1. rész

GOSZTONYI JÁNOS

AKVÁRIUM
Zenés közéleti dramolett három részben
SZEREPLŐK

kroó ademár tanszékvezető
tátos pepi professzor
perlusz docens
zsótér ali docens
forbát jusztin tanár
sniff laci docens
zsozsó néni tanár
bláti gerzson tanár
potok feresi tanár
dajos daisy tanár
rázsó imi farkas docens
perc oszkár docens
péntek móric docens
kemenci pöfi docens
schneider sunci tanár
gimpler jónás adjunktus
vacog jakab főtitkár
elbogen lajos instruktor
borsóné melegics mariann elosztó

1.jelenet
vacog

(a készülődő játszók közé lép)

I

Nevem vacog jakab, az iskola adminisztrativ vezetője vagyok. Kiosztom a leckekönyveiket, és pár keresetlen
szóval, amit még muszáj összekeresnem,
ismertetem önökkel a rendet az Ömfin,
az intézmény néhány alapvető célkitűzését.
-A századvégi életben az önmutatásra
komoly szerep hárul. Az önmutatásba
nemcsak minden belefér, de belekívánkozik is.
A földön mindenki önmutató valamennyire, de
aki szakmája szerint is az, attól elvárja az iskola, hogy megbecsülje magát...,
hang (gimpleré)
Miután más úgyse
nagyon becsüli.
vacog
Intézetünk egyetlen e nemben: ez nagy
előnye. hang (m. f) És nem kisebb hátránya!
vacog
A sok kitűnőség,
aki itt képezni fogja majd önöket,
nagyreszt mutatványos maga is, így a jövő
záloga biztos, akár a jövőnek a záloga
biztos, akár a jövőnek záloga, biztos,
akár a jövőnek záloga - lenni szokott.
Jaj, be didergek. Kihűlőben a teljes
univerzum ...
hang (m. f.)
S az univerzitás se különben.
vacog
Sok rossz hír járja erről a helyről... de önök ne üljenek
fel ezeknek...
hang (m. f.)
...akkor se, ha legtöbbje
igaz!
vacog
Kívülről érkezel, vagy kebelbeli vagy?
Hallgass el, disszonáns hang! Nicht vor die Kinder.

2.jelenet
1. fiú
A sokat reklamált közéleti ihletésű darab, íme!
Történik napjainkban az Ömfin.
2. fiú
Kezdődik az oly erősen igényelt közéleti mű!
A játék stílusa barbárul egyszerű, erősen akrobatikus. A szerző 3. fiú Olyan közéleti lesz, hogy bárki, aki ennél
azonban nem a kínálkozó (s némileg elcsépelt) cirkuszi megoldásra,
közéletibbet látott, visszakapja a jegy árát!
hanem egy tágabb, panoptikumi és vurstlivilágot is magába foglaló
gimpler (be) Gyerekek, ne csinálják!
közegre gondolt. A Simplicissimus karikatúrái mozdultak előtte.
1.
lány
Késő, már belevágtunk.
Maszk, kellék, mozgások, fény olyelrajzoltan jelentkezett, amennyire
Foglalkozzunk a tág lélegzetű klasszikusokkal.
talán egy ,vad" Revizor-előadásban látta valahol, valamikor. De az is gimpler
lehet: csupán grafikai élmények inspirálták.
4. fiú
Inkább a saját szűkebb lélegzetű környezetünkkel.
Az Önmutatók Főiskoláján, az Ömfin kevés a csín. A díszletelemek: 1.lány
Kis átvilágítás a dolgokon, nó persze
akár egy színészeti iskolán használatos jelzések. Portára, folyosóra,
röntgensugarak helyett - két pislogónkkal ...
lépcsőházra, tanteremre utalnak a színhelyek, de csupán a Tér s a
benne akváriumi módon érintkező - felbukkanó és eltűnő - alakok a 2.lány
. mert egy s másban hülyék lehetünk-de vakok ...?!
lényegesek. A (be) vagy az (el) utasítás csupán az egyszerűség és
gimpler
Egy
lavórnyi vihart ...érdemes-é?
érthetőség kedvéért, jelzésként szerepel.
5.
fiú
E
lavórban
a tenger.
Jeleim: (-) szokatlanul hosszú szünet
Minek tiltakozik? Rajtunk kívül úgysem akad élni
(g) megtörténik az a gesztus, amelyre a szöveg utal
szándékozó lény, aki fölvállalná a darabját!
(!) rendkívül erővel kiáltja
6. fiú
Magát én domborítom. Figyeljen, így valahogy:
(z) zártan mondja
„ gimpler vagyok..."
(h. k.) már benn tartózkodik, de hirtelen kiemelve
3. lány
Micsinál?
6. fiú
„Nem csinálom vagyok gimpler. Tudom, hogy nem nagy ügy
gimplernek lenni. De hát egy iskolán
kell néhány kis tanár is, hogy a nagyobbak méreteit
becsülni tudják. Engem küldnek
előre mindig. Igy szoktatjuk az évfolyamot.

gimpler
6. fiú
gimpler

1. fiú
2. fiú
4. lány
7. fiú
5. lány

gimpler
3. fiú
4. fiú
gimpler

2. lány
gimpler

Gondolják el, ha egy szédítő arányú tanárral
találnák hirtelen szemközt magukat:
hátrabicsaklik a nyak s nyekk. Ráadásul legalábbis.
De így, ha sniff laci vagy rázsó imi farkas lép be
utánam,
nem szólva perc osziról - lépcsőzetesebb az egész.
Kevésbé károsít az ámulásuk csigolyát." - Nos?
Túlságosan közelbe harapván, félek...
Az más. Ha féllesminkelünk.
Nem tőlük. Illetve... tőlük is.
Inkább attól: csekély bennem a tárgyilagosság ...
távlat híján nem tudom megragadni a dolgot...
A cáfolat szabad. Tegyük fel: elvetjük a sulykot.
Visszavetheti bárki. Tessék: írjon ellendarabot.
Egy tabuval kevesebb, ha csupán megpendül a tárgy.
Egy tabuval kevesebb, az pedig kevesebb egy tabuval!
Több szerepet, önerőből, az évfolyam maga tölt be vénebb figuráknál a szakma segít...
Kellékes: a mérgeimet. Legjobb indulatú lévén
zsozsó néni leszek.
Mi lesz ebből, egek!
ígérkezik valóban
e játékban majd némi túlzás...
Vagyis inkább
a túlzásban akad majd némi játék...
No, jó. Mit mentegetőzzünk? Illetve, majd miután
arra alapos okot adtunk... hiábavalóan,
kicsit sunyin s mégis diadalmasan mentegetőzni ...
királyi élvezet az. - És hadd legyek én magam én.
No, jó - ha beszáll. - És sehol sem kér finomítást?
Családja van, szeret is ténykedni e tájon .. .
Ej mit, lehetetlen a hajszálnyi hazugság,
akár a hajszálnyi halál, mindkét fogalomnak
csak teljessége lévén - menjen élesbe, ami éles!

3. jelenet
vacog

tátos

Akkor letesszük az esküt. A formula. Mondom előre:
„Én .................. - esküszöm arra, hogy a jóra, nemesre
mindig törekedni fogok, szappant nem eszem ... illetve:
roppant szívesen s töretlen szorgalommal végzem a
dolgom, minden tőlem telhetőt elkövetek a szélesebb
közösség, nemzetem javára, hogy így - követvén
példaképeimet - az önmutató
társadalom hasznos és értékes tagja legyek." tátos professzor úr évadnyitó dala jön most.
Intézetünk százötven éves fennállása során,
minden évadnyitón s -zárón elénekelte, hacsak
nem kínozta a nátha avagy a háttérben maradás
vágya...
Köszöntem e szép beköszöntőt. Még soha náthás,
se szemérmes nem voltam. Vágjon bele, karnagy
uram.
Önmutatók!
Az önmutatásnak ha a vágya erős,
az a jó.
Akkor sikerül
az önmutatás,
amiről énekelek.
Tisztahomlokú banda, be szép,
ami vár, ami jön,
ami súlyosodik majd tereád.
Felelősség.
Csupa nagybetűvel.
Mi szép a ti célotok, önmutatók.
Legyetek büszke reá,
hogy önmutatókul jelölt ki a sors.
Ki kellene vetni ebből a körből
minden sehonnaiságot.
Mondván: félre, sehonnaiak!
Ezt véssétek jól eszetekbe
s a lelketekbe, ha van.
Erről a helyről én nektek azt üzenem:

ne csupán becsvágy!
Hanem becsület!
Csupa lángbetűvel.
Öntudat, lelkesedés és BECSÜLET!
Nagybe-betűs.
Be-be-be-be-be-be-becsület.
(Táncosan le/ép)
vacog
Mindent köszönünk. Vastapsot, egyetértő
lábdobogást.
S most- ismerjük meg az iskola hírneves tanári karát!
Példaképválasztás idején célszerű, nem?
minden tanár (váratlan csoport)
Halihó! Halihó! Mi vagyunk azok, halihó!
vacog (a neveket orrból, cirkuszi módon, elhúzva)
Ihol tátos professzor úr két nagyröptű követője
perlusz mesterlövész...
perlusz
Precízen. Mert ma már
célbalövés
nélkül semmise megy, és - főként - semmise jön.
vacog
Nagy tüzeket nyel, de kifújni sem restelli őket
zsótér ali...
zsótér
Megfelelő célpontra, a megfelelő időbe' tüzet - ez
az elvem. Észreveszik majd.
vacog
Keze élével pecsenyét szeletel - r á z s ó imi farkas.
rázsó
De mindazokért, akiket szívébe fogad,
kész lerúgni a mennyből az angyalokat.
kemenci
Csőd. Csőd. Csőd. Csőd. Csö - csőd. A csőd. Be csőd.
vacog
Ő volt kemenci tanár úr-de már lábadozik!
péntek
Bimbós lelkem csukva marad, ha nem ihletitek.
Imádjatok picikét, s virágba borulok...
bláti (z)
Mitugrász zsaroló. - Csak imádják. Nagyon lehet őt!
vacog
péntek móric tanár úr! Ő pedig bláti gerzson!
bláti
Ez meg a kesztyű. Rendeltetése világos. Majd ebbe
bele. (g)
vacog
Dobni való csinos késeivel, valamint
mosolytalan mosolyával: forbát jusztin, aki
ajkuk közül is kicsippenti korbáccsal a csikket!
forbát (g)
A bőr ettől néha reped, s szánkba pereg a dohányde csitt és önfegyelem. És szenvedj szárazon. Ki
nem állhatlak, ti riadt s tétova lelkek!
(Velem oly rokonok, hogy elbizonytalanít
a puszta létetek, s belétek kell taposnom!)
Az boldogul, aki hozza magát - le kell írni a többit!
vacog
A lepények evése s álmodása terén
lassan klasszikusunk...
potok Hahó, kisapák, kisanyák, sok új kisöreg! Voltam magam
is kicsi egykor-no de ennyire? Kétlem.
vacog
potok fercsi maestro!
schneider (riad) Ha zűr van: szóljatok. Ha nincs: kezdjünk dologhoz!
vacog
Szendergéséből egyre riad, de értelmezheted úgy is:
riadásából egyre szenderedik schneider sunci tanár
úr!
schneider (m. f.)...ennyiért semmiképpen! Már végetért a tanév?
Vagy épp kezdődik egy? Csúszik az élet,
a banánhéj meg a pénz... és nincs sehol ajtó. Csak
rosszindulat. Befalaztak. A konkurencia nő... de
hogy kőmíves is? Jaj, nincs kiút.
Valóban labirintus? Vigyázzon, kicsi lány,
mert megtanítom. Az ellenségeim
álmomban, úgy látszik, befalaztak... de ez hasizom!
Egy harckocsit én, tapintson ide, odébblökök ezzel!
Mit remeg? Álljon elém, kicsi lány-tekintse a nagy
szárnyalásból, amit majd közösen eszközölünk,
kis előlegnek ezt... (g) Repült egy finomat, mi? (Elalszik)
rázsó
Apropó, repülés! A sniff laci nincs itt?
melegics
Kiküldetésbe küldtem. Érkezik majd.
Megvillan pár pillanatig, páratlan tüneményaztán elsötétül az ég, és újra snifftelen éj lesz.
S hiányába, ha kicsit belepusztolok is,
nem tehetek róla: újra és újra kiküldöm.
vacog
borsóné melegics mariann, központi elosztónk.
Melegen üdvözöljük s ki itt van vele együtt,
instruktorunkat- elbogen lajost!

elbogen
daisy
vacog
daisy
vacog

Tessék csak, tessék, én nem számítok.
Hatalmam könnyű füst, kicsit köhögtet,
de - szavatoltan nem fojt meg soha senkit.
Azén gyönyörű oktatnivalóm a tojástánc!
Könnyedség, elegancia, arabeszk a tojáson!
És sztepp! És sztopp! Tartása a gerincnek!
Építsük egy életre szólóan klassz egyenesre!
d a j o s d a i s y tanárnő! Most pedig bemutatnám .. .

