
(Felvinci Ot tó fel ug rik, és ököl lel ál lon vág ja II. Tisz -
tet, aki föld re ke rül, de fel pat tan, és rá akar ron ta ni
Felvincire.)

I. TISZT: (Vis  sza tart ja a II. Tisz tet:) Ne! Most nem
kell! (Felvincinek:) Ajaj, meg ütött egy tisz tet.

FELVINCI OT TÓ: Hal lot ta, mi ket mon dott!?
I. TISZT: Állt ma ga mö gött, csen de sen ér dek lő dött a

ta nít vá nya fe lől, és ma ga rá ron tott. 
FELVINCI OT TÓ: Le kur váz ta a ba rát nő met.
I. TISZT: Ár tat lan ér dek lő dés volt. Ma ga vi szont

ütött. És en nek nyo ma van. Néz zen tü kör be! Van ma gán
sé rü lés? Nincs ma gán sé rü lés. Raj ta van sé rü lés? Raj ta
van sé rü lés.

FELVINCI OT TÓ: Hal la nia kel lett, mi ket mon dott!
I. TISZT: Na gyon jól hal lot tam. Azt kér dez te: hogy

van a csi nos ta nít vá nya, Felvinci Ot tó? 
FELVINCI OT TÓ: Nem ezt mond ta. Na gyon jól tud -

ja, hogy nem ezt mond ta!
I. TISZT: Ma ga fel pat tant és meg ütöt te. Meg ütött

egy tisz tet. Tud ja, hogy ezért hány év bör tön jár? 
II. TISZT: A bör tön ben fogsz meg ro had ni!
I. TISZT: A cel lá ban majd sza val hat.

II. TISZT: Ha jól vi sel kedsz, há rom ha von ta en ge -
dünk be szé lő re.

I. TISZT: Meg ütött egy tisz tet. Saj nos a szín há zat ti -
zen öt-húsz év re el kell fe lej te nie.

II. TISZT: Örök re.
FELVINCI OT TÓ (ma gá ba ros kad): Ezt nem te he tik

ve lem!
II. TISZT: De meg te het jük, mert meg ütött.
FELVINCI OT TÓ: Nem csuk hat nak bör tön be. Sem -

mit sem csi nál tam.
II. TISZT: De hogy nem! A né pi ha ta lom el len iz ga -

tott. Meg ütött egy tisz tet. Hol nap már a bí ró sá gon le het
az ügy. Dönt se el, hogy ha za akar-e men ni, vagy le tar -
tóz tat juk.

FELVINCI OT TÓ (meg tör ten): Ha za aka rok men ni.
I.TISZT: Mi sem sze ret nénk, hogy bör tön be ke rül jön

egy ilyen nagy mű vész. 
Ha akar ja, el fe lejt jük az egé szet, hi szen em be rek va -

gyunk. Na, nyújt sa nak ke zet. Itt ír ja alá!
(II. Tiszt a ke zét nyújt ja, I. Tiszt a tol lát. Felvinci ki -

kap ja a tol lat I. Tiszt ke zé ből, alá ír, majd le dob ja a tol -
lat és el ro han.)
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Montaigne meglátogatja Tassót

Oly szomorú látni egy fényes elmét
így elborulva – ő, akinél szebb igéket
nem fűzött össze más, aki a Szentföld
visszavívásáról dalolt, olaszul, ihletetten,
mint Dante óta senki – ő, a költő,
most szótlanul ül egy sötét szobában
és naphosszat maga elé mered.
– Ilyenkor érzem, túl gyarló az ember
és bölcsességünk mit sem ér, ha száz
orvos sem tudja meggyógyítani
azt, aki csak átkozza a jelent.
Egy tiszta szellemet bénít az őrület!
(Az észnél nagyobb erő a félelem).


