
   GÉZUS: – Mit akarsz, te hülye? Hogy autó után kössenek, és a fűben húzassanak? Jobban jársz, ha nekem engedelmeskedsz, és
nem a többiek kényszerítenek. 
   POPSY: – Itt nem csinálom, itt semmiképpen. 
   GÉZUS: – Olyan pofonokat kapsz mindjárt, hogy nyolc napon túl se lesz kuncsaftod. Mi az, hogy nem? Ezért versenyeztél.
Megnyerted. 



   POPSY: – Ott az igazgató úr vett volna meg.
   GÉZUS: – Itt is.
   POPSY: – Exkluzív vendégeim lettek volna, modellügynökség, reklámszerepek, Japán, Amerika. Ez meg a kocsisor. Ide nem állok
ki. 
   GÉZUS: – Dehogynem.
   POPSY: – És sokat kerestem volna.
   GÉZUS: – Itt is sokat keresel.
   POPSY: – Mennyit?
   GÉZUS: – Nyolcvan-százezret minden nap megcsinálhatsz!
   POPSY: – Napi százrongy?
   GÉZUS: – Annyit meg is kell csinálnod. Csajok, Csóka, Almakonty, baszom a szátok, itt az új hús, a Popsyka.
   CSÓKA: – A Popsyka.
   POPSY: – Popsy.
   ALMAKONTY: – Popsy?
   GÉZUS: – Rendet, manit. 
   ÁRUS 2.: – Az Éden Bt. megváltoztatja az életét.
   FIATAL LÁNY: – Dögöljetek meg, hogy én is ideférjek! Barackvirág, házaspárokkal is. 
   ÁRUS 2.: – Higgyen benne!
   ÁRUS 3.: – Akkor hat.
   PROSTI: – Nekem napi huszonnégy órát kéne aludni, de nincs rá idő, hogy kidegenerálódjak.
   FIATAL LÁNY: – Tetszik a hímzés? Az anyukám csinálta, toalettes a Hiltonban, és rengeteg az ideje, amikor dolgozik. Csináljon
neked is?
   PROSTI: – Hagyjál, tiszta bjutiszlíp vagyok. 
   ÁRUS 3.: – Visszautasítja a sikert? Mentőt! Orvost!
   DÁMCSI: – Nemsokára mi is árulhatunk valamit. Az összes pénzt befektetjük.
   ÁRUS 3.: – A mindent gyógyító suskakrém. Bekeni magát tetőtől, bekeni magát talpig, bekeni elöl, bekeni hátul, és kinől az agya!
   ÁRUS 4.: – Pisztoly, géppisztoly. Ha meguntad az agyát, a hülye dumáját, iktasd ki. Gránát, téenté, kés, boxer.
   ÉVCSI: – Telefon! Dámcsi, kapásod van.
   DÁMCSI: – Ja, a miénk csöng? 
   ÉVCSI: – Ott a Gézus!
   DÁMCSI: – Lépjünk le. Haló! Kicsoda? A Gézus vagy? 
   ÉVCSI: – Bazmeg, de szívás. 
   GÉZUS: – Bizony, a Gézus vagyok. Isten hozott benneteket a placcon. Már azt hittem köszönés nélkül akartok elmenni mellettem. 
   DÁMCSI: – Mért, hol vagy?
   GÉZUS: – Huhú, kukucs, hol vagyok?
   ÉVCSI: – Jé, csak most vettünk észre. 
   DÁMCSI: – Hát te meg mi a francot csinálsz itt?
   GÉZUS: – Mindjárt itt lesz a főnök is.
   ÉVCSI: – Főnök? Kicsoda?
   GÉZUS: – Neki dolgozom.
   ÉVCSI: – Kinek?
   GÉZUS: – Forogsz a sminkedben, hogy mindjárt kigyulladsz.
   DÁMCSI: – Mért, kinek?
   GÉZUS: – Csoportvezető vagyok. Főnök. Nézd, attól addig. Ott is főnök vagyok, ahova ti jöttök. 
   DÁMCSI: – Hogy?
   GÉZUS: – A rendőrök a Nevada előtt elengedtek. Azt mondták, hogy menjek a fenébe, nem tudják raktározni a rengeteg adóst. 
   ÉVCSI: – Gézus, verseny volt!
   DÁMCSI: – És minden versenynek van vesztese.
   GÉZUS: – Remélem. Aztán jött a főnök, és fölvett. Azt mondta, pont egy ilyen alak kell neki. Beajánlottam Popsykát is. Őt is
elzavarták a zsaruk, és szegény árva gyerek ott állt céltalanul az utcán, gondoltam, megérdemli, hogy a hóna alá nyúljak, és
fölléptessem. 
   DÁMCSI: – Véresen simli.
   ÉVCSI: – Színésznő lett?
   GÉZUS: – Inkább táncol, meg egyebek, viszont nagyon sokat keres, mert ez kurva nagy üzlet, sokkal nagyobb, mint amiben eddig
utaztam. Úgyhogy most én parancsolok itt. Mostanában, Dámcsika és Évcsike, sose tudhatjuk, hogy a következő menetben kinek a
fenekét fogjuk bámulni a fejünk fölött. Az események olyan gyorsak, hogy holnap tudod meg, kik voltak már tegnap főszereplők.

   Piros szmokingban jön Drakulin, az élet hercege, az éjszaka császára, aki mellett elmegy, az elhallgat, még egy táskamagnó is,
mindenki hátrébb lép egy kicsit.

   GÉZUS: – Meg is jött!
   DÁMCSI: – Kicsoda?
   GÉZUS: – Drakulin úr, a főnököm. 
   ÉVCSI: – Nekünk köszönheted a pozíciódat! 
   GÉZUS: – Tiszteletem, direktor úr. Késett a hölgy és az úr. 
   DRAKULIN: – Nagyon szomorú.
   ÉVCSI: – Egy kicsit minden úgy elhúzódott...
   GÉZUS: – Ez tényleg így volt.
   DÁMCSI: – De már itt realizálódunk. Az igazgató úr irodája?
   GÉZUS: – Az igazgatói iroda?
   DRAKULIN: – Ott van, ahol én. Itt minden az én irodám. Ha nem vagyok itt, akkor is. Ezek a csodálatos hölgyek pedig irodám



egzotikus növényei, húsevő virágok. Azzal nem vagyok tisztában, hogy húsevő virágról a méhek gyűjtenek-e mézet, de én igen, és ez
a fontos. Gézus úr meg a húskertészem. 
   ALMAKONTY: – A pénzem akarom, a pénzemet!
   DRAKULIN: – Mit akarsz, Almakonty?
   ALMAKONTY: – Ki lettem fosztva.
   DRAKULIN: – Igen, de mi a probléma?
   ALMAKONTY: – Hogy nem ez volt beígérve.
   DRAKULIN: – Annyira megszorulva soha nem leszek, hogy beígérni se tudjak.
   ALMAKONTY: – Ide a pénzem, a ruhám!
   DRAKULIN: – A szüzességem, az ifjúságom. 
   GÉZUS: – Ruhát. Két szilikonzsákot. Egyet előre, egyet hátra.
   ALMAKONTY: – Szélhámos!
   DRAKULIN: – Megváltó. A szélhámos itt megváltó.
   ALMAKONTY: – Akkor is! A pénzemet akarom, a ruhám.
   DRAKULIN: – Mindjárt itt fog az anyád is sivítozni. Oh, gazember, mit tett a leányommal? Én kérem, tisztelt asszonyom, semmit. Ő
szopott le engem! Bizony. Egyébként pedig a mai pozitív identitás választáson alapul. És azt majd csak a jövő fogja megmutatni, hogy
lesznek-e olyan választásra méltó kategóriák, amelyek révén kiépülhet végre a magyar társadalom új, pozitív és ártatlan identitása.
   ALMAKONTY: – Ez Csepeli?
   GÉZUS: – Ne hisztizzél, mert lecsavarom a kontyodat.
   ALMAKONTY: – Akkor se mozdulok innen, amíg nem kapom ki, ami nekem jár.
   KUNCSAFT 1.: – Mennyi?
   ALMAKONTY: – Húsz perc hatezer. Ha simogatni akarod a mellem is, akkor hét.
   KUNCSAFT 1.: – Gyere.
   ALMAKONTY: – Mindent vállalok, kivéve popsit.
   GÉZUS: – Heló, a pénz!
   KUNCSAFT 1.: – Oké, oké.
   DRAKULIN: – Hogy áll a kassza?

   Átzúg egy alak színen, leszúrja az egyik hajléktalant, és nincs sehol.

   HAJLÉKTALAN 1.: – Hé, te, hé, hé! Segítség! Segítsenek. Hát nem látják?
   GÉZUS: – Na mi van?
   HAJLÉKTALAN 1.: – Megszúrta, belevágta. Idevágódott egy alak, a Franciba nyomta a kést, a zsákjából a két üveg bort kiragadta,
és elrohant. 
   PINTYŐ: – Pirulj pofa, jó a potya, ha nincs munka, jó a kuka, kuss! 
   GÉZUS: – Már az előbb is néztem, hogy rontjátok itt nekem a városképet, de most már tényleg vége, takarodjatok. Fogd meg a
lábát, baszki, a kukabúvár cimborádnak, és húzzad innen a kurva anyádba, mintha szánkózni mennél. Oké?
   HAJLÉKTALAN 1. (kihúzza Francit a színről): – Nekem meg mért hazudtad, Franci, hogy nincs borod. 
   GÉZUS: – Igazgató úr, a kassza. Innen kétszáztízezer, a 85/B elől százhetven, a Rózsa pub kétszázkilencvenöt, a 79 elől
nyolcvanháromezer.
   DRAKULIN: – A 79 elől csak nyolcvanháromezer? Gyenge nap.
   GÉZUS: – Még nincs is vége.
   DRAKULIN: – Vissza kell állítani az ugróáras szisztémát. 
   DÁMCSI: – Évcsi, dől hozzánk a pénz. Egymillió! Fél nap alatt majdnem egymillió, és ez nagyon gyenge.
   GÉZUS: – Tehát hétszázötvennyolcezer, kötelegelve, plusz az előbbi hétezer, összesen hétszázhatvanötezer.
   DRAKULIN: – A kézzelfogható pénz.
   PINTYŐ: – Meg is lehet nyalni, édes.
   DRAKULIN: – Pedig ma már nem a pénz, hanem a jelképe játszik. Telefonkártya, tankoló kártya...
   PINTYŐ: – ...az orálkúthoz.
   DRAKULIN: – A szexkártya bevetésével mi is megszüntethetnénk a közveszélyes készpénzforgalmat.
   GÉZUS: – És kiszűrhetnénk a kontárokat.
   CSÓKA: – Elhúzzák a lábam közt a zsugát, és a puncim leszedi róla a zsozsót.
   GÉZUS: – A homlokodon meg villognak a számok, hogy a kuncsaft ellenőrizhesse, oké a biznisz.
   CSÓKA: – Villanynuna. Robotkurva villanymindzsóval.
   GÉZUS: – Az már van, a félkarú elszedi a pénzed, te meg élvezed. DRAKULIN: – Pénzügyi aktus, nő nélkül. 
   PINTYŐ: – Persze, nővel baszni ma már tiszta perverz.
   DRAKULIN: – Hétszázhatvanötezer, milyen kevés pénz, és mennyi munka. Én őszintén sajnálom szegény Almakontyot. Az ő
problémája az ügymenet lényegéből fakad, még én se tudom megoldani! Ha ugyanis senki nem kap semmit, bármilyen keveset
ígérek is, az később mindig rengeteg. Szörnyű. Amikor ígérek, nem azért teszem, mintha bárkit be akarnék csapni. Fordítva. Segíteni
akarok, használni. Én jót akarok. Munkát, keresetet, megélhetést nyújtani. És mindig abban bízom, hogy most végre sikerül. De nem,
nálunk ez se működik. Én tehetek róla? Én, aki szintén az áldozata vagyok ennek? A mártírja? Nincs új a napfogyatkozás alatt. Ehhez
szoktunk hozzá, a kudarchoz minden vonalon. Bármi érkezik hozzánk, az mind a hátsófelét mutatja nekünk, azt az orcáját, amelyet
jobb történelmi korszakok a világ boldogabbik fertályán következetesen a nadrágjukba rejtenek. A mi sorsunk meg az, hogy ettől a
testrésztől reméljük, egyszer majd emberarcú lesz. Nem lesz. A mi napunk az ördög valaga. 
   CSÓKA: – Popószépségversenyt csinálunk?! 
   DRAKULIN: – Pont erre gondoltam.
   CSÓKA: – Rajta! Én leszek az első. Kinek van itt még ilyen jó nagy, kerek segge, mint az enyém? Vannak ezek a szűkseggűek. A
buziknak valók az olyan nők. A nagy, kerek, az az igazi, az kell az olyan férfinak, akinek nemcsak a nyelve áll föl, igaz-e? 
   DRAKULIN: – Elég nagyot változott mostanában a szépségideál. 
   CSÓKA: – Azért csak szép ez ma is, direktor úr.
   DRAKULIN: – Akinek meg nem szép, az is találjon magának örömet. Az én dolgom a kitartó munka, hogy a változás jó legyen
mindenkinek. Ne szenvedjen senki emiatt.