zsozsó nénit akarná, de gimpler elnézi a mozdulatot

gimpler

Fölösleges. Besurrantam közéjük
kis előzetes ismerkedésre, s hogy a nagy
tanárok láttán majd ne káprázzék úgy a szemük...
perc
Nem kedvelem, ha besurrannak. No de mindegy. Ha
már megtörtént a dolog -okosabb örülni neki. A
dolgok ilyetén felfogása kilazítja a belsőt, megenyhül
a lég, vidul a határ, kelepelnek a gólyák...
vacog
Ez ifjú bölcs lesz most a szellemi atyjuk, éveken átperc oszkár osztályfőnökúr...
perc
Kösz, amigo.
Besurranásokat elhárítva magunktól,
gyerkőceim, édes bumfordi fiúcskák,
gusztusos bocilányok, jaj be imádnám a borjúhusit,
egy nyáj leszünk, egy pásztor, s összebújva
mutatunk fityiszt a rusnya, ránk törő hidegeknek!
Csak nem cselekedni, hogy el ne hibázzuk - ez a
lényeg!
A tantermünkbe, babái m, s kezdjük az oldalazást
s éveken át tartó okos csevejünk az önmutatásról.
Az egymás melegében megfoganó tanok híve vagyok!
A spontán elsajátítás az üdv kapuja!
vacog
- Köszönjük a megjelenést, a figyelmet, a dalt ...
tátos
Elég volt ez az egy?
rázsó
Nekem nem. Énekelj a
fülembe gyorsan egy másodikat.
tátos
Nyisd ki--és boldogan! (Énekelve el)
zsozsó néni Én kimaradtam! Lelki nagyothallók! Kimaradtam!
vacog
Ezzel az Ömfin meg is nyílt a tanév...
zsozsó néni De én kimaradtam!
elbogen
Jól együtt van a társaság, legszívesebben
a szikrapattogásig dörgölném tenyerem...
melegics
Magam is,
magam is!
vacog
Jaj, ne... csak szikra ne... még belobban valami.
elbogen
Baj van a légkörötökkel?
vacog
Nem több, minta világban.
A feszültség fokozódása alól ez a hely se kivétel. A
légkör nagyszerű. Csak kissé robbanékony.
elbogen
Egymásba értek, azért! Tanár hátán tanárt
látok csak itt, és mind csupa becsvágy meg irigység!
De megritkítjuk majd a húsevő mimózák
e dzsumbuját...
zsozsó néni
Elsőnek őt! Gyökerestől! (gimplerre)
ademár (be) Első benyomásod volt a helyes, jó lajosom. Jól
együtt van a társaság, s a légkör
gyúlékonysági foka megfelelően kellemetes
Ahány személy néz, annyi a szín. S e
tarkaság nemcsak a nívót szavatolja, de még
valamit:
a toleranciát... ami fontos...
zsozsó néni
Nem tudott bemutatni
jakab,
mert ez a bajkeverő bekeverte magát a vonalba!
melegics
Menjünk már, sniff laci átutazik ma hazánkon.
Illik köszöntenem őt. .
elbogen
...s elhűl az esti pacal.
zsozsó néni Hidegre tettetek és most nullifikáltok!
elbogen
Kis személyes bibi - elmúlik, ahogy jött.
zsozsó néni Nekem számít az a fikarcnyi jelenlét...
elbogen
Legközelebb
majd kétszeresen mutat be vacog .. .
vacog
Rendben. ígérem.

zsozsó néni Nem lehet átsiklani rajtam... noha torkig
befagyasztva... a jégenkopogóját...
melegics
Gyere, menjünk...
sniff gépe landol...
elbogen
Ugye, hallod? Rendben lesz a dolog.
zsozsó néni Hogy lenne rendben, amikor kimaradtam? A
jégen kopogóját!
4. jelenet
ademár (vég/g kicsit raccsol, a jelenetsorán átöltözik)
Mindent meg kell tenni azért, hogy otthonosan
érezze magát az otthontalan világban az ember.
A görög klepetusnak, egy hosszú khitónnak szerintem-, persze alsóneművel, no meg az
éghajlatunknak megfelelő kötött
holmikkal kombinálva - párja nincs.
Már ezt a jó hümateiont, lehet hogy régimódi,
mint mondják: „túl hagyományos" - az undok
szikravető szövetek, a zakó nevű páncél,
nem szorítja ki nálam, s nem bújtatom a lábam
csukaorrú cipőkbe. Még mit nem? A cipőm is
ragadozzon?
Enélkül is, ami zajlik- nem elég? Saru és gyapjúzokni.
Az áthaladó kemencit zsótér és perlusz figyeli

kemenci
perlusz
zsótér
ademár
perlusz
ademár

. perlusz
ademár
zsótér

Csőd ... csőd. A csőd.
Csak ezt tudja mondani mindig.
Egyébre se képes. Sosem is volt. - Ő melyik oldalt
gyengíti? Per abszolúte közömbös.
Nem megnyerni kell - kisöpörni.
Én is söprögettem ma a kertben A mozgás jót tesz a szervezetnek...
Felfrissül tőle az ember
testileg, szellemileg. Famíliámban az átlag életkor úgy nyolcvan körül mozog,
s egy patikus nagybátyám nyolcvanöt évvel
„mérges gombák" címmel híres szakkönyvet írt még ..
Ez roppant biztató tény.
Velem is azt teszi. Biztat.
Ápoljuk kertjeinket. Persze, ha vannak.

Ketten el
ademár

perc (be)
péntek
péntek
perc
forbát (be)

- Minden öltözet és sompolygás közöl valamit.
Az ő kimódolt toprongyuk vajh' mit üzen?
„Majd mikor hatalomra jutunk - rendes holmit viselünk!" Remélem, holtomig nem
lesz egy jó ruhátok.
Míg ezt fejtegeted, ha megindulnál valamerre mi meg hátrálnánk előled peripatétikusan...
Kis édes végszavakkal úgy csigáznánk az
elmeműködésed, míg felfokozódik...
Kis ó-< meg á-k gördülnének ki belőlünk...
A holt tekintélytisztelet korában
nem megvetendők az ilyen kis ámulatok...
Kit hajigálhatnék végre körül, hol a lány?
forbát jusztin a bőrtől nem egész öt centire dob,
s ha megfelelően vonzó vagy, még közelebb is ...

bikinis lány (h. k.)
Semmi szex, kicsikém, csak a késeim süvítése.
S a gyengébb idegzetűek forduljanak el. (Kést
dobál) ademár (míg perc és péntek menüettre hátrál előle)
Non' kéne hagynom hajigálni, de ha ölre megyünk,
sok k nos vonzata lenne-s ő mesterien dob.
Eleganciája s a sniff lacié pedig mit üzen?
„Jobb emberek vagyunk, sem a toprongy, sem
avíttság.

forbát
bikinis

forbát

A valódi értékek a mi értékeink.
Nem törünk hatalomra, viszont alapjaiban kritizáljuk-s
hogyha reánkdől, hát... alatta leszünk. Az ilyen
hatalom a harcban kivívottnál
rántásízűbb - de meg lehet szeretni s szokni azt is."
Háromszor rebbent a szeme.
Örült neki
vagy
kevesellte, tanár úr?
Itt én faggatok, és nem maga faggat- no, tűnés!

Lány el

ademár

Gágogni mer! Hiába, ahol nincs szigorúság,
lélektanos libák lazítják a munkafegyelmet! (El)
Én az úgynevezett hatalmat csak azért nem adom:
ne jusson ezeknek. Platón és Szókratész óta új
gondolat egy sincs, sőt, úgy tűnik olykor:
egyáltalában nincs is gondolat.

Mind el

5. jelenet
melegics

sniff

melegics
sniff

Hírnök vagyok! Jelentek víg halihóval!
sniff közeleg lucijával, akit ugyancsak imádok.
Bejelentem a sniffet! Ez mindig kijár neki tőlem.
Figyelem: sniff laci be, valahonnan ...
Kapjatok el
majd, avagy átvisz a
lendületem... (Beröppen)
laci, sztopp!
(Elkapja)
Késtem -de indulok is már. Sorsom elragad innen.
Most jövök Oregonból, de várnak a maldaviak
vagy maldíviak? S a nagy rohanásban
elvesztettem lucimat... tragédia, rémes.
Kerítse elő majd, s küldje utánam, kis központi elosztóm!
A legszebb lelki kapcsolat életemben, s a puszta neve
könnyet csal két szemembe ... tartson erősen ...

(Már énekel)

melegics
sniff

...mert a lendületem,
bizony szédületes.
Lendületet!
Nincs kilövés, amely ily
magasra röpít,
mint engem a hit,
amit önmagamba vetek!
Igen, csak lessetek el
tőlem kis lendületet.
Holmim épp aerobic,
minden divatot követek,
beelőzök, ha lehet.
Ez egy acrobatique
szép lendület itt ...
egy sniffenés az egész,
s már magasban a sniff!
Mint izmos kara kecskét,
magasba taszít, gyerekecskék:
lendületet vegyetek.
Ne véren, ha lehet.
Ám hogyha muszáj,
ne számítson az ár,
akkor se, ha vaskos,
nem lehetsz pipifaxoshát bármi áron lendületet!
És már itt se vagyok -várnak a maldíviak
vagy maldaviak? Egy négyzetes pályát repülő
körhintát szerelek nekik ott fel - lesz meglepetés.
Ha körbe repülne, csak olyan körhinta lenne, akár
a többi, mit érdekelné az a world ... mondja utánam ...
World...
Elsőre nem is rossz. S a világon először: a kör
négyszögesítése, á la sniff-el az útból!
Lendületvétel és felszállás - gyúlj be, motor!

melegics

Búsan kijelentem a sniffet.

perlusz és zsótér be
Még el ne eressze!
Beszélnivalónk van, fontos!
sniff
Nyögd sebesen.
perlusz
Rólad tájfunt neveztek el Oregonban, a „sniff"-et.
Meg kéne tárgyalnunk precízebben a szél ...
a szeleknek mindenféle fújását errefelé is...
sniff De hisz már tárgyalunk, s a légkör szinte baráti - lucimról
semmi hír?-. Nos, módszertanilag véleményem
a tiéteket szinte fedi.
Nem teljesen lappad rá, akad neki tán kis
aszpikos remegése, csúszása ... de a lényeg:
az együttműködési esély. S az adott. Csinosak
az eredményeitek! Bravó! Harapósan előre!
De ha meg akarnátok ütköztetni bárkivel, azt
elvből kerülöm: a félrehemperedésnek
a virtuóza lévén. Jöhet rám egy jaguar...
mondja utánam „jaguar" ...
melegics
Jaguár.
sniff
Elsőre nem is
rossz...
kétszázas sebességgel, ha rohan sem tud ütközni
velem.
És nemcsak félrehemperedem, de a kormányhoz is
kerülök.
Hát nem viszem vásárra még szinte hamvasan ifjú
tagjaim épségét holmi indulatos összecsapásban.
melegics
Lappföldiek szeretnének még tárgyalni magával.
sniff
Magyaros céllövölde a téma?
melegics
Mint tavaly Oregonban
sniff
A céllövöldéim, nem tagadom, céltalanok.
A kliens nem talál. Tény. De nem éri kudarc sem.
ez a csízió az egészben! Általános igény ...
imádja dolgaimat az alkura szomjas emberiség.
perlusz
Az összeütközésből ha kivonod magadat,
itten a kormány közelébe se penderedel majd ...
sniff
Ki hová penderedik-eldönti a sors! Egyelőre
én árkon-bokron át fel maldívi vagy daviba.
Elviszlek a kiskörútig. Ki jön, ki marad? (melegicshez)
Keresd lucimat, s mire megjövök, legyen otthon
madártej, eperhab, libamáj, csokitorta. (El)
melegics
Búsan kijelentem a sniffet a színről. Ennyi
jár neki tőlem. Hát nem csodasrác?
zsótér
Akár a pohár víz, amikor nincs körülötte pohár.
melegics
Maguk nem szeretik. Kár. Én szívből imádom.
Plátóian persze. Olyan bájosan ifjú a marka.
Ha csak combomra teszi, megolvad bennem a csont.
És mindig újszerűen... mindig mindent újszerűen... a
mutatványai folytonos újszerűsége... jaj, micsináljak,
ha énrám így hat az új... ujjongok az Újtól ...
csak mindig legyen új az az Új... ujujuj... (Hevesen
tornázik)
tátos (be)
E kerge csicsóné?
perlusz
Az új központi elosztó.
zsótér
Mit juttat a központi elosztásból minekünk,
képzelheted. perlusz
Ne légy kishitű, inkább
eredj rá, ali, hajts rá, te szinte csinos vagy tátos
Keverj csipet ellenzéki ízt a dologba
- csak annyit persze, hogy a kompenzációs hajlamait
jól fölgerjesszed, meglátod: legombolyodik teneked, és
akkor legyen ő a kanóc. Sodorjunk belőle kanócot...
zsótér
Mért kompenzál egy központi hivatalnok?
Nem hinnie kéne? Hinnie: egy az egyben?!
tátos
A hit, kivált az a fajta, amit homlokunkon viselünk,
kiment - akár a zöld lódenkabát - a divatból.
Fanyar, kétkedő pofákkal s blézerekkel telt meg a föld.
„Egy hithű hivatalnok? Csak? -Jaj be unalmas!" Kihajlik
erre magából a -főleg nőnemű - ringyó, odacsippent a
szemével fanyaréknak: „Nem ér a
nevem!"
Én nem egészen vagyok én! Én kicsikét te vagyok!"