   CSÓKA: – Persze hogy ne szenvedjen, az én első díjas seggem majd megvígasztalja. Drakulin úr szerint ki nyer, ha nem én?
Nekem van itt a legjobb seggem. Aki meg rosszul lát, tegyen föl szemüveget. 
   DRAKULIN: – Aki rosszul lát, szemüveget tesz. Még a vak is. Akinek az izmai nem tudják emelgetni a tüdejét, vastüdőbe rakják, és
még hosszú évekig pompásan szelel. A járóképtelen életében nagy változás egy kerekes szék. Beleültetik, és máris száguld. Autóba
száll, amelyet kézzel vezet, és átsuhan az életén. A féllábú műlábat ránt, nagyothalló készüléket használ a süket. A félkezűnek műkéz,
a féleszűnek műész. Ha hiányoznak a kerekei, és járószékbe ültetem az agyat, csak jót teszek, s még jobbat, hogy tolom, ha már
benne ül, az meg maga a boldogság, ha ekkor azt hiszi, hogy repül! A saját szárnyain. Én torztükröt tartok az eltorzult természetnek,
és újra szép lesz a világ. Tükrömben a felhőkarcoló salakdomb kizöldül, sétára csábít a kitépett erdő holt vidéke, pillangózni hív a
folyómederben hömpölygő, eleven moslék. A lélek- és arcsérült, a nem hagyományos szépségű, akinek gyönyörűsége szokatlan,
mert Csernobil után kilenc füllel született, hibátlannak látja magát, ha ortopédtükrömbe néz, és nem nyugtalankodik. Ortopédtükör a
lélekkárosultnak, az agykorlátozottnak, és jobb lesz a világ. Más a tökély arca. Popóparádé, farfesztivál, seggshow, zenés-táncos
egyvalag. Tükröm, tükröm mondd meg nekik, ti vagytok a legszebbek a világon, egészségesek, okosak, gazdagok. Népszerű állítás.
Én a közboldogságot nyújtom át.
   CSÓKA: – Az lesz a díj?
   DRAKULIN: – Az, egy herélt kandúr.
   CSÓKA: – Hol van?
   DRAKULIN: – Megfoghatod magadnak.
   GÉZUS: – Ha győzöl.
   CSÓKA: – Erre a seggre az összes díjat ki kell zsürizni. Kinek van még ilyen? 
   DRAKULIN: – Senkinek, Csóka, csak neked.
   CSÓKA: – Most gyorsítva!
   GÉZUS: – Mint a mókus a kerékben, úgy jár a segged.
   CSÓKA: – Az én seggem, az egy balett-táncosnő. Művésznő a seggem is, meg én is. Ketten hajtunk. 
   DRAKULIN: – Csóka meg a popója, ők ketten, meg még körülbelül kétmilliárd ember már most teljesen fölöslegesen van a
földgolyón. Hirosima és Hollywood unokáinak szegény rokonai, brrr. Rájuk sötétedett az örök világossághoz vezető úton, kihullottak a
gyárakból, és kiokádták őket kisstílű forradalmaik. Kétmilliárd segédmunkás, mi a franc legyen velük? Arra még jók, hogy vevők
legyenek a drogpiacon, meg egy kis seggshow-ra. Egyik testrészük se drága, egészben is nagyon olcsók, mégis pontosan úgy
megvan mindenük, mint a gazdagoknak.
   GÉZUS: – Ami a természet csodája, igazgató úr. 
   DRAKULIN: – Ettől piacképes ez a rettenetes massza. Addig kell kihasználni ezt a rendkívüli biológiai állapotot, amíg el nem múlik,
és minél többet értékesíteni belőlük. 
   DÁMCSI: – De főleg minket.
   DRAKULIN: – Meglesz. Zenés kísérettel, a magabiztosság, az önbizalom jó érzésének kábulatában, hogy ne fájjon. Ez maradt a
nagy elhatározásokból, a fájdalomcsillapító. Mire a történelem vonata ideért...
   CSÓKA: – Jaj, jaj, fekete vonat...
   DRAKULIN: – Elfogytak róla a nagy eszmék. Idáig csak a hóhérok utaztak. De nem dolgozhatnak érzéstelenítés nélkül. Mindegy
mitől, csak zsibbadjon. 
   ÉVCSI: – Már azért szeretném a pénzt is látni, nem csak hallgatni a szöveget.
   GÉZUS: – Hamarosan nyélbe ütjük a kisasszonyt, és utána elszámolunk. 
   CSÓKA: – Előtte még a seggshow! Mindenki lépjen föl.
   DÁMCSI: – De jó popó bajnokság, csajok, sorba!
   GÉZUS: – Dámcsikám, told hátrább a biciklit. Jaj, te, bocsika, nem tudnál kölcsönözni egy kis pénzt? Rövid határidőre, tudod.
   ÉVCSI: – Szemétbánya. Tele vagy dohánnyal, és minket is lenyúlsz.
   DÁMCSI: – Évcsi, nyugi, ezt most muszáj.
   GÉZUS: – De mennyire. Még? Van még nálad?
   DÁMCSI: – Semennyi.
   GÉZUS: – A tyúknál?
   ÉVCSI: – Egy vas se.
   GÉZUS: – Add már ide a hendidet is, Dámcsikám. Hívást várok azon is. Kösz. Ugye, hogy jobb adni, mint kapni.
   CSÓKA: – Sokkal. Adjak egy édszet?
   DÁMCSI: – Kösz, de tartsd meg inkább, szerintem neked jobban kell.
   GÉZUS: – Figyelem, három menet: ruhában, bugyiban és anélkül.
   CSÓKA: – Minden menet végén eredményhirdetés.
   DRAKULIN: – Inkább egy különleges év arca bajnokságot rendezünk, az emberarcú segg szépségversenyt.
   CSÓKA: – Seggarcú ember! 
   GÉZUS: – Igazgató úr, ez zseniális.
   DRAKULIN: – Tudom. 
   ÖREGASSZONY: – Benevezek!
   GÉZUS: – Ráncos tepsi, öregasszony valaga.
   CSÓKA: – Elhagyott lövészárok vagy te már Rózsi.
   GÉZUS: – Popsitos. 
   CSÓKA: – Fogd be, és áruld a kotont.
   DRAKULIN: – Melyiket díjazzuk? A gömbölyűt? A fiúsat? A körtefeneket? Az almát? A lányost? Az érett asszonyost? A nagy kerek
popót? A hazai női segg hátulütője a zsír. Bár jobb, ha vigyázok. Lehet, hogy a kifejezés sérti a feministákat, a jogvédőket, meg a
kenderszakállú ombucmanót. Eshával kell talán mondani. Sheg. The sheg. És hölgyszemélyt a hagyományos asszonyi állat helyett.
Hölgyhátsó, és nem női fenék. Hölgyszemélyi sheg. Shegicsókolom. Kisztisheg, naccsád, kisztisheg! Hogy ma milyen gyönyörű
shegünk van. Madám, hogy szolgál a kedves shegecskéje? 
   GÉZUS: – Én is azt mondom, hogy nem kell itt finomkodni, ugye, kurvák?
   KUNCSAFT 2.: – Mi a menü, cuncikám?
   POPSY: – Uram, ez egy szexuális szolgáltatás. Egy orális szex háromezer...
   KUNCSAFT: – ...micsoda, háromezret egy szaxiért? Ennyiért leszopom saját magamat. 