zsótér

(rámegy melegicsre)
perc
Szokott bizony. Szokott jótékonyan.
ademár
De ha mégsem:
A dalosmadarak pástétomba sütése
oly
kicsinyen
szállunk
a
sírba
mi
is,
elleni tiltakozást- írd alá velem együtt! (Belemarkol)
akár a sopánkodók, tetszik értani, bláti tanár
melegics
Jaj, megőrült, mit akar? Te bolond, de heves vagy.
úr? péntek Tanév kezdete ... kérem! Amott az
zsótér
Úgy látszik csíp a nő.
ifjúság ... szemközt velünk. Figyel. Bízó tekintetük
perlusz
Szorítsd. Biztosan van neki még
arra indít... szeretném megölelni
elosztható java. Azért központi elosztó.
- példaadásul -őt, aki nem túlságosan
S javak nélkül hosszan végül is nem lehet élni. (El
kedvel, sajnos ...
tátossal)
bláti
Közlöm: csípek, rúgok, harapok,
melegics
Ki- s bejelenteni nem foglak -de a pixisbe fogadlak.
ha a péntek hozzámnyúl. Hogy ő itt nemcsak
A kedvenc sniff marad, de azért te is beleférsz.
oktat, de márki is oktat, mi egyéb ez? A vég.
Vibrátókra zenétlen pas de deux-t járnak
péntek
A békevágy sugallta a gesztust... az az óhaj...
bláti
Ismerem én alapjában az ön óhajait!
zsótér
sniff laci azt terjeszti: túl vastag a vádlid.
lfjúságot
tettet, hogy kétségbeejtse az embert,
melegics
Kissé vastag csakugyan.
s jóllakottságot, holott az étvágya hatalmas.
zsótér
Neki az. De nekem nem.
A pillantása ide-oda cikkan - mit lehetne zabálni?
A vastag dolgokat szeretem. sniff az egy finom
S egy ilyen túléli az embert..
ember, egy lágy trubadúr. Veled én állati durva
péntek
Halljátok? Az ördög!
leszek.
Időtlen idők előtt bevette magát a tanár úr
melegics
Már így is túlzott hatást gyakorolsz rám, ali, félek!
általam nagyrabecsült belsőségeibe,
zsótér
Veled akarom ... veled fogom átfecserészni ezentúl
s onnan hörög-harákol elő, míg az ősi, bevált
új mutatványaimat... (Brutalizálja)
módon ki nem űzzük. Hol a sámán, egy törzsi
melegics
A te új... juj, juj, be csodás lesz!
varázsló? gerzson, mit szólna egy kis házi
Ez a lelki frigy váratlanul ér, de a rángásaimon
ördögűzéshez?
érzem: üdvére válik az ügynek...
(Füttyög)
zsótér Mindig lehülyéz. Tudod, kicsoda? kroó ademár. Meg
bláti
Ne fütyüljön! Mit füttyög? Hagyjanak elvágnom a
„tyúkeszű"-zik. További jelzőid őnála: sedre,
füttyit.
tudatlan.
ademár
Ne
tessék
böllérbicskával
hadonászni.
melegics
Alkonyi emberekről ma nekem már ne beszélj!
Itt emberek vannak, kedves bláti tanár úr.
Kelőben a nap! Fogj kézen, és fussunk szembe
Vagy legalábbis azok kéne, hogy legyenek.
vele!
zsótér
Ha nekem irányzatokat próbálsz szabogatni,
perc
A hasfalunk, ugye, lágy. Vállalja ön azt,
én úgy csaplak pofán, hogy elárvul hattyúnyakad!
hogy általános buggyanást okoz itt?
melegics
Ifjú, vezéralkatú lélek, helyes, te vezess!
bláti
Mi az hogy vállalnám! Ez lenne a vágyam!
Egyelőre csak engem, minden egyebet azután.
Derékig gázolni a belsőségeitekben!
Csöpögtessed belém a szakmai titkaidat - s
perc
Nem szabad így... mire jó ez? Folyton bántani
ropogtass eszmeileg, hogy egy darabig még
egymást...
ifjú maradjak... ó, gyere kapj fel, itass át!
Nem közlekedhetnénk e szép, kies helyen
a másikat lapogatva, szelíden: hogy vagy, amigo?
Tánc vége
daisy
Ez a jó! Jaj de remek! Válaszolni se kell!
6. jelenet
A kérdés önmagában delejez: „Hogy vagy, amigo?"
Vagy csipcsipcsókát kéne játszani rendszeresen.
Szívet szívhez semmisem közelít úgy, mint ez a
bláti
Megállj! Nem úgy-te állj, s felelj, ki vagy!
játék. Aki véraláfutóst csíp, az persze zálogot ad.
Az Intézmény bomlása. - Állj meg, hatalmas Árny!
forbát
Ez éppen egy hülyét mond mindig, ha belépek,
Jaj, hogy tudnánk föltartani, halványítani, mondd?
és senkise vág a szavába - de mért nem?
Elköltözött három nagy-nagy vezetőnk,
Leépülőben, kollegák? A szellemi bomlás küszöbén
ha látnátok a törpülést, ami itt van!
Nagy hírű iskolánk mivé vált, s még hova züllik?
túl?
ademár
A múltat siratni mindig szép s jogos is.
potok
Bomlás meg tönkremenés-miről beszéltek, ejnye?
Ahová bláti tanár úr céloz: hatalmas a célpont.
Én jó vagyok. Pompás közérzetem befutkos
perc Az említett nagyok nagyságát nem vitatom.
fejbúbtól sarkamig. Rölövé. Piruett. (Végigtáncolja)
Tekintélyük azonban eltakarta csupán„
Egészen rokokó vagyok ma belül.
Minden perc önmagammal önmagamnak is ünnep.
ami mállóban volt már működésük alatt is.
Egy fête galante - egy szivárványszínű lepény! daisy
bláti
Mit mondhat egy perc oszkár? Pelenkába pisiltél,
Bennem is tarka ma minden, csak a forbát
mikor itt egy trenk titusz vitte a vinnivalókat,
és medgyesi márton szelleme villogott a tükörből.
ne durváskodna velem...
Ő ott belenézett -te itta szemedhez
potok
Kotródsz a helyedre?
- Probléma persze mindig akad, ha keverjük.
kaptál, mert bizony vakított...
De mért kevernők, mikor bántanak így is?
potok (tükröt vonszol magával keréken. A tanárok folyamatosan
gyülekeznek)
Ok nélkül piszkálják főiskolánkat,
Vakítana most is,
vagy felfújnak minden apró-cseprő okot.
Habár nekünk, ugye, nem kritikát, hanem inkább
ha kedvezőbb szögből ...
védelmet kéne kapnunk. Azt pedig
bláti
Te - és medgyesi márton?
Háromszázhatvan fokot körberohanhatok, és
vám csupán-hiábavaló. Ki kell követelni!
nincsen olyan beesési szög! Ne kacagtass!
Ahelyett, hogy köldöknéző kis vitákban
potok
Tudtommal nem szívelted egyiküket sem.
betegítenénk le magunkat- intézményes jajongást
bláti
Nem is. Mert irritáltak. De ha ők irritáltak,
javasok, nem a bláti gerzson-féle szólót!
kellemesebb volt, mint az összhang veletek.
Be kell járni a várost, és minden fórumon
Ami nincs is. Csak kroó ademár vágyálmaiban.
elüvölteni: bántanak! Verni az asztalt.
- Kik ültek ott, ahol most senkijánosék!?
Ez mindig jó vért szül. A felsőbbség, amely
ademár
Elköltözött nagy embereinket föltámasztani nincs
zajellenes, belép az ember oldalán.
mód. Mi kicsik lézengünk a
helyükben, amíg
forbát
Korlátolt, csöpögős kis szöveget
az idők múlásával a rólunk alkotott
hordtál össze- megrólak érte, potok!
ítélet, előnyünkre, megváltozik - szokott azt.
ademár
(gimplerhez, aki lehetetlen helyre sompolyog)
Mért oda ülsz? Szerbusz, jónás. Ide ülj...
gimpler
Nem!
Az túl prominens hely... rizikó odaülnöm.

rázsó

gimpler
forbát

ademár

forbát
ademár
forbát
ademár

rázsó
forbát
bláti

tátos (be)

perlusz
zsótér (be)
zsótér

perlusz

zsótér

ademár

tátos
ademár
tátos

A potok fercsi ott megvesztegető mosolyával, tán
nem is rosszaságból, csak mert nem észlel rámtelepül. S hosszú idő telik bele, míg
letekint, ülepének a táján, hogy mi az újság?
És akkor mondja csak, még mindig megvesztegetően:
pardon, öregfiú, de meleg is vagy, puha is vagy, arra a
kis idődre minek menjek le rólad?
Az ő rádűlését lehet úgyis tekinteni, hogy
te kúszol alája ... egyfajta védelmet keresőn.
Nem is indokolatlan, ahogy elnéztem a górék
létszámsokalló képét a minap... jön az ésszerűség!
Mozgások racifalva felé...
Szóval kirúgások.
Az iskola ócska. Ki kell mondani végre, s jöjjön, ami
jön. Szaporodnak a hitvány, érzelgős tanerők, ademár.
Meddig késik a nagy „sicc"?! A legérthetőbb szó a
világon.
Ahány a kulturális intézmény-annyi közelharc. S élethalálra mind. A hullaházban
hátbadöfött vagy lőtt tagokkal zsúfolva a tepsik.
Mi - eddig - megúsztuk viszonylag könnyű sebekkel a
működést- így kéne maradnia, nem?
Az ésszerűtlenséget ne kárhoztassa nekem,
kinek jóvoltából az létrejött.
Kezdjem most egyszerre bogozni, ki a jó s rossz
tanerő? Szakmai érték...
érdem... az élet... és
emberiesség ...
bonyolultan összefonódik...
Tudjuk: ki mit ér!
Ha tudni akarnók-tudhatnánk talán.
Egy iskolán nem lehet az mindegy - ki tanít!
Inkább egy ló üljön akármelyik katedrán,
mint megmérkőzzünk s utána az életben maradottak. A közelharcban rég nem az ostoba, hitvány, a
gyengébb fog elhullani, hogyha kitörni hagyom.
S így tán nem dúl a közelharc? De mennyire dúl! Elhull
így is, úgyis a gyengébb - legkésőbb, amikor
kapsz egy kis cédulát odaföntről.
Megmondta szépapám:
lúdtalpasan, fiam, sose hősködj. Aztán elesett.
Éljen a halál, Kaszás Eugén! Bődületes hiba, ha
egy iskolán nincs kinyírás! Minek hordjuk a
fegyvert,
ha nem használjuk? Töltényeink lassan bedagadnak a
tárba! Ma két penészeset kilőttem,
sajnos, csak levegőbe. Oly pókhálós itten a szellem,
csak tátog egyet az ember, s beszövődik a szája!
Ma márki képzel minden tűzharcot negatívnak?
Hát nem hallottatok még a tisztító jellegű tűzharc
áldásos hatásairól?
Mindenféle tüzet
sárkánymódon okádni - ez lenne a tisztünk!
Nem nyelni, olcsó pénzért prostituálni magunkat!
A hakni az istenük, az! Csak bezuhannak ide,
meggusztálják a nőket, kókadt érzékeiket
fölajzzák egy kevéssé, és rohannak tovább
kergetni a gázsit, a szörpös, könnyű sikert!
És kéz kezet mos, és nagy cserék-berék:
én a tiédet, ő az enyémet, mi majd az övét-te
nálam, én tenálad, ő senkinél sehol átlátszó, mocskos osztozás folyik!
Nem tiszta e rend, percig sem állítom.
Viszont a tisztább sosem működik.
S ha mégis: akkor üvölt igazán csak
fájdalomtól a környék. Mocskos-de emberi.
Száz szónak egy a vége: elrohadtak a dolgok!
Meg kéne harmadolni a testületet, mint minimum.
A harmadolásban elesnek ám azok is, akik legjobban
követelték.
Hát aztán? Essenek el!
Essem el én magam is, csak mozduljon végre az élet!
Ugorjék a minőség! Legyen korszerűség! Nagy
harmadolást!

forbát

ademár

perlusz
ademár

perlusz
zsótér
tátos

Menjünk, jusztin, a falhoz, mindenki a falhoz! S
hívjuk ki magunkhoz a központi Harmadolót!
Ez forróbb kása lenne, mint én akarom - nem!
No, persze, mikor cserkésziesen egymás képébe
mosolygunk, s
hosszú hónapokig egyetlen kés se hasít át
az áporodott levegőn - elviselhetetlen az is.
az Intézmény alapszabályai - négyes
pont, á bekezdés: „...lőfegyver s minden egyéb
ölőszerszám behozása az iskolára tilos.
Az oktatás, ha kívánja, csupán vaktöltetűen ..."
Százötven éves antik rendelet! Szemétre való!
Az egyén kilövésének praktikumát könnyű követni:
bumm, odakap, elesik, félreteszik, bekaparják.
Kis vér, velőmaradék - egyébként kristálytiszta az
ügylet.
A dolog eszmei oldala már nem ennyire megragadó. A
kilövés mint alkalmazható lehetőség... tudja az
ördög. A
durranásos részhez olykor magam is
szívesen folyamodnék, ha nem következne belőle
egy elszabadult s olyasfajta világ,
amit én, hát... bokasüllyedésesen is gátolni fogok,
amíg bírom. Még nincs itt az időtök.
Majd meglátjuk, mikor mi van itt. Én innen kivonultam.
Jómagam is. És ön, professzor úr?
Csak menjetek!
Ketten el

Piros szívem útravalótok a harcban. Egyébként:
parlamentáris csökevény kivonulni. Kevés.
-Hogyan gondoljátok, múmianépség, hogy az Ömfin,
ahol minden élesbe' megy - épp
ott rakjuk le a fegyvert?
perc
Így mirnix, dirnix kivonulni - ez már mégse való!
potok
Fegyelemsértés! Meg kéne torolni az ilyen gesztusokat!
ademár
Abban van erőnk- hogy nincsen erre erőnk.
bláti
A szó szoros értelmében levegőbe akarják
röpíteni némelyek, úgy hallom, az épületet!
ademár
Egyetértek velük. Megérett rá a Ház.
De az nem lenne szép, ha mikor benne vagyunk.
S azért a módszer sem teljesen kedvemre való.
Így azzal, amit kifejez, én a légberöpülés
pillanatáig erősen vitázni fogok.
zsozsó néni Mért nézel így rám?
ademár
Nem néztem. S ha mégisrutinszerűen történt ...
zsozsó néni Persze. Csak átfutsz, mint egy olcsó
regényt.
ademár
Hát nézzek, vagy ne nézzek?
zsozsó néni Vérzem a létalapig! Hagytál kihagyni ademár
Miből?
zsozsó néni Tessék! Fogalma sincs. Hogyhogy miből? Az
egészből.
ademár
De zsozsó, hisz nincs is egész. Vagy ha igen: ilyen
apró.
zsozsó néni Még nem hangzott el idén -senkise tudja,
hogy én vagyok itt! Lenullázott ez a nulla!
gimpler
Góré korában egyszer rágni kezdett,
azóta képtelen leszokni rólam!
zsozsó néni Akkor is igazam volt, most is! -Halljátok a tónust?
gimpler
Hát én visítok?
zsozsó néni
Ki veled, le a lépcsőn!
Nem lehet nyelni, nyelni végtelenül - a
jégenkopogóját!
Be rég nem táncoltam jégenkopogóst, ugyanis
nem lehet puha sárban...
ademár
Nagyon jól lehet ott is.
Legfeljebb nem kopog úgy. Mert hol van az írva,
hogy a jégenkopogósnak olyan éktelenül kopognia
kell?
Ne súrlódjatok annyit, unalmas. És ne puházd a saram.
zsozsó néni Véresen igazam van!
ademár
Persze. Mint mindenkinek itt.

Egy batyu véres igazsággal a hátán
futkos a szakma le-föl. S beledögleni száz mód is
akad. De fönnmaradni csak egy. Azt csak így lehetegyütt.
rázsó (-)
Áll a kanál. Nem forognak a dorozsmai malmok.
Magasztos a pillanat, ó, csitulj le szívem.
Fektessünk le egy ünnepélyes okmányt,
mely ékes szavakkal rögzíti a béke fennmaradását
célzó, közös, nagy óhajunkat - bemetszem az
ujjam, s véremmel, egész egyszerűen, biankó,
ideírom: „rázsó imi farkas, az ügy közkatonája,
gyalog
önmutató."
A hely fennkölt etikája fölkavarta valómat,
s elnémulok a testület méltósága előtt.
tátos
Helyes. Elnémulunk mind. Éljen a halál!
Semmise éljen úgy - eviva la morte!
zsozsó néni Ne üvölts a fülembe, pepi ... még rámjön a cukk! tátos
Jöjjön, de olyannyira, hogy sodródj egy letkissbe
velem
-te zsozsó -, itt most oly malasztos a légkör,
össze kéne simulni nekünk is... pici puszkók?
zsozsó néni Kiket arccsókkal közelítsz, külön parcella
borítja.
Letkisst különben sem táncolok én, csak
jégenkopogóst.
tátos
Helyes. De táncolni muszáj valamit, nehogy
letapadjunk
e posványos talajon - bámullak érte, zsozsi .. .
így járni a jégenkopogóst, ilyen - igenis - puha
sárban!
ademár
Ha ennyire meghasonlottál velünk
te s szellemi folytatóid - értem s tolerálom.
De puszkós tánc helyett ez esetben
nem kéne talán ... inkább lemondanotok?
A letkisszene

elhallgat, csönd - első rész vége
11. rész

1. jelenet
schneider sunci elektromos játék hangjára riad s egy lánnyal őrjöng

schneider

lány
schneider

...a támaszpont talál, vagy eltalálták?
Ki rúgott és kibe? S ki nagyobbat? Zajlik az élet.
Egy percre elszenderedünk, s már nem tudni, mi a
helyzet.
Mondja utánam szaporán, de vigyázzon, kicsi
lány: „A szél, a szél, ez a rossz sziszegésű bolond
szél!" Nem „fél" - a „széI"! Illetve fél a szél is.
Menjen, mert megölöm. Illetve maradjon,
Ma még ehhez sincs kedvem. Olyan labilis ma a
légkör. Változóban a dolgok?
S ki tudja, merrefelé?
perlusz nyugdíjba küldő levelem
fogalmazóan méreget-leolvastam a száján: „a
továbbiakban is számítunk önre" - a csókkal
kombinált valagbarúgás - és forbát sem imád!
Jaj, túl soká hittek ademár emberének ahhoz,
hogy saját emberüknek fogadjanak el, ha arra kerül
sor,
De miért lemondani rólam? Mikor oly vékonyka,
törékeny
ademárral a kapcsolatom ...tudatni kéne velük
valahogy.
Én mindenkinek kellek Hencida s Boncida közt!
Hencida s Boncida közt mindenkinek kell a tanár úr!
Nem „tzida" ... nem „tzida" ... Hencida, Boncida csiba te!
gimpler nulla, a bláti letört bilifül, de a péntek
rettentő ügyesen rezonál, rázódik előre!
Őt kell lejáratnom! Torzképet firkantok ademárról,
s péntek nevét szignálom alá. Csak aztán széledek
el.
(Rajzol)

Széledni muszáj. Megy a pénz, fogy a pénzs ha az ember egyetlen esélyt kihagy: lehanyatlik!

Nem tudnál sokszorozni, nagy isten? Engem vagy
erőmet?
Lennek egyszerre több helyen, vagy a tudnivalókat,
egy héjjban, plutty, hamarjába kiköpném, mint a
diót...
éjszaka Rómában leittam lopva a Trevi kutat,
és összekotortam a fémpénzt. Az indexét, kicsi lány!
Nem megbuktatni, aranypofikám, habár az sem utolsó
az élvezetek közt... milyen nagyratörően írja alá ...
perlusz és zsótér belép, mielőtt aláírhatná péntek nevét

perlusz
schneider
perlusz
zsótér

Ki követte el ezt?
Magam jelzem e képet.
Elég erősen hízelgő. Nem is csoda persze.
On, sunci, hűséges embere kroónak...
Én csak nem
értem, mért rajzol ön világgá
köztudott dolgokat!?

Ketten át

schneider
ademár

Mit szólsz, ademár, látod-e? Hűségmanifesztum!
Rondának ronda vagyok. No de ennyire? Túlzás.
(Átmeni')

schneider (rajzát letépi, szaggatja, song és tánc a lányokkal)
Nehéz a jó arányt ma megtalálni. Én kapható vagyok, de ennyiért
nem!
Ennyiért semmiképpen, semmiképpen.
Az arányok kérdése áll szerintem
hangsúlyosan a dolgok tengelyében.
-Vigyázzon, kicsi lány,
mert nem jó az irány,
amerre halad.
Vigyázzon, kicsi lány,
ha nem jó z arány,
kinyírják pecek alatt.
Nem a lenni vagy nem lenni a nagy kérdés m a „mennyi"?
Támpontot kutatunk-de semmi más
nem fix a sorsunkban csak az ingadozás.
2. jelenet
perlusz (be) Már elnézést, ha betörünk, e betörtünk,
zsótér
elbogen káté, jó s eredményes napot!
titkárnő
Én mondtam: nem lehet most bejönni magához.
Munkálkodik.
perlusz
A látogatás szándéka segítő.
titkárnő
Nyelvészeti téma. Roppant bonyolult. Aligha hiszem,
hogy
önök, ilyen ifjan, amit... amin több éve tipródik a
főnök.
elbogen
Hess, zsóka, hess. (titkárnő el) És kuss!
perlusz
Az intézet rohad.
elbogen
Csak beléptek, már tudtam: újra és mindig az Ömfi.
Miért nem tudnak békében maradni ezek
az átkozott önmutatók? Mért rángatnak bele mindig
szakmai konfliktusaikba, engem, a nyelvészt? Miiért
akar túltenni, bármilyen áron
egyik a másikán?
zsótér
Mivel önmutató.
perlusz
Változtasson a helyzeten. Van intézkedési
joga. Ha ehhez párosulna...
elbogen
Ej, maga pajzán! De maguk mutatványos népség
mind ilyen bujakóros...
perlusz
Párosulna a szándék. „Szádék" - ez volt az alany!
elbogen
.. csak nyitja a száját, és már párosulásról
dől belőle a szó! Nincs általában kifogásom
a párosulás, mint olyan ellen ... az kéne csupán!
Hova lenne a nagynehezen kivívott
népszerűségem? -A keresztneve mi is?
perlusz
perlusznak szólítanak otthon.
elbogen
Kissé száraz. S ha becézni akarják?
perlusz
„perluszkám" -ennél többét nem tűrök. De a tárgyra!

elbogen

Szorongat és mindent nyelvészeti síkra terel!
Alanyt meg tárgyat emleget -vesszen a tárgy!
Már éppen az alany nyomára jutottam, mikor
rámtörtek önök...
Miféle alany?
Amit egy többszörösen össze-vissza rendelt
mondat szerkezetében ... zsókica, zsóka!

perlusz
elbogen

titkárnő be
Azt az ominózus alanyt hány éve is keresem? titkárnő
Huszonöt.
zsótér
Ennyi tenger idő egy elveszett alanyért?
elbogen
De mikor ott kell lennie a mondatban valahol csak nagyon elbújt!
titkárnő
Múlt év tavaszán
közel járt hozzá, hogy elkapja, s azóta is egyszer!
elbogenHess, zsóka, hess. És kuss. Túlságos támogatása
olyan téves benyomást kelt, hogy rászorulok.

zsótér
perlusz
elbogen

perlusz
elbogen

zsótér

zsótér

elbogen

perlusz

titkárnő el
-

perlusz
zsótér

elbogen
perlusz
zsótér
elbogen
perlusz
elbogen
zsótér
elbogen
perlusz
elbogen

perlusz

zsótér
perlusz
elbogen
zsótér

perlusz
elbogen
zsótér

elbogen
zsótér
elbogen
perlusz

No, jó. Döfd hát belém. Mi a helyzet? Nem teljesen
profilom
 nyelvész lévén -, előrebocsátom,
a mutatványosképzés. Hát nem képződnek a lurkók?
Képződnek, persze. De épp ebben nincs köszönet.
Megrekedtünk a század első harmada táján
dívott módszereknél -zokognivalóan
ócska és ósdi a képzés...
Hol fészkel a főbaj?
Nem tudnak enni lepényt?
Enni bőven -de megítélni?
Kétségbeejtően szűk és provinciális az ízlés.
Nem futnak a zsákban?
Futnak, de rossz időket.
Nagyon jó híreket kaptam a tűznyelésről.
Jól nyelik, rosszul fújják. A kiégési veszély
ettől időnek előtte köszönt be...
No és a tojástánc?
Egy rántotta az iskolán az egész
alsó és felső szint.
Keményebb héjú tojást kéne tojatni? Vagy ki
kéne
nevezni
esetleg
erősebb
tojástáncokítókat?
Egész vonalon
elhivatott tanárok kellenének, akik
nemcsak balkézről, prominensen, de a teljes
életüket beleadva végeznék a dolgukat ott,
ahol legtöbbje most csak kellemesen kibicel a
természetes fejlődés egy neméhez, az
időben, ami spontán lezajlana úgyis.
A természetre hagyatkozni! Mintha az önmutató
magától is kivirágzana ... de mi ő? Tán bodzabokor?
Hiányoljuk az önmutatás körüli konkrét tennivalókat.
És nincs-e nálatok, amikor van, olyan kalapáló,
fúró-faragó, lélekhántoló, kreatív fej?!
No, attól mentsen meg az isten! Az efféle „teremtő", ki
buzgón működik is, elaggott despota mind. Önmaga
eltorzult képére formálja az új
nemzedéket. - Hát igazán az a célod,
hogy bláti gerzsonra vagy zsozsó nénire üssön
az új típusú, korszerű önmutató?
S hova visz,
mit gondolsz, az a nagy kevercs, ami ott kavarog?
És kroó ademár micsinál?
Néha szó közben elalszik.
Nyitott szemmel. S ez roppant különös, mert
szembogarában ilyenkor követni lehet az álmait...
Jobb, minta mozi. Meséld. Mi az álma?
Bármi - statikus. És szürke. Reménytelenül.
Át kéne szerelni színesre az íriszét neki, vagy mi?
Távozásunkat akarja, kimondta. Mi meg azt,
ha ő állna odább!

elbogen

perlusz
zsótér
elbogen

perlusz
zsótér

elbogen

zsótér

Egy másik iskola kéne!
Vagy egyszeri tűzharc.
Olcsóbb az egyszeri tűzharc. Csak kicsit
erkölcstelenebb. És vizsgálat van utána.
S garancia, hogy a kellő személyeket éri golyó- nincs.
Ő sérthetetlen, amíg van hitele...
Ameddig adjátok, addig tart a hitel.
Egy kilátástalan buktatási manőverbe akartok
belehajszolni? Nem! - Mondják, hogy ásatag, de
nem tudom, akkor mért van mégis a pártján a
tanárok zöme?!
Mert kényelmes a posvány! Ha mellette állnak,
kizárólag csak azért,
mert jól tudják: másoknál másként lenne minden.
És nincsenek is mellette. Ez csak a látszat.
Kapard meg kicsikét a hűség szép színű mázát
- undok vakarék árnyalatok fognak kibukni alóla.
Efféle eredményért tudod, ki vakarjon?
Gusztustalan vagy, ali. De ha így megy tovább,
lebukok.
Lejjebb nem is lehet. Precízen. Belerúgnak az
íróasztalodba, az elszáll, lágy részeidet nem
fedi többé. Görnyedsz majd, kisapám,
kőkemény cipőorrok előtt-de lesz taposás is.
És hátha felnő közben egy olyas oktatói
gárda, egy nemzedék, amely úgy lehet közelebb
lesz elvárásainkhoz?
Mi „közben"? S ugyan mitől is?
Az elmondottak alapján épp ez lehetetlen.
S a pár reményteljes tanár, aki nemrég
került az Ömfire mintegy frissítésül?
Jaj, ők hasonultak a helyhez, nemhogy a hely
átvette volna üdébb erkölcseiket?
így történt precízen.
S te hiába nézed a mennyezetet!
Intézkedni neked kell, nem kerülheted el,
nem ruházhatod át...
Kegyetlen az élet.
A hely meg túl nagy horderejű, vagyis inkább: kicsi,
ócska. A
reflektorfény valahogy mégis kínosan rája esik.
Van egy álomi jellege ... bódító illatú frász. De mit is .. .
Sok szerencsét az alany, de még inkább az Ömfit illető
jó megoldás felkutatása terén.