   POPSY: – Egy szex négyezer, a komplett tíz. Natúr franciával tizenkétezer.
   KUNCSAFT 2.: – Tíz.
   POPSY: – Tizenegy.
   KUNCSAFT 2.: – Oké.
   GÉZUS: – Heló, a pénzt.
   KUNCSAFT 2.: – Itt van.
   POPSY: – A pénzem!
   GÉZUS: – Ez nem a te pénzed. 
   POPSY: – Menü, szaxi, komplett? Natúr francia? Velem így nem lehet beszélni! Minek néz engem, hülye szemét.
   PINTYŐ: – Ez a beütött, bamba szuka nem tudja, mért állították ide.
   DÁMCSI: – Popsy!
   KUNCSAFT 2.: – Semmi popsi! Mit képzelsz, nem rád vagyok befizetve.
   DRAKULIN: – Örökké a megszólítási problémák. (Előjönnek a háttérfegyveresek és a vérebek.)
   GÉZUS: – Fiúk, akkor most törjétek be. Ami belefér, mindent, aztán hozzátok vissza. De olyan extra kiszolgálást kapjon, amilyet
még senki. 
   POPSY (ordítozik, miközben összecsomagolják): – Nem vagyunk állatok!
   GÉZUS: – Dehogynem.
   POPSY: – Szemét gecik! 
   CSÓKA: – Mi lesz már, apukám, baszunk vagy ravatalozunk?
   KUNCSAFT 2.: – Na menjünk, ha már úgyis fizettem. 
   DRAKULIN: – Összegezve a problémánkat, a hazai hölgykérdés a popóban ölt testet. Ha megfigyelték már, ott alul, a vágásnál,
ahol a comb és a popó találkozik, meghúsosodik, behájasodik az idom, és úgynevezett apajpusztai rengősegg alakul ki. Széles
derék, lágy fenék. 
   GÉZUS: – Jó segg holtig feszül, mint a Dámcsinak. Gyere, elpróbáljuk.
   DÁMCSI: – Velem?
   GÉZUS: – Persze. Egy kicsit gyakorolsz a nászéjszakára.
   DÁMCSI: – A nászéjszakára?
   GÉZUS: – Láttál már egyszemélyes nászéjszakát, barátom? 
   DÁMCSI: – Évcsi meg én?
   GÉZUS: – Évcsi meg nem te. Hogy ő és ki, az nem a te bizniszed.
   DÁMCSI: – Tudom.
   GÉZUS: – De te és valaki.
   DÁMCSI: – Én és valaki?
   GÉZUS: – Rajta van a szerződésen az aláírásod. A nászéjszakát vettük meg. A csomagot. Benne téged meg a nőt. Te őt adtad el, ő
téged, ő magát és te is magadat, ti együtt és külön egymást meg saját magatokat. Háromoldalú szerződés. És ha a megrendelő azt
mondja, hogy te vagy a lány? Tudod-e hozni a bársellőt? Egy ilyen reprezentatív éjszakán nem lehet talpig szalicilban megjelenni, mint
egy háziasszony a befőzés után. 
   DÁMCSI: – Nem szoktam se befőzni, se buzizni, jó?!
   GÉZUS: – Nem jó.
   ÉVCSI: – Azért a Dámcsi egy szál befőttesgumiban is egész jól tud kinézni, imádom. Pláne, amikor táncol. Annyira férfi.
   GÉZUS: – Ezt megnézzük.
   DRAKULIN: – Csekély szórakoztató tréning? Erre kíváncsi vagyok. 
   GÉZUS: – Dámcsi, gyorsan kapj magadra egy rendes bugyit, és start.
   DÁMCSI: – Ne szívass, nem fogok itt bugyiban ugrálni. Azért ezt nem muszáj.
   GÉZUS: – De muszáj. Még nem vagytok túl az üzleten. 
   PINTYŐ: – Sütiropitánc! Sütiropitánc, kezdjétek, gyerünk!
   DÁMCSI: – Bugyim sincs.
   GÉZUS: – Mezcsere! Évcsi, add oda neki a bugyidat.
   DÁMCSI: – A bugyiját? 
   ÉVCSI: – Én meg leszek a gatyádban. 
   GÉZUS: – Skerázzatok már, bazmeg. 
   DRAKULIN: – Azt jelenti, hogy kérlek, siess egy kicsit. 
   GÉZUS: – A ruhátokat meg szépen hajtogassátok össze, és oda velük a sarokba. Az én kölcsönzőmből van mind. Lejártak. Zene?
Mert csak úgy szárazon.
   PINTYŐ: – Nyomassatok neki egy jó ágyba tekerő nótát.
   GÉZUS: – You are my destiny.
   DÁMCSI: – Ez nem az.
   GÉZUS: – Ne ellenkezz. 
   DRAKULIN: – Figyelem, az erotika fekete hangja. 
   GÉZUS: – Hastánc! (Pénzt dug Dámcsi bugyijába.)
   DÁMCSI: – Én százast nem fogadok el. Az a helyzet, hogy nekem száz forintot nem szoktak adni.
   GÉZUS: – Honnan tudod, hogy százas?
   DÁMCSI: – Érzem a bőrömön. Tartsd meg inkább, és nézd a műsort. Vannak itt táncos lányok, topless közreműködés, egész
éjszakát betöltő sztriptíz, lájv és leszbikus só, szeparált helyiségek, erotika intima. Hideg italok, forró hölgyek hűsítik felpezsdült
véredet. Engem meg hagyj békén.
   GÉZUS: – Hideg vagy, husi, égess, mint egy probléma. Ha kevés a pénz, emelem a tétet. Húsbavágás, égetés, és minden más
extra, plusz ötezer darabonként. 
   DÁMCSI: – Nincs az a pénz, amiért...
   GÉZUS: – Egy ötezres? A sötétben csúszó ropogós bugyipénz a fényes bizonyíték, hogy a pucéran paráználkodó bankjegynél
semmi se izgatóbb. Akarod, hogy Széchenyi csókolgassa azt az édes kis hasad?
   DÁMCSI: – Nem.



   GÉZUS: – Petőfi?
   DÁMCSI: – Nincs már forgalomban.
   GÉZUS: – Dózsa.
   DÁMCSI: – Te szadi.
   GÉZUS: – Taposs meg.
   DÁMCSI: – Ingyen is.
   GÉZUS: – Rajta! De ne cipőben, édesem. Ülj rám.
   DÁMCSI: – Mezítláb egy Szent István! Ülve kettő.
   GÉZUS: – Egy Ady.
   DÁMCSI: – Szent István.
   GÉZUS: – Ady.
   DÁMCSI: – Nem engem keresel, ez biztos.
   GÉZUS: – De. Pontosan téged. Ezt a szép, szabálytalan arcú nőt, aki te vagy.
   DÁMCSI: – Nem vagyok nő.
   GÉZUS: – Dehogynem.
   DÁMCSI: – Ne nyúlj hozzám. 
   GÉZUS: – Dehogynem. Én simogatlak, te meg mosolyogsz, mert muszáj mosolyognod a te fekete bikádra. 
   DÁMCSI: – Ezt.
   GÉZUS: – Az az izmos kis keze. Imádom, ha ilyen durcás vagy. Az arcod, mint egy tinié, de a tested egy érett asszony. Először a
pupillámmal tapogattam ki, most a kezeimmel, és mindjárt úgy bevágok, hogy elájulsz. De ha neked az jobb, akkor semmi jópofizás,
udvarlás, hanem egyből be a korpásba.
   DÁMCSI: – Én hozzá nem tudok nyúlni egy fiúhoz.
   GÉZUS: – Én se egy csajhoz, az olyan undorító. 
   DÁMCSI: – Mindegy, már késő. A te fiúd elutazott, örökre külföldre ment. És nincs olyan terve, hogy visszajön. Ha majd nem lesz
magánál, oké? Mindent ellep a szürke trutymó, meg az idegbaj. És semmi sincs megorganizálva. Ide? Soha többet, szia.
   GÉZUS: – Soma! Zoli! Ede! Robi! Igen, Robi! Ernő! Tamás! Laci! Elek! Karesz! Lehet hallani?
   DÁMCSI: – Mit dumálsz?
   GÉZUS: – Sze-ret-lek!
   DÁMCSI: – Nem engem, jaj de jó.
   GÉZUS: – De téged is, és belekiáltom az űrbe.
   DÁMCSI: – Hol itt az űr? Itt minden teli van szarral. 
   GÉZUS: – Főleg te. 
   DÁMCSI: – Én? 
   GÉZUS: – You! Are my destiny.
   PINTYŐ: – De jó’ csinálják.
   ÖREGASSZONY: – Mintha színházban volnák. A Csárdás királynő, Honthy Hannával, az volt még gyönyörű.
   GÉZUS: – Fém hajcsat kellene, bronzszínű, sima mintás vagy nyomott.
   ÖREGASSZONY: – Csodálatos.
   PINTYŐ: – Ez jó?
   GÉZUS: – Aha, tűzd a hajába.
   DÁMCSI: – Nem!
   PINTYŐ: – Te borzos cica, ne ellenkezz, hanem kérjél többet. 
   GÉZUS: – Két Szent István? Bár a mértéktelenség bűn. Ne vétkezz, csak vetkezz.
   DÁMCSI: – Én topless szám vagyok.
   GÉZUS: – Átszervezés, bugyi nélkül sokkal jobb a topless.
   PINTYŐ: – Többet lehet keresni. Még egy Széchenyit is pakolj rá.
   GÉZUS: – Kossuth.
   PINTYŐ: – Széchenyi. A lényeg a lényeg, anyukám, hogy a pénzednél legyél. Egy forintot se engedj.
   DÁMCSI: – Nem vagyok az anyukád, százezer Széchenyiért se.
   PINTYŐ: – Hogy mi vagy, hát azt végképp nem te mondod meg.
   GÉZUS: – Ahogy a Széchenyi dörzsöli a hasadhoz azt az okos, szakállas pofiját, hát abba nem pusztulsz bele? A göndör szőrme,
ha?
   DÁMCSI: – Nem.
   GÉZUS: – Nem áll fel tőle, kisanyám?
   DÁMCSI: – Nem.
   GÉZUS: – Neki már Széchenyi se jó.
   DÁMCSI: – Most már befejezhetnénk. 
   GÉZUS: – Nem fogjuk. Bartók, Bartók, Bartók. De azért vigyázz, szivi, ha nagyon megindul a pénz, nagyon éhes leszel rá.
   PINTYŐ: – Te, anya, akarj nagyon éhes lenni. 
   GÉZUS: – Károly Róbert. 
   PINTYŐ: – Bethlen, de tíz! 
   GÉZUS: – Az két Szent István. Nem kapod meg. 
   PINTYŐ: – Mátyás király!
   GÉZUS: – Olyan nincs. 
   DÁMCSI: – És ki van? Rajtad kívül?
   GÉZUS: – Liptákné meg Múhr Teodóra. Két hetvenes hölgy, folyamatos klienseink.
   DÁMCSI: – Két vénasszony? Ne hülyéskedj Gézus, az nekem nem fog menni. 
   GÉZUS: – Neked semmi se jó? Se Szent István, se Múhr Teodóra? Még nem vagytok túl az üzleten, de nem is lesztek. Ez így nem
fog menni. 
   DÁMCSI: – Oké, mi a cím?
   GÉZUS: – Ők mindig valami jó kis bregyót rendelnek. Aki társalkodni is tud. És friss, fiatal. Ez Évcsire illik, csak őrá, senki másra.



Nagy őneki az üzleti értéke.
   ÉVCSI: – Én? Két öregasszonnyal a nászéjszakámon?
   DRAKULIN: – Évcsike, ugye, mint tulajdonos, a legnagyobb hasznot fogja kihozni a testéből.
   GÉZUS: – Láthatnám a nemi szerved?
   ÉVCSI: – Mi?
   GÉZUS: – A szádat, anyukám, mutasd a szád.
   PINTYŐ: – Te naszád.
   GÉZUS: – Mosolyogj, mozgasd a szád, a fogaidat húzd be, a nyelved nyújtsd ki. A valagparádén még gyakorolhatsz egy kicsit,
utána már élesben következel. 
   ÉVCSI: – Nem indulok.
   DÁMCSI: – De Évcsi.
   DRAKULIN: – Nagyon előnyösen szűkült a mezőny. Nincs itt Almakonty, Csóka is dolgozni ment. És Popsy, aki fénypontja lehetne
az eseménynek, ugyancsak el van foglalva. 
   PINTYŐ: – De én is indulok. 
   GÉZUS: – Te?
   PINTYŐ: – Mért? A tébé támogatta esztétikailag, hogy a két szülés után eltűnjön a hasam. A seggemet meg tornáztatom. 
   GÉZUS: – Dámcsi, kapd ki gyorsan a szemétkonténerből azt a klotyóülőkét és tartsd a pofád elé.
   DÁMCSI: – Minek?
   GÉZUS: – Kötelező gyakorlat. 
   DÁMCSI: – Így?
   GÉZUS: – Úgy. Vagy inkább állítva? Hogy jobb? Csukd rá a fedelét, most nyisd ki. Ez az. Csináld ritmusra.
   DÁMCSI: – Így?
   GÉZUS: – Pontosan. Csukd, nyisd, csukd, nyisd. 
   PINTYŐ: – Majd én megmutatom. Na, figyelj, te beütéses. Seggringatás, riszálás, rázás. Így kell. Látszik, hogy sose tanultad.
   GÉZUS: – Ne csukott fedél mögül beszélj, Dámcsi. Amikor válaszolsz, mindig nyisd ki. 
   DÁMCSI: – Jó.
   GÉZUS: – Na most is elbasztad.
   DÁMCSI: – Véletlenül.
   GÉZUS: – De közben a ritmust se told el.
   DÁMCSI: – Oké.
   PINTYŐ: – Teljesen, mint egy szentkép.
   GÉZUS: – És mozgasd úgy a fejed, ahogy a Pintyő a seggét. 
   PINTYŐ: – Föl, oldalt, lefelé.
   DÁMCSI: – Most jó?
   PINTYŐ: – De ritmusra, te! Figyeld, elindul jobbra fölfelé, fönt reng egy kicsit, aztán balra le, egy kis riszálás, és nyomás újra föl.
Körbejártatni, ez a lényeg. 
   GÉZUS: – Olyan rémült pofát vágsz, hogy abban nincs semmi erotika.
   PINTYŐ: – Egy kicsit rázzad is.
   GÉZUS: – És vágj erotikus pofát. Ahogy a Pintyő mutatja.
   DÁMCSI: – Vágjak erotikus pofát? Hogy?
   PINTYŐ: – Így a!
   DÁMCSI: – Értem.
   GÉZUS: – Végre. De csináld is!
   DÁMCSI: – Nem sikerül.
   PINTYŐ: – Hát mutatom. Így kell riszálni, így ringatni, így meg rengetni.
   GÉZUS: – Sikerül az, csak akarni kell. És közben táncolj. Táncolj, táncolj. Úgy állsz ott, bazd meg, mint egy díszszázad. Egy kis
hastáncot lássunk.
   DÁMCSI: – Oké, oké.
   GÉZUS: – Most megint csukott fedél mögül beszéltél.
   PINTYŐ: – Csípőből!
   DÁMCSI: – Nyakkal?
   PINTYŐ: – Risszants, te!
   GÉZUS: – Katasztrófálisan rossz segg a pofád, Dámcsi. Évcsi, segíts neki. 
   ÉVCSI: – Hogy segítsek?
   GÉZUS: – Két impotens hülye. Oldd meg a feladatot! Együtt dugjátok ki a fejeteket. Kifér?
   ÉVCSI: – Ki.
   GÉZUS: – És mosolyogjatok. 
   DÁMCSI: – Mosolygunk, muszáj.
   ÉVCSI: – Mind a ketten.
   DRAKULIN: – Az arc, a más szépségű segg. Jó kép.
   GÉZUS: – Figyeljétek a Pintyőt, mutassátok meg, mit tudtok. Még sokat kell igyekeznetek, hogy a ti pofátok legyen a legszebb
segg. Csukd be, nyisd ki. 
   DRAKULIN: – Shegjáték, shegmimika, Shegesvár. A shegeteken a történelem.
   GÉZUS: – Két shegfej.