Ketten el
elbogen

A helyzet döntetlen színezetű. Ha az ember
mindenáron nyerni akarja - biztosan elveszti a
játszmát. A
stabil rossz helyzet jobb, minta jó.
A rossz folyton ígéri: javul. Míg a jó fenyeget,
hogy romlani fog, vége szakad, majd sirathatom őt.
Ajó helyzet tehát potenciálisan rossz.
A rossz viszont, hacsak túl hamar nem javul meg mert akkor jóra romlik s elölről az egész frász -,
ha megmarad rossznak, akkor örökké egy jóra esélyes,
egy „majdra ád a zsidó", egy tékozló, ám megtért
fiúgyermek,
fenntartani célszerű, kényelmes, puha pamlag.
A drámai rossz helyzettel (ami lepra, s amiben
javulásra
semmi kilátás, s amiben már feltétlen lépni muszáj,
múljon el tőlem a réme) összecserélni tilos!
Engedjétek hozzám a stabil rossz helyzeteket! Te
nem javuló s nem romló enyhe pocsékság, áradj el
körülöttem, boríts el egészen.
Jótékony életelem - bűzös, bűvös elixírhadd iszlak be. Cuppants be te is engem!

3. jelenet
gimpler
(potokot alakítva, kreálva be)
„Tükröm, tükröm, te mondjad meg nekem: nálam szebb, okosabb,
jobb szívű lény

potok (be)

gimpler
potok
gimpler

potok

ademár

potok
ademár
potok

van-é az iskolán? Továbbmegyek:
fővárosunkban. Még tovább, potok!
Hazánkban. Még tovább, potok, tovább!
Közép-Európa térein - ilyen
jószívű, nyájas, melegszemű, forró,
nagy képességű -mit szerénykedem zseniális egy ürge? Kész üstökös, mi? - De
hallgatagok vagyunk ma, tükörkém. No, jó. Én
várhatok, ne siesd el a választ. potok türelme
legendás... de azért legyen már valami. Egy kis
helyeslő jelért könyörög legalább a potok! Vagy törjön
darabokra? Nem ő -te! Ha truccolsz, én széttiporlak, s
táncot járok a szilánkjaidon.
gimpler, mit üvöltsz a tükörbe, s használod az én
nevemet?
Félek: kitaláltam. Kulcsdarab. Írsz? És persze megint
a szakmán lovagolsz. Áruló, ronda szokásod. De ha
már beleírsz: formálj szép kedvezőre. No, nézd: nem
jószívű, nyájas, melegszemű, forró, nagy képességű
-- mit szerénykedem
zseniális egy ürge vagyok? Kész üstökös, mi?
Cincáld szét a többieket, rájuk fér. Ami' itt megy ...
no, gimpler, ígérd meg, nem ültem-e mindig
lágyan terajtad? Kezelj kíméletesen.
„Egy őszinte, nyílt tükröt nem találok
itten az iskolán, ademár, pontatlanok mind!
Alig viselem ...tessék őket kicserélni!"
Egészen jól mondod s meglehetőst a szívemből.
„Te foncsoros hazug! Azén tekintetemre mered
azt mondani: zaccos-zavaros? Miféle pimaszság?
Elasztikus és lehengerelő lényemből a csóva,
nem légvédelmi erővel pásztáz egeket?
Jaj, tükröcském, téged valakik szándékosan
beleheltek vagy szappanoztak!"
Jelzem, ez így van. A kérdés:
kicsodák? gimpler, te magad? Vagy tán ademár volt?
Semmire sem tart, tudom én. - Jó, hogy jössz,
ademár...
panaszlom éppen: a kétségbeesésbe
hajszolnak lekicsinylő, torzító tükreid
Intézkedj! Mert már nem tűrhetem sokáig!
Kicserélném a régi tükröket, fercsi, ha hinném,
hogy kedvezőbben tükröznek majd az újak.
Biztos vagy benne: a tárgyakat kell kicserélni?
Nem inkább szélsőséges elvárásaidat?
Addig porrongyot ajánlok. Esetleg vizes lemosást.
Engem mosunk vagy a tükröt?
Amelyiktekre gyanakszol.
Jó, gimpler, eredj. És ahogy megbeszéltük.

gimpler el
- Te nem sokra becsülsz, s a dolgot bonyolítja,

hogy téged, alapjában, hát én se nagyon.
Semmire tartjuk, lenézzük, ki nem álljuk
egyik a másikát. Hát mért szeretlek annyira mégis?
ademár
Baráti rászorultság. Belefér az utálat,
csak úgy, mint egy jó zokogás egymás kebelén.
-- Megkompolyít ez a marha tükör, ne meredj bele
annyit.
Ha volna oly hízelgő s folytonosan
csóvákat, miegymást mutogatna neked,
kínosan fölvetődne a kérdés: mit produkált
ez a lángész?
potok
Egy korszakot. Minimum. Ha nem is
világraszólót. Ámbár minden lehet.
Nem vagyunk a világban, hogy tudnánk, mi mire szól.
ademár Szinte szerencsénk. Máskép kiderülne: kevésre
futotta belőlünk-s nem pusztán önhibánkból.
Előttünk elveszett egy nemzedék.
Utánunk több létre se jött. Nem gyönyörű,
ha mi még létezünk s működünk valameddig?
potok Kérdőjelezd magadat! Engem hagyj ki belőle.
Ilyen fogyatékos önbizalommal akarsz
helytállni majd, mikor perluszék megrohamoznak?

ademár

Épp erről kéne beszélnünk. Az ő rohamukról ...
önbizalmam egyébként nem kicsi, sőt, meglehetős.
Az olyan tükrök és kitörések, amelyek
csak sanda vágyainkat tükrözik, semmire nem jók.
potok Ki sanda, mi sanda? Gyönyörű párhuzamos a
pillantásom a végtelenig s azon is túl!
Sajnálod tőlem a jó szót, egy meleg szavú tükröt!
Miféle szövetség az ilyen? Mint korszerű önmutató
én tartozhatnék odaát is, ha átfanyalogsz...
ademár
Az én tükröm nagy előnye, hogy van benne tükörkép.
A zsótér allék tükreiben szánodra az sincs.
És perlusz, ha kezébe kerülsz, tudd meg: kopaszra
lenyír!
potok
Hogyan? Hát még a fürtjeim e-t se kímélnék?
ademár
Skalpgyűjtők. Nem tudtad? Úgy tartanák a stelázsin,
akár fodrász a parókát, sorban, felirattal ...
potok
Engem egy sorban... esetleg éppen a gimpler
s más alsóbbrendűek... no, nem ... hiszen ez pokoli!
Indulok védelemért! Vannak még olyan tükörfolyosók,
hol kedvezőbbek rólam a képek, sőt-egyenest
gyönyörűek!
Nem úgy, mint itt tenálad..
ademár
potok

1

Távirat jött. (g) cink miki küldte egy
űrrepülőről.

Űr... ? Hogy az
isten...
így fölvitte a dolgát... nem hittem volna, nem én.
A dáma, a halma, a sakk alapfogalmaival
sem volt tisztába' soha. Egyet tudott csak, de nagyon:
nyertesen állni fel, még akkor is, ha vesztett.
ademár
Súrlódik velem ő s másik na y befutottunk, pörk laci is.
Utóbbi szólni alig tud, légzsákot kapa gyomra, ha
megpillant, hűdötten csak ingatja fejét.
De némán is kinyújtja kezét - ha baj van összefogózunk.
Ebben van erőnk. Lám, mik közli: veszélyt lát
onnan az űrből. Kis ízlésbe dolgok
összeveszíthetnek - ám vannak atmoszferikus
érdekeink. potok
Ér akartam lenni a
legnagyobb, miután
olyan sokáig voltam kicsi. Mindig az önmutatók
közelében lebzseltem, árultam első lepényeimet
éveken át, s bizony nem nagyon ették.
De nem tágítottam, s végül megetettem
önmagamat velük s a világgal. S akkor arra a csúcsra,
ami: én néztem ki magamnak, a dög cink miki ért fel!
Akit közben imádok. Nem értem én ezt az egészet.
ademár
Mert csak magad vagy a prizma, amin át szemléled a
dolgot.
potok
Győzködj! Dicsérj hát! Vegyél meg erkölcsileg, örök
áron!
Hadd tudjak melletted kitartani végig, a dísztemetésig.
ademár
Egyet akarunk hát.- fercsi, de furcsa: hízik a hátad.
Még ilyet! Te hátra hízol ...
potok De hisz ez se dicséret! És nem és nem dicsér- és ha
megfeszülök sem! Ó, ha akadna megfelelően
erős szív
és pláne marok, belekapva a faggyúba, bőrbe
nyakszirtem alatt, itt, ha emelne kiskutyaként...
vinnyogva kalimpálni abban ó be szeretnék...
ademár
Kép eted: nagy szeretetvágy - csekély szeretet.
potok
Már megint nem dicsérsz!
ademár
Nem tudlak úgy fölemelni, ahogyan te kívánod,
kizárt-de a hátamra jöhetsz.
perluszék előtt kilovacskáznak

4. jelenet
zsótér
perlusz
zsótér
perlusz
tátos (be)

Állatsereglet. Kész panoptikum.
Precízen.
Kiben ébreszt már az ilyen hely tiszteletet?
Mi egyébre való, mint hogy leromboljuk a földig?
Nem lefelé és rombolni, h nem robbantani - és föl!
E paksaméta, látjátok, ebből három ilyen egy
piramist átalakít homorúvá. Ha megfelelően

perlusz

tátos

perlusz
tátos

zsótér

tátos
zsótér
tátos
zsótér

perlusz
tátos

perlusz

tátos

telepítjük, itt ez az egy kiadós töltet megteszi bőven.
(Dúdol és helyet keresgél)
„Hármat ellett a fürjecske, trinitrotoluol . "
Szívből meg tudom mosolyogni magát, amiért
ebben a korban is csak szélsőségre hajlik.
Elragad a bölcsesség teljes hiánya magában.
De miért több a szikár lebontásnál, ami szétszáll?
Az egyszerű bontogatás során, hányszor ugassam,
mindenféle régi kacat átmentésre kerülhet. A jól
felrobbantott objektumok nyomában viszont új élet
sarjad. Tán nem feltétlenül jobb a réginél, de más!
És sok bájos lehetőség kecsegtet ebben a másban.
Egy élet alatt egyetlen életet élni - kisszerűség,
pipikéim.
Gondolnám: elsősorban a hely szelleme ellen
kéne bevetni magunkat...
Így van. S a töltetet is.
A jóváhagyást majd kitapossuk utólag valahonnan.
Kész tények esetében már minden egyszerűbb. A
hatóság lebénul. Ami egyszer légbe repült, ki ér rá
összerakni? Hát puzli az élet?
Összerakós játék? Nem inkább szétszedős?
Egy szétrobbant közegben ránk mint új hatalomra
sok építési gond hárul s még annyi egyéb. Én
mesterem: türelem. Itt jártunk iskolára.
Térdig a rózsában?
Majd megmondtam mibe térdig.
Akkor mit érzelegsz? Pfuj. Lágy nebuló.
Bármilyen táplálékkal is, de táplált
az alma mater - én, kivéve azt, amit öntől
kaptam, ha tudnám, az egészet kiokádnám ... de
azért... tátos
Amit tőlem
kaptatok, pipkók, szar az is!
Nem kell annak se kímélet. És semminek se, soha.
Tehát, precízen: röpítsük levegőbe a Házat?
Hová röpíthetnénk máshova még? Hülye kérdés.
Ha egyszer a várakozás, hogy a felsőbbség belenyúl
 éveken át meddőnek bizonyul...
Mester: ali nem
kevesebbet,
többet szeretne a „bumm"-nál. A példák arra utalnak: a
Hely Szelleme túléli röhögve a legnagyobb
tölteteket.
E kecses, zöld palackot gondosan kiürítem
 a szellemet ebbe kerítem. Hopp! Bedugtam a száját.
És ezt majd ne a tengerbe, ami egyrészt nincsen is
erre, másrészt esetleg kiveti - a sufniba, tisztogatószer
és vedlett rongy közé vagy az irattárba suvasztjuk!
Bűzölögjön el ott! Hadd pusztuljon a csótány! Azután...