   Beront Popsy és a testvérek, majd mögöttük a busz misszionáriusa is megérkezik, aki leginkább jóistennek van öltözve.

   POPSY: – Jézus élt, Jézus él, Jézus élni fog!
   PINTYŐ: – Mi?
   POPSY: – A Jézus bizniszét visszük.
   PINTYŐ: – Hova?
   TESTVÉR 1.: – Vár rátok az Úr! 



   TESTVÉR 2.: – Rátok vár az Úr! 
   PINTYŐ: – Mi van veled?
   POPSY: – Térj meg te is. (A két testvérrel együtt eksztatikus táncba kezdenek, elterülnek, ide-oda gurulnak a színpadon.)
   PINTYŐ: – A popószépségverseny meg akkor most elmarad?
   DRAKULIN: – Megvolt a verseny, a fellépésed Dámcsival és Évcsivel.
   PINTYŐ: – Igen? Ki az első? 
   POPSY ÉS A TESTVÉREK (ide-oda gurulva a színpadon): Jézus! Jézus! 
   PINTYŐ: – Popsy, ne hülyéskedj, Jézus nem is indult.
   POPSY ÉS A TESTVÉREK: – Az Úr, az Úr legyen veled! Jézus, Jézus! 
   ÉVCSI: – Ki az első? 
   DRAKULIN: – Dámcsi nagyon igyekezett.
   PINTYŐ: – A Dámcsi mindent elbaszott!
   DRAKULIN: – Évcsi egy kicsit későn szállt be, emiatt az ő teljesítményét nem szívesen értékelném, bár nem csinálta rosszul.
   PINTYŐ: – Akkor győztem.
   DRAKULIN: – Így volna, ha már korábban is rendeztünk volna popószépségversenyt, és már létezne egy licenc, amelynek alapján az
egészet bármikor meg lehet csinálni. Volt egy pillanat, amikor azt hittem, én vagyok a győztes...
   GÉZUS: – ...éljen az igazgató úr!
   DRAKULIN: – De maga az ötlet, az arc versenyeztetése seggként, és nem fordítva – kolosszális. Miközben teljesen kézenfekvő.
Úgyhogy átadom a helyem. A seggshow bajnoka...
   POPSY ÉS A TESTVÉREK: – Jézus, Jézus!
   DRAKULIN: – Gézus! 
   PINTYŐ: – Nem is versenyzett.
   DRAKULIN: – Kétszázezer. A második helyen Pintyő, százezer. A harmadik díjat nem adjuk ki, de a két kezdő, a Dámcsi–Évcsi
páros, minden erkölcsi elismerést... 
   TAXIS: – Helóztok, itt a Merdzsó, kit vihetek a két hetvenesnek a rendelésre?
   PINTYŐ: – A Liptákné Ilike–Múhr Teodóra címre?
   GÉZUS: – Az Évcsi menjen?
   ÉVCSI: – Te már voltál ott, Pintyő?
   PINTYŐ: – Hányinger...
   DRAKULIN: – Évcsit oda majd később. Most Pintyőke.
   ÉVCSI: – Hol leszek én már később.
   TAXIS: – Siessél, anyukám, még sok a fuvar.
   PINTYŐ: – Rohanok.
   DRAKULIN: – Pintyő, ne felejtsd el nekik bemutatni, amivel ezüstérmes lettél. 
   PINTYŐ: – Szia!
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA (most érkezik, egy újabb testvér társaságában): – Jézus velünk! Már megint lemaradtam a
testvéreimtől, de Isten megbocsátja. Átszervezés, építkezés. Akkora már a gyülekezet, hogy alig győzöm. Kft-alapítás, imacsarnok,
fohászpalota, szent székházak, a térítéshez is már rég csuklósbusz kellene. 
   TETSVÉR 3.: – Istennek legyen hála.
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Hiszen minden az övé.
   ALMAKONTY (berohan): – A Rózsában! Drakulin úr, Gézus, lövöldöznek a Rózsában! 
   GÉZUS: – A kurva istenbe!
   POPSY ÉS A TESTVÉREK: – Vár rád az Úr!
   DRAKULIN: – Megnézzük, mi folyik ott. (Drakulin, Gézus, a fegyveresek, a vérebek a Rózsa pub irányában elvonulnak.)
   DÁMCSI: – Elkúrtuk, Évcsi, de teljesen. Te is a végén szálltál csak be, és megint nem mi kaptuk a pénzt.
   POPSY (fölkel, a testvérek körülötte gurulnak, csapkodnak, rugdosnak a levegőbe): – Térjetek meg az Úrhoz! Térj meg! Te is. Te
is.
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Szoboszlay Popsy, két ipszilonnal, add elő elhívásod történetét. Mondd el, hogy ki voltál, és mondd
el, most ki vagy.
   POPSY: – Rátaláltam az útra, hála Jézusnak, mert ő vezet. 
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA ÉS A TESTVÉREK: – Jézus, Jézus!
   POPSY (földhöz veri magát, fölpattan): – Testvérem nem volt, a szüleimet elvesztettem. Anyukám vérmérgezésben halt meg,
amikor én még kislány voltam.
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Ugye! Vérmérgezés! Lélekmérgezés! Mi történt, Popsy, azután?
   POPSY: – Apukámat azért lőtték agyon, mert meg akart engem védeni.
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Ugye! Egy olyan világ, ahol az édesapát lelövik, mint egy kutyát! A védtelen családok!
   POPSY: – Jézus! Jézus! Édesapám holtan terült el, engem megvertek, leszaggatták a ruháimat, megerőszakoltak, és elvették
mindenem.
   TESTVÉREK: – Vár rád az úr!
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Szoboszlay Popsy, két ipszilonnal! Ott álltál az Úr színe előtt egyedül és mezítelenül.
   POPSY: – De már van mindenem! Jézus útját járom, a gyülekezet az én apukám és anyukám, a gyülekezet az én testvérem.
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Ugye! Jézus! A gyülekezet! Nézze Istencsatornánk műsorait a tv-ben!
   POPSY: – Mindenen túl tudtam kulturálni magamat, pedig csordultig teli volt az idegrendszerem, ó, Jézus, Jézus. Kétségbeesve
támolyogtam az utcákon...
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – ...körülötted a hamis ragyogás! Félszívű fogyasztók, bukott angyalok örvénylettek, akik akkorát
szarnak, mint egy vimesdoboz. Ugye!
   POPSY: – Körülöttem a hamis ragyogás, én meg tele voltam szarral, bűnnel és félelemmel.
   TESTVÉREK (gurulva, gesztikulálva, a levegőt rugdalva): – Már a szervezete is tönkrement, elvékonyodott a haja, és töredezni
kezdtek a körmei.
   TESTVÉR 3.: – Korpás lett a fejebőre!
   TESTVÉREK: – Jézus, segíts!



   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – A lélek! A test! Ó, Jézus, Jézus.
   POPSY: – Már arra gondoltam, hogy öngyilkos leszek, amikor egy felirat világított rám egy autóbusz oldaláról...
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – ...Jézus él, Jézus élt, Jézus élni fog! Meghívtam ezt a leányt a buszba, egy férget. Ugye! Szoboszlay
Popsy két ipszilonnal, Jézus nevében. Nem rád tiportam, hanem magamhoz intettelek, és így szóltam hozzád, vedd el ezt a
Jézuskrémmel teli kelyhet, és kend be magad tetőtől-talpig.
   TESTVÉR 3.: – A Jézuskrém egész napra megóvja lelkedet a baktériumoktól.
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – A Jézuskrémtől meggyógyul a tested és a lelked.
   TESTVÉREK: – Jézuskrém, Jézuskrém!
   TESTVÉR 3.: – A Jézuskrém a lélek ránctalanítója.
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Ugye! Jézus! A test! A lélek! Kozmetikusa.
   TESTVÉREK: – A Jézuskrémmel végzett kezelések után Popsy haja dús lett, és már nem töredeznek a körmei. A szervezete is
megerősödött.
   TESTVÉR 3.: – Nem korpás a fejebőre.
   POPSY: – Megtöltöttek Szent Gázzal, és odafent szálldosok most Isten trónusa körül. 
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Szent Gáz! Szent Gáz! 
   GÉZUS: – Szent szar!
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA (ő és Popsy, meg a testvérek mind a földön rángatóznak, vinnyognak, nevetnek, sírnak.) Ó,
Jézuskrém, segíts! Istenkapszula, Szent Gél, jöjjön el a te országod. Istengél, Istengél. Jézus Szívének száma! Ez egy nemzetközi
hívás. Jézusvonal, Jézusvonal. (A misszionárius fölpattan.) Eleonóra sztárnő is megpumpálkodott Szent Gázzal, és tökéletesen Istené
lett. Eleonóra, Szent Gázzal teli, kelj fel, és mondd el nekik, hogyan találtál Jézus bizniszére.
   TESTVÉR 2.: – A külföldet jártam, a legjobb helyeken léptem fel, azt hittem örökké fiatal és gazdag vagyok, amíg nem találkoztam a
busz misszionáriusával. 
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Velem! Nem akárkivel. Egy igazi templommenedzserrel! Aki a tudásmérnökök között Jézussal ül
együtt az igazgató tanácsban. 
   TESTVÉR 2.: – Akkor rádöbbentem, hogy az én örökifjú csillogásom az elmúlás iszonyatának fénye. A halálfélelem csillog rajtam,
és nincs semmim. De a busz misszionáriusa így fordult hozzám...
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – ... ott állsz Jézus Szívében, az örökélet tégelyében...
   TESTVÉR 2.: – És láttam, ahogy rögtön felbontódik az összes szerződésem, éreztem, ahogy megszűnnek nyomasztó gondolataim,
elmúlnak fájdalmaim. Összes pénzemet átadtam a busz misszionáriusának...
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – ...hetvenmillió kilencszázhatvanezer.
   TESTVÉREK: – A pénz hit. A pénz remény. A pénz szeretet. 
   TESTVÉR 2.: – Azóta Istennek énekelek, a bevétel Jézus folyószámlájára megy, épül az imacsarnok, a fohászpalota, és a szent
székházak.
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Jézus megengedte, hogy érte énekelj, és a lelkedet felpumpálhasd Szent Gázzal. Ugye?
   TESTVÉR 2.: – Könnyű lettem, lebegtem a parkolóban a busz fölött, és csak azt éreztem, hogy mindentől meg akarok szabadulni,
ami ahhoz a másik világhoz köt.
   TESTVÉR 1.: – Nekem szürkült a hajam, és már hullani is kezdett. De amióta Jézus samponjával a buszban naponta
megmoshatom, visszabarnult és újra dús lett.
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Most már el tudjátok képzelni, milyen lehetett, amikor Jézus és tizenkét kommandósa a Genezáreti
tóban az örökélet samponjával mosta meg a haját, miután a Gecsemáni kertben bekapálták a Jézuskrémhez való szent füvek
ágyásait. Robikapa! Akkor még nem volt. Mégis hogy dolgoztak. És harcoltak! Illegalitásban meg nyíltan. És ha lebuktak, szószéknek
használták a vádlottak padját. Ők voltak a belevaló partizánok. Rájuk nem bérelszámolók felügyeltek, hanem őrzővédő angyalok
vigyáztak, a végső győzelemig. Az volt ám a központi bizottság, Jézus meg a tizenkét kommandós! Percenként kongresszust tartanak
a lelketekben. Jézus! Jézus! Van-e nála jobb bankár? Nincs! De ez nem is itt történt ám, nem ezen a koszos téren, nem ezeken a
kutyaszaros szűk utcákon kezdődött a Jézus-mozgalom, Jézus, Jézus, hanem Dávid országában. Mégis érezhetted, ahogy
megszűnnek nyomasztó gondolataid, elmúlnak fájdalmaid, láttad, ahogy nől a hajad, és szürke foltjai barnára változnak. Jézus, Jézus!
   TESTVÉR 4.: – Teljesen kelet-európai volt már a fogsorom, amikor felszólított az úr, hogy mosolyogjak. Jézus, Jézus. Szerencsére
még nem lustultam el, így engedelmeskedtem a sugallatnak.
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Az én buszom a mennyországba megy! Nagyon messze van a mennyország. Jézus mégse volt lusta,
hogy onnan idáig jöjjön. Ugye, micsoda szupermaratoni. Jézus eredményét azóta se döntötte meg senki. Jézus ma is világbajnok.
Hajrá, Jézus, hajrá! Mert üzenetét Isten nem akármibe, hanem a fiába csomagolta. Ez a komoly marketing. Micsoda dizájn! Fiát meg
a Szent Lélekbe, és az egészet saját magába. Három réteg és egy csomag. Vízálló, hőálló és ütésbiztos. Ó, Jézus, Jézus.
   TESTVÉR 4.: – Rámosolyogtam a busz misszionáriusára.
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – De én a szemem elé kaptam a kezem és eltakartam az arcomat a szégyentől. 
   TESTVÉR 4.: – Annyira sárgák voltak a fogaim.
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – És akkor a kezedbe adtam a fogkefét, amelyet Jézus használt a mennybemenetel előtt.

   Érkezik a házaló a darab elejéről. Ebben a rövid jelenetben mindenki öngúnnyal beszél, kimondják, amit tudnak magukról, de
maguk előtt is titokban tartanak.

   HÁZALÓ: – Hajnövesztő fejsze! Hajnövesztő fejszét vegyenek! 
   FIATAL LÁNY: – Citrom a szív, és divat a csíkos kesztyű. 
   HÁZALÓ: – Csoki csótányt, pattogatott svábbogarat! Itt a hajnövesztő fejsze!
   FIATAL LÁNY: – Emlékezetkiesés, van-e?
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Mózes kőtáblája az első sikertelen szórólap. A többi reklámküldeménnyel együtt gyakran előkerül a
postaládámból, néha a kocsim szélvédőjére tűzve akadok rá, máskor meg egy egész tucatot bevágnak belőle a lépcső aljába. 
   HAJLÉKTALAN 1.: – Nyeletlen bugylibicska penge nélkül eladó.
   ÁRUS 1.: – Műizzadságot, fokhagymasprét vegyenek! Hajkorpát tessék! 
   ÁRUS 2.: – Fognövesztő paszta, kéznövesztő szappan, sorsfordító zselé.
   ÁRUS 3.: – Ajakcsökkentő rúzs, szemkitoló szemüveg! Szürkepúder, itt a szürkepúder. Zsírbeépítő tea! 
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Isten egy nagy segg, amit naponta ki kell nyalnod! 



   DÁMCSI: – Magamhoz fűrészelem a világot, én leszek benne a legnagyobb, a kozmikus törpe. Miszter Nemmuszáj.
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Adj egy biztos pontot a lelkedben, és kifordítalak a bőrödből, a pénztárcádból.
   POPSY: – Impotencia fokozót! Csókbüdösítő víz! Meddősítő kapszula. 
   HAJLÉKTALAN: – Használt aranytárgyait, gyűrött papírpénzét díjtalanul elszállítom.
   ÁRUS 2.: – Kisasszonyok, mellszőrösítő gélt csak tőlem vegyenek.
   HAJLÉKTALAN: – Akciós emberhús! Olcsó szervkimérés!
   ÉVCSI: – Vinnyogó páfrányból lekvár, azonnal búskomorság, jó gondolatok elűzésére vonító pálma, hátfájdító haraszt, csúzriadó
rügy. Lihegő liliom csontot tör, szívet hasít. Hurutfokozás, köhögés élénkítése. Lélekölő fű! Vegyenek lélekölő füvet! Terem árokparton,
utak, ösvények szegélyén, háztetőn. Sikoltó gyökér, élvező tövis, páratlan álmatlansághozók. Pontos szaggatás, kitartó vérpisálás,
feketesár. Ne sajnáld rám a drága szép időt, tavaszi fekélyhír, lefőzlek csontjaidról. 
   MIND EGYÜTT: – Csak a felső ajkam nőtt meg! Csak a bal mellem lett nagyobb! Nekem megrövidült a jobb lábam. A bal csípőm
összement. Inhaláljon fingot, mélyen beszívjuk! Harmadik kéz nőtt a hátamon. Huszonhét perc alatt híztam harmincöt kilót. A faszom
pinává változott és kicsengettyűzik belőle a herém. A hónom alatt egy új láb rugdal. Magához ránt anyánk a föld, és szörnyethalunk az
ütközéstől. Jöjj közénk! Jöjj közénk!

   Almakonty jön.

   ALMAKONTY: – Dámcsi, a Drakulin úr hív.
   DÁMCSI: – Hol van?
   ALMAKONTY: – A Rózsában, robbanjál már. 
   DÁMCSI: – És a lövöldözés?
   ALMAKONTY: – Csönd van, nem hallod, mit állsz? Avázz oda, vár a Drakulin úr.
   DÁMCSI: – Évcsi, muszáj mennem, de sietek vissza, szia.
   ÉVCSI: – Szia. 
   KUNCSAFT 3.: – Itt ilyen kis cuki bugyisok is vannak?
   DÁMCSI: – Hagyjál már, a francba, engem Drakulin úr vár.
   KUNCSAFT 3.: – Nahát, a szüzike, nem szereted a nagyfiúkat?
   POPSY: – Szexbiznisz, hapsikám, szexbiznisz. Egy erotikus program, száz százalékos biztonsággal?
   ALMAKONTY: – Te nem vagy megtérve?
   POPSY: – Dehogynem, és idehelyezett a gyülekezet, hogy pénzt keressek Jézus bizniszének.
   ALMAKONTY: – Ja.
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Van Jézusnál nagyobb üzlet?
   TESTVÉREK: – Jézus, Jézus!
   A BUSZ MISSZIONÁRIUSA: – Istennek minden munka tetszik, hiszen ő is gazdasági szereplő. Benne van a Bibliában? Benne.
Szoktátok olvasni? Nem szoktátok! Mit vittek a napkeleti exportőrök Jézusnak? Aranyat, tömjént, mirhát. Pénzt és a pénz illatát.
   POPSY: – Pozitív gondolatokat kell az agyamba tennem. Arra gondolok, hogy Isten a kuncsaft! 
   TESTVÉREK: – Térj meg te is! Szent Pénz!
   KUNCSAFT 3.: – Szívesen.
   POPSY: – Isten gazdasági életében úgy veszünk részt, hogy teljesen szabadon mindnyájan azt csináljuk, amihez értünk. Én a
szexuális szolgáltatásban nyomulok. Egy komplett szex, natúr franciával tizennégyezer. Próbálja ki!
   KUNCSAFT 3.: – Én a vőlegény vagyok.
   POPSY: – Itt tartod a legénybúcsúdat, apukám? Engem ki ne hagyj.
   KUNCSAFT 3.: – Nem, hanem aki befizetett a menyasszonyra, amit a Drakulin úr szállított le ide.
   POPSY: – Az az.
   KUNCSAFT 3.: – Igazítsd meg a hajadat, a fátylat, és sminkeld ki magad rendesen.
   ÉVCSI: – Én?
   KUNCSAFT 3.: – Persze.
   ÉVCSI: – De hát én a nászéjszakánkat adtam el.
   KUNCSAFT 3.: – Tudom, négy millióért.
   ÉVCSI: – Drakulin úr önnel küldte el a pénzt?
   KUNCSAFT 3.: – Nem. A pénz már Drakulin úrnál van.
   ÉVCSI: – Jaj, de jó. Akkor maga az autóval jött?
   KUNCSAFT 3.: – Miféle autóval?
   ÉVCSI: – Hát amivel fölmegyünk a Hiltonba. Vagy a villába? Előtte rendesen föl akarok öltözni, beparfümözni. Ékszer is jó lenne.
Nem küldött a Drakulin úr?
   KUNCSAFT 3.: – Ékszert?
   ÉVCSI: – Ékszert. Meg parfümöt.
   KUNCSAFT 3.: – Nem. Meg autót se.
   ÉVCSI: – Semmit?
   KUNCSAFT 3.: – Semmit. 
   ÉVCSI: – Akkor meg mi a francot akarsz tőlem?
   KUNCSAFT 3.: – Én vagyok a vőlegény.
   ÉVCSI: – Az engem nem érdekel.
   ALMAKONTY: – Szent Gáz.
   KUNCSAFT 3.: – A vevő! A fogyasztó! A vásárló!
   ÉVCSI: – A vevő?
   KUNCSAFT 3.: – Én vettem meg a nászéjszakádat!
   ÉVCSI: – És hol van a négymillió?
   KUNCSAFT 3.: – Én az első részletet fizettem.
   ÉVCSI: – Az első részletet?
   KUNCSAFT 3.: – Igen, ott van a pénz a Drakulin úrnál. Ő mondta, hogy minden oké, le van az egész rendezve, jöjjek ide, és
keressem Évcsit. Ő a menyasszony. Te vagy az?



   ÉVCSI: – Én vagyok.
   KUNCSAFT 3.: – Akkor fátyolban lesz a natúr francia, meg egy csomó extra van még kifizetve. Fölül menyasszony, alul vőlegény, ez
volt a kikötés. Sminkelj, fésülködj, tedd rendbe a fátyladat, és mehetünk. (A busz misszionáriusa, a testvérek kísérik őket.)

   A Rózsa pubban Drakulin falatozik. A falhoz húzva, egymásra rakva négy hulla, fölöttük félkarú rabló, játékautomata villog.
Kurvák, stricik, az újdondász – zakóján villogó press kitűzővel – részegek, narkósok. Mintha mi sem történt volna. Dámcsi jön be.