Elhallgat, mert rázsó imi farkasa közelükbe feketézte magát
rázsó

perlusz
zsótér
perlusz
rázsó
tátos

rázsó

perlusz
tátos
rázsó

Féregirtás? Az igen. Már több mint aktuális.
Téglát, cserepet, deszkalapot - szétcsap akárki.
Én azonban, röptében a lepkét - sitty - megfelezem.
Szeretjük, amit tudsz, rázsó imi farkas.
Érdekelsz, sőt, vonzol bennünket szakmai téren.
Szerinted megfelelően használja e hely
dinamizmusodat?
Erősen él hitem ... a tantervi reformba vetett.
Bár lenne mélyreható. Csak el ne akadjon.
Mindig elakad. A reform csak úgy jut előre,
akár szárazföldön a csónak. Ha beszarsz
se.
Az urak őszinte tisztelője vagyok.
Ám őneki - szőttessé simulnék a talpa alatt! (tátosra)
Vén gyilkos, ízlik a kávé? Meghiszem azt, no, ne félj.
Senkise tett bele mérget - zsozsó odalenn ül a
presszón,
öt, öles barna bikficcel ölében lelki életet él.
Ne bohóckodj, rázsó imi farkas, a kérdésre felelj!
Nem bírom az ipsét. Megyek is aknázni. Nem ki - alá.
(El)
Hozzátok vonz az életkor, a stílus, rokon lelkületünk.
De én oly tág vagyok: megfér bennem a rock, a pop
meg a punk - és a csángó. A lovag- s a

reformkor.
Krisztus, Buddha és Mohamed, valamint Béla
Bicsérdi...
zsótér
És mért viselsz csupán a fél lábadon cipőt?
rázsó
Csattanjon a talp oda jól! Hahó, mezei
hadak, felétek böcölészem ...
zsótér
No és a cipős láb?
rázsó
Amíg az urbánus vonal ki nem fúj:
kipp-kopp, kis lakktopánom. Emery Wolfgang
de Rageau,
világpolgár, tán csatlakozand, ha kertmagyarország
kávéházmagyarországnak adandja át a helyét!
Ám csipkeingem alatt e rubáska a legdominánsabb:
haraso tovariscsi. - Hiába fintorogtok.
Tán én formáltam ilyenné önmagamat?
A közélet csak nézte? Senkisem így születik.
Tekintsétek pályázati díjnak a komplex
lényt, akivé válnom sikerült - s rajta, nyerjetek el! (Ki)
perlusz
Utána ne lőjj. Kára löket. Én már le is írtam. zsótér
(észreveszi gimplert, aki szintén feketézik)
Szerbusz. Rég láttalak, tanár úr...
gimpler
De mi
nem
tegező
dtünk.
perlusz
Ki az ott?
zsótér
Senki. Csak a gimpler. Mit óhajt a tanár úr?
gimpler
Itt kávézom én is a portán. Vagy már azt se szabad?
perlusz
Magának itt mindent. On védett embere
a jelen vezetésnek...
gimpler
Jelen vezetés?
Van tehát jövő vezetés is?
zsótér
Elnézést: hülye kérdés.
Mindig és mindenütt van jövő vezetés. Nem?
gimpler
S azok lennének önök?
perlusz
Csak fújja be kroó ademárnak! Bújjon bele. Mint
tegnapi ember - önök összevalók!
zsótér
Az iskolán ő tartja magát, de a póráz,
amin tartja, túl szűk. Fuldoklik, nemdebár?
perlusz
Szeretné tudni hát, s kockázatmentesen,
miféle jövő várná mint oktatót mialattunk?
zsótér
S egy riszálást szán az egészre...
gimpler
Én emberileg ...
kroóhoz igen közel ... s a jövőben is így... noha, tán
akadna munkámban elem ... olyasmi, ami inkább
önökhöz közelít. - De az csak nem risza tán,
ha figyelmükbe ajánlom sorra kerülő
félévi vizsgámat, amely stílusában esetleg ...
önmutatók lévén, ugye, széles körben pályázzuk a
tetszést...
zsótér
Feszengést szüntess! Ez vezényszó és nem
tegezés. Tessék, a kijárat!
gimpler
Előre? Én?
perlusz
Egyenest belehalnék,
ha egy volt tanárom előtt lépnék ki az ajtón.
gimpler
Önök járnak előbb-jobb minden téren kifejezni a
valós helyzetet. Hát kérem... előre...
perlusz
De semmi
köze a valós helyzetnek
ehhez...
zsótér
Kiszorítsam az ajtón?
Drága tanár úr, úgy kipaszírozom, belepistul.
gimpler
Még nem is távoznék...
perlusz
De igen, ha már belekezdett. Legföljebb visszajön, ha
akar. De most kimegy
 mivel tiszteljük - előttünk, ki az ajtón.
zsótér
Szíveskedjék, vagy úgy vágom vesén, drága tanár úr
 mért akar vért vizelni a halála pillanatáig?
gimpler
A tisztelet, ha ennyire mély, ugye, mért is
állanék neki ellent? Ez jólesett, fiúk, köszönöm. (El)
perlusz
Szívesen. Máskor is. Az ember dédelgesse a múltját.
tátos (egy szokványos, fekete bombával tér víssza)
Kár az idő meg a szusz egyenként vesződni velük.
perlusz
Ha ilyen rövid kanóccal csinálja, professzor,
félek, bennrobbanunk.
tátos
No és értünk akkora kár? Érzelgős, lágy nebulók.
Mire jó e nagy önszerelem?
zsótér
Mi önnel együtt valljuk: nincs olyan eszköz

tátos

zsótér
tátos

zsótér
perlusz

több a világon, mint az egyszerű, sima erőszak.
Élettel telt, szaftos, érzékeinknek is ünnep.
De ha nem kellő időben gyakoroljuk...
Nyugalom.
Hozzátoldok pár rőfnyi spagócát, s kicsit hűlni
hagyom. (g,
A távrobbantás szóba sem jöhet.
Mindenben ízig-vérig hipermodern vagyok én,
csak robbantásba' nem - imádom lesni, ahogy kúszik
a tűz
Egy szál gyufa?
Mester, tudja: mi nem dohányzunk.
Az életem csődje vagytok néha, fiúk.
Az aknamezőn gyufa nélkül közlekedő pacifisták.
Parlamentáris lelkületű szószaporítók.
Ezért szoptattalak szellemi emlőmön éveken át? Pfuj!
Ne dobja el! Mester, ne szaladjon ... hova vágtat?
Rá fogunk szokni, ha kéri... jaj, ne... pepi ... neeee!

tátos eldobja, kirohan, a bomba csöndesen füstölög
perlusz
zsótér
perlusz

zsótér
perlusz
zsótér
perlusz
zsótér

Úgy látszik, nem robban ütésre.
Ocsmány, ha repül.
Hagyjuk is itt. Az jó benyomást kelt. Látják legalább:
komolyan gondoljuk a dolgot. Ha kombinációink
rendre meghiúsulnak, hát állandó nyomással is
próbálkozhatunk, s megnyerjük idővel a játszmát.
Idővel győzni csupán - kérdés, hogy győzelem-e?
Jobb későn, mint soha.
Nem, nem. Csak azonnal a jó.
Kis felfegyverkezés?
S frontálisan bele!

Elmennek

5. jelenet
ademár (vacoggal be, megpillantja a bombát)
tátos pepié. Adjátok vissza neki.
vacog
S ha újra elhelyezi?
ademár
Miután mindenki minden irányból passzivitással
vádol, nyaggat - fölszereltettem, íme.
Ajtószerű detektort tolnak be
Rugalmasságom ékes bizonysága e holmi. Az
iskolára belépők ezentúl áthaladnak alatta.
bláti jön, áthalad, a készülék csipog
bláti
ademár

Pompás kis készülék. Rohadna el. (Bicskáját leadja)
Ha a szemlélettel nem tud ötről-hatra jutni,
jobb híjján, ilyen eszközökkel bíbelődik az ember.
Fölszerel ezt-azt, működésbe hozza, cselekszik, de ki
boldogul a fegyverforgató indulatokkal? Azokkal kéne,
nem? Csakhogy ez még senkinek nem sikerült.
zsozsó néni (be) - Lőfegyverem nincs. Köztudott.
Gobelintasakom
ban csupán a puskapor előtti
időknek
ódon relikviáit hordom, kis csalmatokat.
Lepárolva, porítva, kandirozva - nem is lehet őket
közvetlenül bevetni. -Vagy lesz itt ma ozsonna?
vacog
Bökős vízre, ha futja. Szűkében az eklézsia pénze.
Hisz ezért került megint napirendre a létszámcsökkentés... jaj, mit nemi beszélek... az átszervezés... nem jó... az ésszerüsítés...
egyre rosszabb. -Szóval: ozsonnára ne számíts.
zsozsó néni Nem is tudnám tehát miben elkeverni a
dolgaimat. -Az ésszerűsítés? Hol tart?
vacog
Még korán járt el a szám.
zsozsó néni Fontoskodj, titkolózz csak! Előttem már lehet.
Hajh, volt idő, hatalmasan befogtam
egy-egy orrot, s az ilyen orcátlan arcok közepében

addig csiviri-csavarintottam, míg alatta a
hozzá tartozó bagóleső kinyílt,
s én késhegyről, pity-pity, finoman beleszórtam
a túl nagy szájba azt, ami kellett, máskor spatulával
gyors ki- s bekenést alkalmaztam, s ha úgy hozta az
ihlet:
csöppentettem csip-csep, kiszámolva, korrektül.
Ó, a mámorítóan aprócska felszívódási idők, mialatt
már fogalmazta a gyászbeszédet az ember. Bántál
volna akkoriban velem ígynem bánnál ma senkivel se sehogy.
péntek (be) Egy veréb csivitelte, pá, kellemes közös ülést-boxer s
kis önvédelmi gáz... no de tessék... (Leadja) Állítólag
névsorral, címmel kész az a lista, melynek alapján
többeket forró kézszorítással a bejárathoz vezetnek,
mondván: itta kijárat!
bláti
Maga illetéktelen ebben!
péntek
Résemről a bánat.
Kotnyeleskedtem picikét, de sebaj.
Megbocsájtom magamnak.
bláti
Ez az ipse megöl!
Ha nem menesztitek őt, hát én megyek el. (-)
Frászt a pucátokba. Úgy mennék, majd beledöglöm.
De ha ernyire könnyű tőle a válás, ademár pedig
elnéz
arrafelé, ahol őszi legyek piszkolják a plafont -akkor
megkötöm magamat, s ideszáradok inkább.
Hajtsatok ki a teljes tanári kart a kapun péntek
S az ördög önből való kihajtásával mi a helyzet?
bláti
-végzett munkám s elévülhetetlen érdemeim péntek
gerzson, álljon kötélnek, szavamra megszabadítom!
bláti
- holtig biztosítják itt azén helyemet!
Nincs messze már. Ne féljenek. Undorító.
ademár
Állj! Mit szórtál a bláti szóda izébe, zsozsó?
zsozsó néni Testvéri jóbarátom. El tudod képzelni, hogy én őt...
ademár
Láttam felpattanni a klappos gyűrűd, szóródni a
port...
zsozsó néni Véletlenül kiklappant gyűrű ön e zárén pedig egyetlen alkalmat s- hagyok ki,
ahol csak, egy pohár pohárlik, abba most is porított citromot, amit gerzson annyira kedvel.
Ez, mint a bűvészet olyan, s kell a gyakorlat.
bláti
Átsegíthetnél oda túlra, s helyette üdítesz?
Részletekben pusztulni miért jobb, drága zsozsó, Mint
e seregletnek egyből b: hörögni: agyő!? (Hörög)
Legyetek boldogok... íme, csökkenőben a létszám!
zsozsó néni Juj, juj! Citrom helyett hát nem hiénaemésztőt
pöccintettem poharadba? D: semmi, bocsáss meg,
kéznél az ellenméreg - mind árt jobban leszel. (g)
ademár
Add le a gyűrűd, hornyolt fülbevalóid,
de még a kuráréhegyű kis irónodat is...
zsozsó néni Mit műveltek ti velem, a jégenkopogóját?! (g)
potok
Most vették el tőlem a kis kétágú, hol fojtogató,
hol lepénylesegítő villámat! Esztelen állapotok.
vacog (zsozsóhoz) ... és meg kellszoknod a gondolatát: lehetőleg
ne legyen korc a ruhádon s . cipődön se sarok!
bláti
Hogy (5 meg ne találná a méreg behozásának a módját
- nincs nektek és nem is lesz egyhamar olyan
műszeretek.
zsozsó néni - Bók ez? Vagy gyilkos szurkapiszka, te gerzson?
bláti
A legbókabb bók! Nem parírozni nekik - kézcsók a
kezedre.
forbát
Enyelgésen kívül nincs egyéb napirendünk?
Úgy tudom, nem kéri, hanem elrendelte a Központ
a létszámcsökkentést. A néhány legvacakabb
pedagógust meneszteni kell Ujjongj, mert végre
muszáj!
rázsó (be)
Hulljon e férgese, útban racifalva felé,
szaItóstul, lendületből, itt vagyok, íme.
Motozzatok, ha tudtok- ne lehet imi farkast! Kéznél
a fegyvere, meg a lábél s a könyökcsont empiucsi! Mindenkit felszeletelnék percek alatt!
Kedvenc mestereim -s nyomomban törtető
még gyűlöltebb ifjú követői - be szép hekatombát
raknék belőletek. ademár
Ne vadul , rázsó imi farkas.