   DRAKULIN: – Karmolom a rakottkrumplit brokkoliból. A brokkoli a krumpli, sovány sonka a kolbász, és tapad rá a tojás. Itt mindig
elkészítik nekem. Kész röhej, tudom, viszont semmi hízás. Úgy döntöttem, hogy én itt ebből a nagy lebomlásból inkább kimaradok. Én
építkezem. Mindig fit vagyok, és éber. Különben is, a mi szakmánkban egyetlen másodpercre se lehet kihagyni. Álmomban se
szabad elaludnom! Foglalj helyet.
   DÁMCSI: – Jó étvágyat kívánok.
   DRAKULIN: – Köszönöm, finom. Lehet, hogy nem realizáltad, de figyellek téged. Észrevetted? De őszintén.
   DÁMCSI: – Igen, Drakulin úr, éreztem.
   DRAKULIN: – Érezted! Ez az, az érzemények. 
   DÁMCSI: – Muszáj.
   DRAKULIN: – Ádám, ezekből az apró jelekből gondolom, hogy te más vagy, nem olyan, mint a többi. Nem, nem, ne tiltakozz, én az
ilyesmit rögtön fölfedezem. Szakmai ártalom.
   DÁMCSI: – Itt rengeteg tapasztalat összejön, az tutkó.
   DRAKULIN: – Összejön az neked is, ahogy majd megy az idő.
   DÁMCSI: – Ahogy majd megy az idő?
   DRAKULIN: – Drága tapasztalatszerzés a miénk. Gézust például lelőtték.
   DÁMCSI: – Az nagy szopás neki! Jaj, szegény. 
   DRAKULIN: – Az életével fizetett, hogy mi tapasztaltabbak lehessünk. Lelőtték, mint egy kutyát.
   DÁMCSI: – Pedig milyen jó ember volt. Még a Popsynak is a hóna alá nyúlt. Gyakorlatilag egy idegennek. Szerencsétlen ember. És
mért?
   DRAKULIN: – A fasiszták üldözik a kábítószert, azért. 
   DÁMCSI: – Szemetek.
   DRAKULIN: – Előtte ő is leterített vagy kettőt. Soha nem tudjuk már viszonozni neki, amit a forgalomért tett.
   DÁMCSI: – Mennyire sajnálom.
   DRAKULIN: – Én is. 
   DÁMCSI: – Nála volt a rádiótelefonom! Kölcsön. Meg egy csomó pénz is.
   DRAKULIN: – Biztos, hogy még minden nála van. Siess, kutasd ki a zsebeit, egy fillér se vesszen kárba, csak aztán rakd őket újra
egymásra. Nem kedvelem a rendetlenséget.
   DÁMCSI: – Szia Gézus, hívást várok, tudod. Muszáj. Drakulin úr, megvan! (A másik hendi is előkerül.) Persze, hát kölcsönkérte az
Évcsi telefonját is!
   DRAKULIN: – Még szerencse, hogy mind megtaláltad.
   DÁMCSI: – És akkor még a pénzünk.
   DRAKULIN: – Keresd, ha más találja meg nála, más veszti el az önuralmát, és mindet idegesen zsebre vágja. Ne tűrd.
   DÁMCSI: – Dehogy tűröm! Hol az a pénz, Gézus, hova raktad?
   DRAKULIN: – Ebülvész úr keresni fogja rajtam. 
   BABSZI: – Egy Rolls-Royce ment el a ház előtt.
   A PUB VENDÉGEI: – Ebülvész úr ellenőriz. 
   DRAKULIN: – Ő hitelez a rendőrségnek, támogatja a sajtót, az önkormányzatot. Én meg őt. 
   DÁMCSI: – Nadrágzseb? Üres. Farzseb? Az is. Mennyit kell forgatni szegényt azért a kis maniért. Belsőzsebek? Semmi. Az nem
lehet. Nála kell lenni. 
   DRAKULIN: – Nincs a jobb bokájára szíjazva egy bőrtarsoly?
   DÁMCSI: – Itt?
   DRAKULIN: – Az a bal. 
   DÁMCSI – Itt nincs.
   DRAKULIN: – A zokni alatt.
   DÁMCSI: – Megvan.
   DRAKULIN: – Az összes? 
   DÁMCSI: – Igen.
   DRAKULIN: – Nem hiányzik belőle?
   DÁMCSI: – Ebből? Egy fillér se.
   DRAKULIN: – Nyugodtan számold meg, van idő. 
   DÁMCSI: – De mégis, hiányzik egy kicsi, nem is kicsi, majdnem a fele.
   DRAKULIN: – A mindenit, a fele?!
   DÁMCSI: – Igen, legalább a fele.
   DRAKULIN: – Vagy még több is?
   DÁMCSI: – Még több is.
   DRAKULIN: – Az anyját.
   DÁMCSI: – Több, mint a fele hiányzik, sokkal több.
   DRAKULIN: – Nézd meg újra.
   DÁMCSI: – Ez a negyede is alig van annak, amivel lógott nekem. Most mit csinálhatok?
   DRAKULIN: – Nem sokat. 
   DÁMCSI: – Hogy soha nem kérek papírt. Ilyenkor aztán verhetem a fejem a falba, és kihajtom a bentlévőségeimet, mire behajtom a
kintlévőségeimet. Máris szúr az oldalam.
   DRAKULIN: – Ezentúl mindig kérj papírt. Én is azzal kezdtem, hogy rögtön szerződést kötöttem veletek, pedig teljesen megbízom
bennetek. De egy papírokra épülő világban az embernek legyenek papírjai. A többiek, akik Gézuson fekszenek, nem a te adósaid?



   DÁMCSI: – A többiek? 
   DRAKULIN: – Lefogadom, hogy tőlük se kértél papírt.
   DÁMCSI: – Tőlük? 
   DRAKULIN: – Azért én mégis megnézném őket.
   DÁMCSI: – Így papír nélkül is?
   DRAKULIN: – Aha.
   DÁMCSI: – Keress, találj. 
   DRAKULIN: – Hogy neked mekkora szerencséd van, te Dámcsi.
   DÁMCSI: – Szerencsém, miért?
   DRAKULIN: – Ha élve maradnak, lehet, hogy sose fizetik vissza a tartozásukat.
   DÁMCSI: – Ilyen szemetek? Nem hiszem.
   DRAKULIN: – Nem? Ádám, nagyra nőj, már mondtam neked, hogy túl jó vagy, és azt hiszed, hogy mások is azok. Lásd már be,
hogy azok közül se komál mindenki, akiket te komálsz.
   DÁMCSI: – Még ez is csöpög.
   DRAKULIN: – Hogy?
   DÁMCSI: – A vér. A Gézus is csöpögött még, pedig őt is hogy szerettem.
   DRAKULIN: – Látod, pedig már kétszer is feltöröltettem.
   DÁMCSI: – Á, az nem számít. Nagyon sokáig tart, mire egészen kicsurognak. 
   DRAKULIN: – Meddig tart?
   DÁMCSI: – Disznóvágáson például, már négybe van hasítva, megmosva, beteszik a teknőbe, lesózzák, az ember azt hinné, hogy
már nincs benne semmi vér, és órák alatt egy csomó összegyűlik a teknő alján. Úgy összeszivárog. Csak a pénz nem gyűlik össze
belőlük. Ennél is, a fele volt nála annak, amivel tartozott.
   DRAKULIN: – Adós maradt?
   DÁMCSI: – Igaza van Drakulin úrnak, túl jó vagyok. Eddig mind adós maradt.
   DRAKULIN: – Ennek a nagy szívjóságnak hamar véget kell vetni.
   DÁMCSI: – Muszáj. Szóval, Drakulin úr, hogy mondjam tovább, sokáig ereszt a hús. Nem is hinné az ember, milyen sokáig. Ennél
se volt ott a teljes összeg, és a kezem is milyen, rohanok megmosni.

   Rendőr, rendőrlány, számlazászlós szirénázva beront. Nagyon gyors ez a jelenet is, egészen addig, amíg a rendőrök színen
vannak.

   RENDŐR: – Kezeket föl, zsebeket ki, rendőrség!
   RENDŐRLÁNY: – Állj!
   RENDŐR: – Vond ellenőrzés alá!
   RENDŐRLÁNY: – Értettem. (Fejbe vágja Dámcsit.) Véres a keze. Pénz, rádiótelefonok.
   RENDŐR: – A tettes. Rablógyilkosság, ez a poén.
   RENDŐRLÁNY: – Négy halott.
   BABSZI: – Rablógyilkosság.
   A PUB VENDÉGEI: – Rablógyilkosság. Rablógyilkosság. Rablógyilkosság.
   ÚJDONDÁSZ (a nyitott ajtóban állva jegyzetel): – Rablógyilkosság ma is. Egy Muszájtörpe nevű fickó négy embert kinyírt, és
kirabolt.
   DÁMCSI: – Nem csináltam semmit.
   RENDŐRLÁNY: – Csak egy kis rablógyilkosságot.
   RENDŐR: – Mostanában az tényleg semmi, ez a poén.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Bevételezzük a készpénzt. 
   RENDŐRLÁNY: – Kíváncsi vagyok, hogy a megjelölt tízezresek nála vannak-e?
   DÁMCSI: – Megjelölt tízezresek?
   BABSZI: – Megjelölt tízezresek.
   A PUB VENDÉGEI: – Megjelölt tízezresek. Megjelölt tízezresek. Megjelölt tízezresek.
   RENDŐR: – Ági, kapcsold be az infralámpát.
   RENDŐRLÁNY: – Értettem.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – A királyi vízjelnél a három foszforeszkáló pötty.
   RENDŐR: – Infrál az mind, ez a poén,...
   RENDŐRLÁNY: – ...hogy az összes a mi pénzünk.
   BABSZI: – Muszájtörpénél megtalálták az összes megjelölt pénzt.
   A PUB VENDÉGEI: – Muszájtörpénél volt az összes megjelölt pénz. 
   ÚJDONDÁSZ: – A rablógyilkos Muszájtörpénél megtalálták a véres pénzt. 
   DÁMCSI: – Mind tőlem volt kölcsönben az uraknál, akik ott fekszenek.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – És vért könnyeztek, amikor végre visszafizették.
   RENDŐR: – Senki se szeret fizetni, az egy nagyon nehéz ügy.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Lelki teher.
   RENDŐR: – Ez a poén. 
   RENDŐRLÁNY: – Meg van nála még két rádiótelefon is. 
   DÁMCSI: – Mind a kettő az enyém!
   RENDŐRLÁNY: – Véres a keze!
   BABSZI: – Véres a keze?
   A PUB VENDÉGEI: – Véres! Véres! Véres!
   DÁMCSI: – Mert maguk berontottak ide, és már nem volt idő, hogy megmossam! 
   ÚJDONDÁSZ: – Máris bilincsben Muszájtörpe, a véreskezű rablógyilkos! A vadul védekező Muszájtörpének még a vérnyomokat
sem sikerült eltüntetnie magáról, amikor csuklóján kattant a nyolcas. A rendőrség gyors, mint egy hurrikán.
   RENDŐRLÁNY: – Ékszer?



   ÚJDONDÁSZ: – Az elrablott ékszerek véresen kerültek elő a megbilincselt Muszájtörpe zsebeiből. 
   DÁMCSI: – Csak egy-két gyűrű, de az még mind ott van az urakon.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Tárgyi bizonyíték, Ági, szedd le. 
   RENDŐRLÁNY: – Értettem.
   RENDŐR: – Mind a félmillió meg van jelölve. Az a poén, hogy az összes a mi pénzünk.
   DRAKULIN: – Tegyék el az urak a rádiótelefonokat is, hogy technikájuk színvonala fölvegye a versenyt a bűnözőkével. De a
rablógyilkos az enyém. A tanúk is. 
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – A Drakulin úr?
   RENDŐR: – Ági, bazmeg, pakold az agyadat a helyére, ez a Drakulin úr körzete.
   RENDŐRLÁNY: – Honnan tudjam, ha nem mondod.
   RENDŐR: – Mert az a poén, hogy neked kellett volna mondani.
   RENDŐRLÁNY: – Te régebben vagy itt.
   RENDŐR: – De neked kell tudni a körzetbeosztásokat.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Pardon, a hulla urak is a Drakulin úrhoz tartoznak?
   DRAKULIN: – Hogyne.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Elnézést kérünk, eltévesztettük a házszámot. Adminisztrációs hiba.
   RENDŐR: – Elég nyomszegény környék.
   RENDŐRLÁNY: – Én speciel semmit nem látok itt.
   DÁMCSI: – Ugye, hát mondtam, ártatlan vagyok.
   RENDŐR: – Négy rendbeli rablógyilkosságban. Mostanában ez tényleg semmi.
   RÉSZEG: – Könnyű testi sertés.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – A cselekményből származó adózatlan jövedelmet kivonjuk a forgalomból.
   RENDŐR: – De te maradhatsz.
   DÁMCSI: – Muszáj is. A Drakulin úr vendége vagyok!
   DRAKULIN: – De mennyire.
   RENDŐRLÁNY: – Ez a tetovált részeg is a Drakulin úré?
   DRAKULIN: – Sose láttam.
   RENDŐR: – Gyanús.
   RÉSZEG: – De Drakulin úr!
   RENDŐRLÁNY: – Még gyanúsabb.
   RÉSZEG: – Drakulin úr, segítség, rendőrök!
   RENDŐRLÁNY: – Kezet előre!
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Bilincsbeverés áfával száz forint.
   RÉSZEG: – Mit képzeltek, hülyék! Ha volna pénzem, nem volnék részeg.
   SZÁMLAZÁSZLÓS: – Részünkről vége. 
   DÁMCSI: – Azóta se emeltek?
   RENDŐR: – Jó éjszakát, Drakulin úr. 
   RÉSZEG: – Dandártábornokom, én egy adófizető vagyok, nekem jár, hogy ingyen vigyenek el!
   RENDŐRLÁNY: – Fogd be a pofád, te kis senki.
   RÉSZEG: – Senki? Hála istennek, mert ez itt a senkik ideje, és akkor én is remélhetek. (Elmegy a rendőrökkel együtt.)
   DÁMCSI: – Verhetem megint a fejemet a falba!
   DRAKULIN: – Miért?
   DÁMCSI: – Drakulin úr, a halottakat ezek a hülyék meg se nézték. Szegény Gézus! Csak még öt percig kellett volna a zsebükben
hagyni a pénzem, és akkor most jó vagyok. Muszáj lett volna, nagyon muszáj.
   DRAKULIN: – Ne törődj vele, Dámcsika.
   DÁMCSI: – Hogyne törődnék!
   DRAKULIN: – Van itt pénz.
   DÁMCSI: – De nem nekem.
   DRAKULIN: – Ülj vissza. 
   DÁMCSI: – Köszönöm.
   DRAKULIN: – Itt rengeteget kereshetsz, megfoghatod az isten lábát. Ha akarod. Akarod?
   DÁMCSI: – Igen.
   DRAKULIN: – Lelkesebben, sokkal lelkesebben. Mondd, akarom!
   DÁMCSI: – Akarom!
   DRAKULIN: – Mindenestül legyél benne a szóban. Az egész tested. Akarom!
   DÁMCSI: – Akarom!
   DRAKULIN: – Röpítsen föl, amikor kimondod. Akarom!
   DÁMCSI: – Akarom!
   DRAKULIN: – Akarom. Ez a szó a hajtóanyag, te meg a rakéta: akarom.
   DÁMCSI: – Akarom.
   DRAKULIN: – Akard is, mert hogy isten lába milyen jó, csak az tudja, aki fogja. Például én. És te? Ettél te már tejszínhabos
gyümölcskelyhet?
   DÁMCSI: – Ettem.
   DRAKULIN: – Babszi, hozz az úrnak egy tejszínhabos gyümölcskelyhet, de úgy, ahogy én szeretem, véresen.
   BABSZI: – Van móment, Drakulin úr.
   DRAKULIN: – Babszi, Ebülvész úr nem volt bent?
   BABSZI: – Azonnal jelentettem volna, Drakulin úr.
   DRAKULIN: – Én hiszek isten lábában, Dámcsika. Higgy benne te is.
   DÁMCSI: – Isten lábában?
   DRAKULIN: – Én szerelmes vagyok bele! Te is legyél szerelmes isten lábába! Mondd, akkor benned marad.
   DÁMCSI: – Szerelmes vagyok isten lábába.



   DRAKULIN: – Igen, de lelkesebben, sokkal lelkesebben, hiszen ez nagyszerű érzés, és segít a nehéz helyzetekben. Nekem, aki
mindig terheket cipelek, elhiheted, én csak tudom. Ha az egyik teher lemegy, újat veszek a vállamra. Isten lábába vetett hitem nélkül
képtelen volnék rá. Csinálom, újabb és újabb terhek örökké. Okádok közben, de csinálom. Különben meg, egész kitűnő konyháról
árulkodnak ezek az okádások. Bőségeseket és egészségeseket okádok, komplett ételsorokat. Az okádék mint retrospektív étlap.
Erőleves, kaviáros előétel, szűzpecsenye zöldségkörettel, a kedvenc gyümölcskelyhem, Babszi!
   BABSZI: – Már itt is van, Drakulin úr, gyümölcskehely, málnás, rumos tejszínhabbal, véresen.
   DRAKULIN: – Kösz, Babszikám. 
   DÁMCSI: – Köszönöm, Drakulin úr. 
   DRAKULIN: – Babszi.
   BABSZI: – Igen, Drakulin úr.
   DRAKULIN: – Babszi, Ebülvész úr tegnap se járt bent?
   BABSZI: – Nem, Drakulin úr, Ebülvész úr tegnap se volt itt. 
   DRAKULIN: – Érdekes. 
   BABSZI: – Jelentettem volna, Drakulin úr. 
   DRAKULIN: – Most megkóstolhatod, Dámcsi, milyen a véres gyümölcskehely. Utána ír viszki, olasz kávé.
   DÁMCSI: – Köszönöm.
   DRAKULIN: – Ne köszönd, egyszer még úgyis kihányod.
   DÁMCSI: – Soha.
   DRAKULIN: – Pedig az a nagyság jele.
   DÁMCSI: – Az okádás?
   DRAKULIN: – Hát persze, az igazán nagyoknak az egész világ a hányadékában fulladozik.
   DÁMCSI: – Mért?
   DRAKULIN: – Miért, miért? Ki tudja. Talán unják egymást. A világ a nagyokat, a nagyok a világot. 
   DÁMCSI: – Az jó lehet.
   DRAKULIN: – Unni? És csinálni? Ha egy napra abbahagyod az építkezést, összeomlik, ami addig elkészült. Néha akkor is, ha nem
hagyod abba. Mégis folytatni kell. Meddig? Még egy év. Egy év. Na jó, rendben van, kettő. Még két év, és lesz annyim, hogy
nyomtalanul eltűnhessek egy villa mélyén a város fölötti hegyek közt. Még két év. Azalatt össze kell jönnie. Na jó, három, de maximum
annyi, és tűnés. 
   DÁMCSI: – A Drakulin úr is ki akar szállni? Én már holnap önállósodom. 
   DRAKULIN: – Kértél papírt a pénzről? 
   DÁMCSI: – Milyen pénzről?
   DRAKULIN: – Most se kértél papírt a pénzről! 
   DÁMCSI: – Amit a rendőrök?
   DRAKULIN: – Az volt a váltságdíj első részlete. Most elúszott.
   DÁMCSI: – Váltságdíj?
   DRAKULIN: – Itt vagy nekem homlokig sárosan, négyszeres rablógyilkosságért köröznek, meg is találnak a négy hulla mellett, akiket
hidegvérrel lemészároltál, megtalálják nálad a pénzt, az ékszereket, mégse visznek el. Mit gondolsz, ajándékba hagytak itt a zsaruk?
   DÁMCSI: – De Drakulin úr tudja, hogy nem igaz!
   DRAKULIN: – Még most is véres a kezed. Hogy én mit tudok, az nem számít, nem olyan világban élünk. A rendőrség mit tud? A
tanúk mit tudnak?
   DÁMCSI: – A tanúk? Ők a Drakulin úré.
   DRAKULIN: – Meg te is, a nyolcmilliós a váltságdíj fejében.
   DÁMCSI: – Nyolcmillió?
   DRAKULIN: – Vagy életfogyt.
   DÁMCSI: – Loptam, az igaz. De az nem életfogyt, hanem felfüggesztett. 
   DRAKULIN: – Ha odaérsz élve a bíróságra, és fel nem függesztenek hamarabb. Loptál? Ugyan kitől? 
   DÁMCSI: – A halottaktól.
   DRAKULIN: – Hullarabló vagy. De nem ezért fognak sittre vágni, hanem négyszeres rablógyilkosságért.
   DÁMCSI: – Én, négyszeres rablógyilkos?
   DRAKULIN: – Mindenki ellened vall. 
   DÁMCSI: – Ellenem?
   DRAKULIN: – És soha ki nem jössz a kóterből. Kész, kampó. 
   DÁMCSI: – Akkor bontsuk fel a szerződést, Drakulin úr, és nem is voltunk itt. Fejezzük be!
   DRAKULIN: – Nem kell ennyire elkeseredni. Jobb egy nagy szarban, mint sok kicsiben. 
   DÁMCSI: – Nem akarom folytatni. 
   DRAKULIN: – Nézzük a számokat. Nyolcmillió, amiből lejön, ami nektek járna, marad négy, de rájön az a félmillió, amiről a
rendőröktől nem kértél papírt. 
   DÁMCSI: – De a félmilliót én szedtem össze a hullák zsebeiből.
   DRAKULIN: – Ami itt van, élőáru vagy holt tőke, mind az enyém. Soha többet ne feledkezz meg erről. 
   DÁMCSI: – Négy és fél millió?
   DRAKULIN: – Azt állítottad, hogy a hulláknál nem találtad meg a teljes összeget, amivel neked tartoztak, igaz?
   DÁMCSI: – Pontosan!
   DRAKULIN: – Mennyi volt az?
   DÁMCSI: – Hétszázötvenezer.
   DRAKULIN: – Nyilván kamat nélkül.
   DÁMCSI: – Hát persze.
   DRAKULIN: – Akkor az egymillió.
   DÁMCSI: – Minimum.
   DRAKULIN: – Tehát a végösszeg öt és fél millió, mert amivel eddig neked tartoztak, az most már nekem jár.
   DÁMCSI: – Nem értem.
   DRAKULIN: – Ha az adósságotok fejében az enyémek vagytok, akkor a követeléseitek is az enyémek, világos. És munkára fiú,