Veled is vadulni fognak, ha vadulsz.
rázsó

De én vadulok
legjobban!

ademár

Egy darabig. De olyan vad
még sohasem
volt, kit egy vadabb vad ne
vadult volna túl.
rázsó
Már higgadok. Igenis. - Ki megy, ki marad? Mi a
döntés?
perc
Teljes fegyverzetben a rázsó imi farkas mi meg leszereltünk. Leadtuk kis eszközeinket.
vacog A detektor csak fémre jelez. Mégse kívánhatod azt,
kezét-lábát mielőtt belép a rázsó letegye.
bláti
S mért ne kívánhatná? Rettentően rühellem:
az élet perc oszival egy álláspontra sodort.
A rázsó helyzeti fórja, ha elvi vitákra kerül sor,
behozhatatlan. És a teljes nemzedéké.
daisy
Amondó volnék: húzzon kesztyűt rázsó imi farkas,
a teljes nemzedék holdjáró gumicsizmát.
Az úgyis nagy divat. Lágyabb lesz így a rúgásuk.
forbát
Meddig muszáj még tűrni ezt az ostoba pulykát?
daisy
Megint nem jót mondtam? Hát jó, ha nem jó.
(D Tudom mire megy ki a játék! Elsőnek akartok
eltávolítani innen! Engem, aki negyvenöt éve
spiccelek itt a tojáson! Ebbe száradtam bele, kérem.
A tojásnak a héja pedig szétvagdalta a lábam!
Nem mondaná meg a forbát jusztin, mármost hova
menjek?
S ő késeit mindig olyan bravúrosan hajigálja?
Karcol már bőven ő is! Késheggyel odacsípi a bőrt!
forbát Öreglány, ne üvölts. Nézzük higgadtan a dolgot: ha
kezdem majd komolyan húsba dobálni a kést,
legyek én, aki megy! Szavamra: jelentkezni fogok!
De te jómagad is sejted, félhülye vagy.
E folt hátán folt intézmény legrikítóbb
foltja, a kétballábas csirkehalál.
Tojástáncban szavatoltan a dömper! Az ólomspiccű lidérc, akinek táncától a sírok
s tojástetők beszakadnak...
daisy
Most...most abba ne
hagyd!
Rólam még férfi így ... nem beszélt soha ... óóó ... e
szenvedély! Itt áll, igen, a rántottakirálynő!
forbát
Add írásban! Mondj le! Egy gonddal már kevesebb. Nos?
ademár
Gondolkodom és vakaródzok. Értem s tolerálom
düheid.
A központ sommás döntésére azonban haladékot
kértem, s az, ha lejár, a meghaladékolt haladékot
haladékolom én meg...
forbát
Vagy húsz esztendeje már:
ide csak beeresztenek egyre! Körülússzuk
egymást, s halnyelven tátogunk! Már ha akarnánk se
tudnánk megszólalni emberi hangon! Minek is?
Gondolkodásunk abbamaradt, közölnivalónk nincs! Ha minden hibbant kontár védve van itt,
akkor a rendes munka mit ér? A teljesítmény, ha
kiugró?
perlusz (be) Semmit! Precízen. A munka minősége közömbös.
zsótér
Ha jó, ha rossz-a status quo marad!
Negyedszázada nem fordult meg e tájon
féltucat ember, aki értette volna a dolgát.
Kétféle módon vezetik, nem, taszigálják
a világtalant itt a vakok: van a görcsös idomítás vagy a
tüsténkedve lazsálás, ez a gyűlöletes mím! Tanítani
senkise tud, csak tanítani próbál, s fortélyosan reméli,
hátha kisül: hiszen ő pedagógus! Hasonló cipőbe'
szorongván segítségére siet a másik sarlatán: „Szép
volt az anyag, gratulálok!" „Hiába, jók a srácok!" bazsalyog, forgatja szemét, mint aki létrehozott
valamit-és összeborulnak. Tudjanak egymás háta
mögé kiköpni -azért.
perlusz
Mindeme elvtelen magatartása „nagy alapeszme",
a vértelen önmutatás folyománya ...
rázsó
Igen!
Miután ez a kor vemhes az Újjal - s nincs vértelen
születés!

zsozsó néni Nálam javában vérre ment ez a szakma, amikor ti
biliztetek még ...
zsótér
Az régimódi vér volt,
nem érdekes nekünk...
daisy
Tán meg lehetne jelölni
a színt és összetételt-s irány: a korszerű vér!
schneider
Vér-vér! És némi arany. Ez a centripetális.
perlusz
Ha összeharapjuk elszántan a fogsort,
a méltó torkok mindig közéje kerülnek!
potok
Én több vért ontottam, mint vágyálmaikban önök!
Néha az önmagamét is... mit néz a fürtjeimen?
zsótér
Ma már csak a tévesztés, ami fix az ön fürtjei táján!
potok
Nem fogjátok a kis frizurámat lepusztítani innen!
ademár
Mondjatok és tegyetek, amit csak akartok!
De visszavonhatatlan ne legyen! Ugyanis,
ami visszavonhatatlan - nem lehet visszavonni!
Vér vagy nem vér- én csak egyet tudok:
ha jános bácsi, mikor kilép bodegámból,
azt mondja: „mégis érdemes élni" - nekem
ez bőven elég. Tudtommal nem volt még olyan isten, ki
e „mégis"-nél többet nyújtott volna nekünk.
perlusz
Forrong az iskola -mozogni akarnak előre a dolgok!
Elegünk volta puhány lazaságból. A század
első harmadában született urakat
kérjük a kasszához. Elszámolás, behajózás.
forbát
Köszöntöm e hangot. Nem osztom egészen, de
köszöntöm.
A fancsali udvarlásnál, amivel közelíteni szoktunk
egymáshoz, a tárgyhoz - korszerűbb a keménység
s feltétlen üdvösebb!
bláti
Az oktatás meg a bifsztek
- e kettő csak harapva s véresen élvezetes!
ademár
Igényem változatlan a mindenkori önmutatásban:
kevéske poézis, némi szépség, értelmes utalások
a tisztesség értékeire, még ha az alulmarad is... perlusz
Nem veszi észre? Ma ennél sokszorosan tágabb a
világ!
ademár
De jobb szeretném, ha nem lenne ennyire tág!
Mit tágul? Hova tágul? S főként: mibe tágul?
Én éppen e rémítő tágulások ellen védekezem.
Ne férjen bele az, amit szívből utálok, ami szennyes!
rázsó
Most! Most itt a pillanata! Soha ennyire még! Egy
halomban a fegyverek és kupacban az érvek.
Alapítsuk meg az önmutatóképzés szent Múzeumát!
Fölfektettem az ívet: első alulírás,
rázsó imi farkas, kétkezi önmutató
húszezer pengő forintokat ajánl meg a célnak!
perlusz
Rég elmúlt a reformkor. Nem vetted észre, imi farkas?
Anakronizmus már ez is körülöttünk,
e polgári szépelgés, kommersz lószar precízen!
potok
Azén jelenlétemben sajátítják ki az Újat!
S ezzel azén újszerűségemet patinázzák!
Beleőrülök ebbe.
péntek A békepipákat- nosza, kapjuk elő! Mindig előkerülnek a
végén, hát mért ne azonmód? Végighaladni az
indulat útján úgyse lehet!
rázsó
Már hogyne lehetne! Egyebet se lehet! Pasli az úton
előre! Fondorlatos tüneti
kezelések a francba!
Fegyvert s vitézt énekelek - szétrúgni a detektort
-,
ki a féket, be az éket! Életre-halálra végig az allén!
Álmom élete, életem álma, közelegsz, forradalom?! A
nyűbe is, go on, pájgyom, ave maria grazia plena!
tátos
(lányok élén beront, s heves, gyors songot adnak elő)
Ó, szent és életes fölfordulás! Bemondom a puccsot!
A késseli körbedobálás,
mi azt igenis követelnénk!
Nem angyali, emberi bánásmód, amit felfog az elménk.
Egyik-másik, igaz, belepusztul,
ha nem jól trafál a tanár úr,
mikor vaktába hátrafelé dob,
nem lehet szeme neki hátul.
(Ritmikus próza)
A kést, a kést, mi magunk akarjuk a kést!
A szisszenőt! A szenvedést okozót!

perc

gimpler

Korszerűen! Szent korszerűség szi-szu-szá!
Korszerű szemlélet és korszerű képzés!
Korszerű szemlélettel korszerű képzést!
Édes gyerkőceim ... bedőltetek nekik?
Üres jelszó ez a vérrel! Te vagy én hiába folyatnánk!
Mindenféle levekből, a spermát is beleértve,
csak azt fogadják el, ami ők... ...amit ők produkálnak!
t-)
E módszertani harc lenyűgöz. Itt az igazság,
ott az igazság - mindenütt s mindenbe' van igazság
- mikor szakadt ilyen kis fecnikbe, ki tudja? A
kirúgásokat illetően azonban most mi az ábra?
lll. rész

1. jelenet
lányok (egy sablonos zenés finálé helyzetében)
...és ezt mutatta magából ... és ezt mutatta magából
a második ááá!
gimpler
Ez a vége. Köszönjük a figyelmet, a megjelenést.
Tanárok rosszkedvben oszlanak, némán, gimpler bóklászik

perc
ademár
perc
péntek
perc
péntek
perc
péntek
perc

...észlelted, ugye?
Még félálomban, igen.
Hát így keresztezi elképzeléseimet, amióta az
évfolyamra belépett...
Mért művel ilyesmit?
Te mondod?
Jobb, ha te.
De ha már belevágtál ...
Megszűntem. Kuss nekem.
Tessék csak, amigo.
(Összebeszéd)

Semmi harag. Édes a béke. Az összhang.
Tessék. S tessék neked is.
ademár
Mondja végre az egyik.
perc
Osztályfőnök vagyok. Egy osztály főnöke. Főnök.
Hadd hangoztassam még egy keveset, csak úgy a
világba.
ademár
De aztán térj a tárgyra.
perc
Hát, főnök lettem én.
Főnökké tettél, s most vidáman főnökölök.
-Nincs kedvem hangoztatni. Ez a vizsga elszomorított.
péntek
Te is - én is szomorú. Mindenki olyan, de olyan
szomorú.
Nincs rá jobb szó: „szomorú" - hisz ez oly szomorú.
Mélyen, fűzien szomorú. Sötétkék bennem a bánat.
tanári vokál
Szomorú, szomorú,
olyan, de olyan szomorú ...
sikertelensége szíven ver.
Szomorú, szomorú,
olyan, de olyan szomorú
szinte vidám lesz tőle az ember.

mintha bennem a lényeg... hát hiúság énbennem a
lényeg?
Torzképünkön fog röhögni mindenki maholnap.
rázsó S míg csak röhögnek, hagyján. Hanem ha fölvetik: kik
ezek, mik ezek, csakugyan mit műveinek ezek?
Miféle intézmény ez az Ömfi? Bennem ugyan
nincs semmi elrajzolható... de mégse hagynám.
Tollat kicsapni a kézből végül is rutinfeladat.
potok
Bölcsebb egy átíratás. Gyilkos szatírát
nekem olykor már sikerült néhány apró szakmai
trükkel
dicshimnusszá pofozni át... ennek mestere volnék.
Ránkférne már egy efféle apologetikus micsoda.
vacog
Juttatni kéne neki -vattacukort vagy akármit...
esetleg pár zacskó levegőt...
schneider (riad)
Nem! Annyit semmiképpen! Még mit nem? Levegőt?
Részesedni akar?
bláti
Az érdemteleneknek van itt bőven
levegője...
forbát
Ha találó az a firka:
jót nevetnék. Viszont elzavarnám a munkája miatt.
A vizsga vacak volt.
daisy
Szép lágyan, líraian
vezessétek a távozás hímes mezejére, ahol
mái hajlanak és nem törnek ridegen
léptünk alatta füvek... ez a tízórai pakk,
amit vele adnék... pogácsa, üdítő...
ademár
Te zsozsó!
Volna egy nem végleges nyugtatód ennyi
ostobasághoz?
zsozsó néni Ez garantáltan az. Nem a kék! A lila. (g)
ademár Kell hozzátok e kis pirula s persze némi megértés.
Gyógyíthatatlan figurák mi, z ifjúság évei közben
környező közegünk pusztulásán, hogy mit
spekuláltunk,
bombák zuhanását kívánva magunkra.
S még azután is: ki tudott itt úgy rakni kőre követ,
hogy leomlását, nemsokára, ne áhítozta volna
magában?
Elmúlhatott-e belőlünk mindez nyomtalanul?
Amit darabokba hasítanak történelmi korok,
hogyan is forrjon össze a jellem, a lélek? (El)
a tanárok távoznak

péntek (h. k.) ademárt ide már nem könnyű követni ...
perc
péntek
perc
péntek
perc
péntek

(Néhány tánclépés)

ademár

Nézzétek el neki: minden, amit csinál,
légüres térben zajlik amúgyis...
péntek
...s ez a legszomorúbb.
perc
Részint elismerve, részint kétségbe vonva
az érdemeit, mert túlhaladta az élet nem kéne-e őt lassan a bús, békés nyugdíjba
zavarni? zsozsó néni Vagy mélyebbre esetleg. Pardon, nem
hallgatózom, csak élvezem ezt a két tartósan jó fülemet.
Nem évek óta hajtogatom, igenis, visítom. jégen, írógépen kopogom: ki vele, le a lépcsőn!?
Csak szóba kerül, nézzétek a lábam: ki-kirúg.
bláti
Könyörgök: helyezzünk valakit a zsozsó
ki-kirúgó lába elé, ne rúgjon ki hiába!
Hát nem megérdemelné tőlünk a zsozsó?
potok
Illető mintha pályázná is a Nagy Kirúgást!
Pamfletba vagy mibe írja a Testületet.
Engem például egy ócska tükörrel futkostat
folytonosan,

perc
péntek

Akkor is őt
követem.