mert kell a pénz. A mai bevétel is kevesebb volt huszonegymillióval, mint amennyi Ebülvész úrnak minden napért jár. A nyakán vannak
a választások, és ha személyesen Ebülvész úr kérdezi meg, hogy hol a kampányköltség, akkor már baj van. 
   DÁMCSI: – És a nászéjszakánk? Az nem számít?
   DRAKULIN: – Most kezdjük újra? Annak az árát levontam az adósságotokból.
   DÁMCSI: – Se nászéjszaka, se négymillió.
   DRAKULIN: – Dehogynem. Évcsi nászéjszakája talán már véget is ért, a tiéd hamarosan kezdődik, a pénz meg még több is másfél
millióval. 
   DÁMCSI: – De nem mi kapjuk!
   DRAKULIN: – A jó esélytől a nulláig rövid az út. Meg vissza is. Benne lehettek egy nagy családban, ami hosszú távon jól hoz. De
most rajtatok a sor. Először be kell tennetek a bankba, hogy majd utána kivehessetek. Itt a cím, mindjárt jön a taxi, kimész a
Hűvösvölgybe. Jó munka, jó pénz. 
   DÁMCSI: – Ez egy férfi.
   DRAKULIN: – Behívták a babáját katonának, és most nagyon szomorú. Meg kell őt vígasztalnod. 
   DÁMCSI: – Egy férfit?
   DRAKULIN: – Muszáj. Ezért vagyunk, ez a dolgunk. Ő is egy érző szív. Gazdag, jó kapcsolatú ember, akinek a barátsága nagy
hátrány, mihelyt összevesztünk. 
   DÁMCSI: – Nem is azt mondom, hogy nem, de viszont... 
   DRAKULIN: – Aki homoszexuális kapcsolatra nem hajlandó, az rasszista. 
   DÁMCSI: – Én nem vagyok az, de viszont...
   DRAKULIN: – A választás pedig a megrendelő szabadsága. Ő majd mindent elmond, mindenbe bevezet, nagyon szeret bevezetni.
Megmutatja mit, hogyan kell, ezt biztosra veheted, semmi izgalomra nincs okod. Már az előbb is panasz volt rád, pedig még el se
kezdtél dolgozni.
   DÁMCSI: – Rám?
   DRAKULIN: – Minősíthetetlenül beszéltél a kuncsafttal, akit Évcsihez küldtem.
   DÁMCSI: – Honnan tudtam volna, hogy Drakulin úr küldte?
   DRAKULIN: – A főszabály, hogy mindenkit én küldök, aki fizet. Ezt az egy esetet meg felejtsük el. Koncentráljunk arra, hogy öt és fél
milliót kell ledolgoznotok. Villámgyorsan. Ebülvész úr nagyon várja a pénzt, ez az öt és fél, drága barátom, ez semmi, a hibátlan
üzletmenethez hatalmas pénzek kellenek. Rajtatok a világ szeme. 
   DÁMCSI: – De az Évcsi nem fogja ezt csinálni. Hogy mondom meg neki.
   DRAKULIN: – Kitűnő példány, már tudni fogja. Ő itt marad. Téged pedig megvár a taxi, és a nászéjszakád után mész Győrbe.
   DÁMCSI: – Az Évcsi nélkül?
   DRAKULIN: – Összefonódásra nincs lehetőség. Győrben leszel kisfőnök. Ami itt Gézus volt, szegény.
   DÁMCSI: – A Gézus?
   DRAKULIN: – És ha munka közben bármi problémád lesz, itt vagyok én, a védelem. De nem lesz.
   DÁMCSI: – Mért nem?
   DRAKULIN: – Egy profi rablógyilkosnak? Aki hidegvérrel lemészárolt négy embert? És ez csak az, amit tudnak róla? Meg vagy
csinálva, drága barátom. Rettegni fognak tőled. 
   BABSZI: – Egy Rolls-Royce megy a ház előtt.
   DRAKULIN: – Megáll? 
   BABSZI: – Nem, Drakulin úr, söpör tovább. 
   DRAKULIN: – Ebülvész úr...

   A tér és az utca torkolata, Almakonty és Évcsi jobbról és balról.

   ALMAKONTY: – Ugye hogy te se haltál bele. 
   ÉVCSI: – Még most is hányingerem van, de túlvagyok rajta. Fölvesszük a pénzünket, és sose jártunk itt. Vége. 
   ALMAKONTY: – Az első üzlet nekem is elég furcsa volt, de gyorsan megtanulja az ember, hogyha engedsz, hamarabb szabadulsz. 
   ÉVCSI: – Mikor kezdted?
   ALMAKONTY: – Tizenhét éve.
   ÉVCSI: – És hogyan? 
   ALMAKONTY: – Eladtuk a nászéjszakánkat. 
   ÉVCSI: – Ti is? Mi lett a pénzzel?
   ALMAKONTY: – Miféle pénzzel?
   ÉVCSI: – Az árával.
   ALMAKONTY: – Átvertek. Az a csali, te. De mindig van, aki bekapja. 
   ÉVCSI: – Nem, nem, nem, nem! Ez nem igaz.
   ALMAKONTY: – Elvesztetted az agyadat, ki az, aki milliókat leperkál, hogy egyet dughasson veled?
   ÉVCSI: – A nászéjszakánk adtuk el, nem magunkat! 
   ALMAKONTY: – Ti is beszoptátok, ahogy mi is beszoptuk. 
   ÉVCSI: – Neeem!
   ALMAKONTY: – Milyen szép volt. Elképzeltem a lakásunkat, hogy reggel felkontyolom a hajam, szellőztetek, és az ablakban
mindenki látja, hogy a kontyom milyen gyönyörű.
   ÉVCSI: – Tényleg az. 
   ALMAKONTY: – Neked is megcsináljam?
   ÉVCSI: – Jó. Most akkor mi lesz? Papírunk van mindenről. 
   ALMAKONTY: – Hogy is hívnak? 
   ÉVCSI: – Éva.
   ALMAKONTY: – Éva, már minden oké. A futtatód nagy szám lett, úgy ismeri mindenki, mintha húsz éve itt melózna. És félnek tőle
rendesen. 
   ÉVCSI: – A futtatóm?
   ALMAKONTY: – Négy manust kinyírt négy másodperc alatt, egy csomó manit kaszált, meg ékszereket.
   ÉVCSI: – A férjem?



   ALMAKONTY: – Igen, a Muszáj, a Muszájtörpe, a stricid. 
   ÉVCSI: – Jézusmária. Ölt?
   ALMAKONTY: – Nem is örülsz?
   ÉVCSI: – Tényleg? Ölt?
   ALMAKONTY: – Kurva jó fej! Az történt, hogy amikor a Rózsában volt a balhé, lelőtt három manust, meg véletlenül a Gézust is. 
   ÉVCSI: – A Gézust is?
   ALMAKONTY: – Legalábbis a Muszáj azt mondja, hogy véletlen volt. Senki nem mer vele vitatkozni. 
   ÉVCSI: – Most hol van? Bújkál?
   ALMAKONTY: – Mért bújkálna? Lehet, hogy idejön, de lehet, hogy nem, mert megy Győrbe, te meg itt fogsz dolgozni velünk egy
másik stricivel, Drakulin úr majd kijelöli.
   ÉVCSI: – Nem vagyok kurva.
   ALMAKONTY: – Hát mi vagy? Most jössz a fuvarból, itt állsz a sarkon majdnem meztelen.
   ÉVCSI: – Nem, nem, nem, nem!
   ALMAKONTY: – Dehogynem. 
   ÉVCSI: – Nem ez volt ígérve!
   ALMAKONTY: – Az meg kit érdekel?
   ÉVCSI: – A pénzem adjátok ide! A pénzem! A négymillió forintomat! 
   ALMAKONTY: – Ne hülyéskedj már.
   ÉVCSI: – Ki vagyok rabolva. 
   ALMAKONTY: – Ki.
   ÉVCSI: – Lőjetek agyon, engem is lőjetek agyon!
   ALMAKONTY: – Jól van édes, értem én, csak éppen értelme nincs. Nyugi, és nem lesz semmi baj.
   ÉVCSI: – Gyilkost csináltatok a férjemből. Őt akarom! Hívjátok azonnal ide. Taxi, taxi! Egy percig nem maradok.
   ALMAKONTY: – Adjátok vissza a nászéjszakámat! A menyasszonyi koszorúmat, a millióim! Meg a növénygyűjteményem, a
matrózgallérom, az ebédjegyem, az akácos utat a fehér sziklákkal. Na, elég volt, anyukám. Fogd be a pofád, mert szétverem.
   ÉVCSI: – Tessék?
   ALMAKONTY: – Fejezd be, ez itt nem megy. Nem tőlem kell félned, én pont olyan kurva vagyok, mint te. De az az igazság, hogy
megmondjam neked, hogy Drakulin úr az ilyesmit nagyon nem komálja, és hamar átvágják a torkod. Képes vagy felfogni?
   ÉVCSI: – Nem fogok strichelni.
   ALMAKONTY: – Ne stenkerold magad, fölösleges. Drakulin úr azt szereti, ha rögtön megvan, amit akar, Drakulin úr semmit nem
szeret kétszer mondani, Drakulin úr nem szeret várakozni, Drakulin úr nem szereti a rendetlenséget, Drakulin úr nem szereti, ha a
lányok és a fiúk válogatnak a kliensek között, Drakulin úr nem szereti, ha a keresztnevén szólítják.
   ÉVCSI: – Mért, mi a keresztneve?
   ALMAKONTY: – Most, hogy így kérdezed, nem is tudom. Az a lényeg, hogy Drakulin úr mindenkit tegez, de Drakulin urat mindnyájan
Drakulin úrnak hívjuk. És Drakulin úr azt se szereti, ha valakinek nincs rendben a sminkje, ha nem illatos. Tessék, a tükröm.
   ÉVCSI: – Kit izgat, hogy mit szeret az a szemét állat. 
   ALMAKONTY: – Ezt soha többet ki ne ejtsd a szádon. 
   ÉVCSI: – A férjemből gyilkost csinált, belőlem kurvát. Nem. Megyek, elég volt.
   DÁMCSI (üzletiesre dizájnolt, színes öltönyben jelenik meg): – Muszáj maradni, Évcsi.
   ALMAKONTY: – Ha meghallom ezt a muszáj szót, muszáj valami fedezéket keresni.
   ÉVCSI: – Nem maradok.
   DÁMCSI: – Tartozunk Drakulin úrnak.
   ÉVCSI: – Ő jön négymillióval nekünk! Vegye ki belőle, ami jár neki, a többit a zsebünkbe, és tűnés.
   DÁMCSI: – Már levonta, ami jár neki, és még így is mi vagyunk sárosak.
   ÉVCSI: – Az nem lehet.
   DÁMCSI: – Évcsi, megöltem négy embert. Nem fontoltam meg, de mégis, megtörtént. Csak húzgáltam a ravaszt és törtem előre, ők
meg hullottak, mint a legyek. Vagy én vagy ők. Muszáj volt. 
   ÉVCSI: – Igen.
   DÁMCSI: – És Drakulin úr kiváltott a zsaruk karmai közül. Nyolcmillióért.
   ÉVCSI: – Hullánként kettő. Amennyit darabonként értünk is fizetett volna.
   DÁMCSI: – Pontosan.
   ÉVCSI: – És most nem ő fizet nekünk négymilliót, hanem mi tartozunk ugyanennyivel neki.
   DÁMCSI: – Nem. Öt és fél millió a sarunk.
   ÉVCSI: – De mért?
   DÁMCSI: – Mért, mért, voltak részproblémák, és azért. De könyvelni nincs most időm. Húzok Győrbe. Muszáj. 
   ÉVCSI: – Győrbe?
   DÁMCSI: – Hát most nem mindegy neked, hogy négymillió vagy öt és fél! A négyet meg tudnád adni? 
   TAXIS: – Muszáj úr, haló, várok a verdával, mehetünk Hűvösvölgybe.
   DÁMCSI: – Akkor télak!
   ÉVCSI: – Nem Győrbe?
   DÁMCSI: – Mindent megmagyarázok majd, Évcsi, de most rohanok, muszáj.
   ÉVCSI: – Én is megyek.
   DÁMCSI: – Nem. Itt várj rám, ezen a sarkon.

(Vége)