Ki nem? Csakhát nehéz...
É könnyen követem.
Legyen neked könnyű a hűség, popikám!
Mért szólítsz
így, te állat?
Azt mondták, megbocsáss, tán éppen a gimpler,
kedveled ezt a becézést. Én rém naiv vagyok.
Popiztalak volna örömmel, ha szeretnéd.
Most már akár ne is kérd, nem popizlak...
Tartod-e mára csókos ajkad, amigo, vagy...
Esetleg még egy utolsó popitegy búcsú poppantást, s több popi nem lesz! (El)
2. jelenet

gimpler

Közéletünkben csupán kétféle egyed van: a
rögtön nyírható s ki majd csak idővel. Az első
csoportban mindig kilőhetően lézengtem én és
az, hogy itt vagyok még s taníthatok az Ömfin kegyelmi állapot. ademár nem mondta nekem
ma vizsga után az obligát semmit: „A szép
vizsgát köszönjük." Elgondolkodva és
rosszkedvűen vonult el, mint aki még kialudni
se tudta magát jól. Rosszabb a vélemény azok
között,

Az átszervezés szorongatása ... s a didergetően hűs nyári idő ... s a meghaladékolt
haladékok lejárta ... Listákat kérnek és állítanak össze, ne ugrálj, tán eszükbe se jutsz.
gimpler
Szép nyugtatás. Szörnyen nyugtalanító.
Örülnöm kéne neki?
vacog
Bármit. Csak ne feszengj.
Kisütsz. És átragad rám.
gimpler
Nekem meg jólesik,
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ha veled kettesbe feszengünk. Ritkán van alkalom erre.
vacog
Tudnád csak, kikkel szoktam én feszengenizsótér
No, mi az? Álláskeresőben?
illusztris emberekkel! Állófogadáson,
gimpler
Nemis néztétek a vizsgám.
egy ablakmélyedésben, olykor napokig.
perlusz
Látjuk viszont a helyzetet precízen.
Jaj de milyen hangulatos tud lenni egy akkora ember!
gimpler
zsótér ali - én rokonszenvvel figyeltem
Jönnek keresni hazulról -ott feszengek,
emelkedésetek...
s lóvontatással kell a két elgémberedett kezemet
zsótér
Épp most kezd el tegezni?
combom közül kivonni - itt jön a perc oszi, pardon.
Úgy hiszem, elkésett.
gimpler
Pusmogni fogtok vele, nyilván. Velem soha még
gimpler
Lehet, de lojális
(irigyen)
voltam mindig magukkal.
nem pusmogtál, s kivel nem pusmognak itt sohasem,
perlusz
Erre teszünk,
nem számít Nagy Tanárnak. Sőt épp ellenkezőleg.
precízen. A föltétlen hívség vagy a semmi.
vacog
Komolyan hiszed azt, hogy jelentős tanárrá
Nálunk nincs harmadik út.
itt az ilyesmi avat valakit?
gimpler
Oly sok lényeges ízlésbeli ügyben azonos volt
gimpler
Mi egyéb?
az állásfoglalásom .. .
Külső jeleken kívül, mi egyéb avat valakit
perlusz
Számunkra nem derült ki.
akármivé? Jaj, csak nehogy erre azt hadováld:
Mi a konkrét érdeme, mondja? Van-e? Az, hogy nem
belső értékeink, amiket egymásban nagy figyelemmel
támadott
felmérünk! Igenis az ilyen s hasonló jeleket
soha nyíltan - mit csinált maga nyíltan? Mondjon
nélkülözöm! A
valamit.
jelentéktelenség - életveszély. Nem esély.
zsótér
Kétlakian somolygott. Ez volt az alappóz.
vacog
A jelentéktelenség az v a n - és nem okozzák.
Ha áttörnek a zsótérék, mellettük történt a mosolygás.
gimpler
De elviselhetőbb tán a botrányos kirúgás is,
Ha pedig nem, hát ellenük húztam a szám.
mintha az ember még egy pusmogásra se jó.
gimpler
Szakmai síkon érezniök kellett a helyeslést...
vacog
Hisz most is pusmogunk, nem?
mutatványaikról jó véleményemet...
gimpler
Jaj, azt nem így kell! Hanem mikor mások körében
zsótér
Hangoztatta,
álldogálok,
igen. Kis jókat mondott és
odaintve nekem: „Gyere, fontos pusmognivaló van!" No
nagy rosszakat
de tán ... a jóvátétel pillanata ... jakabom! Kört
hallgatott el rólunk. Vagy tán kiállt
képeznek, no, látod, végre képeznek valamit - közibük
értem, mikor a szakma, kezdetben, elkeresztelt
vegyülök, s te pedig szólítsál magadhoz...
a „kérlelhetetlen bizonytalan"-nak?
vacog
Ne izegj, ne mozogj. Mondom: csöppet sem okos.
Meszesedő, nagy hírű bizonytalanok közt
zsozsó néni (a kialakuló tanári körben, ahol gimpler elvegyülni
elhallgatta volna napestig, csiklandozta magát
igyekszik)
az életemre törő sutyorgás-s lám: inkasszálni akar!?
Azén tollamnál s kis szereimnél jóval dögletesebb,
Tessék: én is mosolygok. Ezzel kvittek vagyunk.
amit itt egy föl-le surranó kebelbeli párol .. .
gimpler
Én mindig irgalmaztam volna nektek,
gimpler
Amit tőletek kaptam, azt kapjátok ti tőlem!
ha ilyen helyzetbe kerültök...
Kőért követ - kenyérrel dobigáljon a Krisztus!
zsótér
Attól, hogy ez kiderüljön,
az eredményeink szerencsére megóvtak.
(-)
perlusz
Kapaszkodási ügyben keresse saját
Jaj, túl ne becsüljétek. Csak egy jópofa pamflet.
kortársait! Ha nem lennének úgy berezelve, igaz?
Egy karcolásig menő kis karcolatocska.
Itt szörcsög, erre kordul, amott meg ereszt-riadtHát meghibbantam én éppen most, amikor...
eszelősen csak önmagára figyel mind.
ellenséget gyűjteni? Arról szól ...
gimpler
Hoppá! Egy konkrét érdem jutja eszembe:
bláti
Nem mesél!
harmincöt éveken át koptattam e lépcsőt!
Ha mindenki, aki olyan szinten ereszt
Ha gömbölydeddé csiszolódtak lassan az élek,
tintát magából, akár a tintahal,
s nem töri annyira össze magát az a tag,
még tartalmat is mesélne- hova jutnánk?
ki leszánkázik innen- ha már semmi egyéb gimpler
Pillanat! Elnézést. De mintha vacog...
működésemben ez, méltánylást érdemelne ...
kis megbeszélnivalónk akadt a vacoggal. (Átmegy)
zsótér
Tehát
vacog (z)
Nincs veled semmilyen megbeszélnivalóm.
e rossz vesezúzó éleket itt maga fente ilyenre? Ne
Eredj innen, neuróta, teljesen becsavarsz!
csodálkozzék, ha ezért majd felelnie kell!
Micsináljak teveled? Fapapucs, fapapucs. Most
gimpler
Atyaisten.
visszamehetsz!
gimpler
Ne! Még egy keveset... valamit... fapapucs, fapa4. jelenet
pucs
- még nem foghatták fel eléggé, mi a helyzetpertuszék el, jön vacog
élénkebben gesztikulálj, s hangosabban beszélj
és mondd: „a vizsgaidők" ... meg ilyesmi ...
dátumokat mondj!
gimpler
Miattam fogta sompolygósra a járást.
vacog
Szeptember tizenegy... október huszonöt...
Vagy azóta oldalaz így, amióta kimondták:
november és december...
főemberré nem teszik őt, csak a főemberi munkát
gimpler
Most pedig
fogadják tőle el?! - Megkeresném a szemét...
tégy úgy, mintha nehézségek támadtak volna velem.
Homlokfogás, fejcsóva tenyérben - ez az! (Súg) „Jaj
de dugja. Elébe vetődök... (Leütések, mím)... nézz a
de nehéz... de nehéz..."
szemembe,
vacog
„Jaj de nehéz, de nehéz."
babám, ha szeretsz, de ha nem, akkor nézz
igazán! Mi forr itt ellenem és általában?
akik távol maradtak. S mert mostanság csupán
ítélni futja időnkből, egyre kevésbé
a megtapasztalásra - ez a veszélyesebb. A többség.
A kemény köszönőlevelet tán gépelik is már valakik,
amit, ha kézbe kapok, attól fogva minden időmben
szabad lesz róni az utcát s a klasszikusan szép
halálváró pózban, bámulni a plafont.

vacog

gimpler

vacog
gimpler
vacog
gimpler
vacog
gimpler
vacog
gimpler

Azt elhiszem. De ne félj! Talán megoldható.
(z)
Jó fiú vagy. Lám, a potok már idekapta szemét:
mi fő a fazékba nekem, ami őneki nem?
rázsó imi farkas pedig pofátlanul idekészül,
be fog taposni közénk - pucoljunk meg előle!
(Pucolnak)
Te csak nézz kérlelően -erre megenyhülök.
„Azt persze lehet."
„Az jó, ha lehet."
„Hajó - az a jó."
„Akkor hát rendben vagyunk!"
„Részemről is." (z) No,
milyen volt?
Mi milyen volt?
Pusmogni velem.
Iszonyú.
S mikor csináljuk a legközelebb? Mert rendszeresen
kell.

vacog s a tanárok kőre elrebben

„Annál nagyobb mellényt kell ölteni, gimpler,
minél nagyobb a kudarc." Tanácsolta nekem
egy önmutató, aki végül fölkötötte magát
egy huzatos pajtában, valahol Kanadában.
Nagyméretű mellényt keresek...megfelelő
anyagút...
és csatlakozást... tessék, ma jó napom van!
Két nem is akármilyen léptékű, testet öltött
mellényt hoz előttem össze a sors .. be isteni látvány!
5. jelenet

perc
sniff
perc

(sniff útját szegi)

Szerbusz sniff laci!

Szerbusz. De mintha mi már
találkoztunk volna idén...
Mindig öröm forrása nekem
találkoznunk. Hát addig újrázom a dolgot,
amíg csobog belőle... szerbusz, sniff laci, szerbusz.
No, nézzed: a sniff! Szerbusz.
Úgy énekelnék veled egyet!
(Énekel és kedvcsinálón lóbálja sniff kezét)

perc

sniff
perc
sniff

perc
sniff

Mi ketten vagyunk a tutisták ...
velünk nyitnak mindenféle listát...
a két legjobban jegyezett!
Mi kapjuk a legtöbb kegyeket!
Érted? Kis bűvölő. A sorsot bűvöli.
Adakozásra, érted? S duettben ül csak a
szám. sniff Ez a formáció csupán neked lenne
előnyös. Lefotóznak velem együtt, és rózsaszínű
hírek kapnának szárnyra helyzetedről.
Édes évfolyamtárs, ne ingerelj, amigo.
Helyzetem rózsaszínje nekem épp megfelelő.
Nem is lelki árnyalatok... hanem hogy közéletileg...
erősödnénk közösen ... kis közéleti muszkli nem árt!
Nem javítok ingyért szitudon.
A frászba! Ki kért javítást?
Szeretnénk, ha változna a képlet errefelé.
A tyúkapózó nagy lelki élet, ha kifújna.
Szakszerűbb s világra kinézőbb lenne a képzés.
Jobban dobnának és csördítenének a srácok.
Tapadásod kroó vonalán oly meghatóan erős...
Azt kívánnád: e duettért cserébe gyengítsek ezen?
Én, aki mindent ademárnak... csak neki. Túlságos az
ár.
S mondd: nem unod, hogy-megengedem-okkal, minden
napszakban hálát tanúsíts? Nem unalmas?
Nyakadba sózzák a kipurcant tanerőket,
s cipelheted őket, mint Szindbád az öregembert. S
ifjú szíved elkorhasztja az önkéntes koravénség! gimpler
(felbukkan) Ó, ti, ti ketten, két kiteljesedett sors!
S még mindig egyre ígérő, cukisrác!

Két közéleti csúcsok fele könnyeden lépegető
kasuillatú ember.. jaj be szeretnék
sikeres légkörötökből szippantani ... ha
megengeditek.
sniff
Ha nem nagyon közelről s nem túl mohón -miért ne?
Légkört-amennyit akarsz. Csak figyelmet ne kívánj.
Meggyűlölöm azt, aki kényszerít magára figyelni. gimpler
Ha ti dalra fakadtok... én csupán tercelni szeretnék ...
„Mi ketten vagyunk itt a tutisták...
ti ketten, ti ketten ti ketten ...
Velünk nyitnak mindenféle listát...
veletek, veletek, veletek... "
Végén hangyányi tánc. Úgy még jobban kavarogna
az a príma légkörötök... többet tudnék belőle beszíni. (g)
sniff
Nem dolgozom veled, bár minden tiszteletem. Az
ízlésed nekem bizony provinciális.
gimpler
Magamnak is. De mit tegyek: csak ez van.
Tánckari sort képeznek mögöttem az X-ek.
Hol keressek most már másik ízlést magamnak?
sniff
Érdekel engem? S minthogy válságba zuhantál,
eredj is tőlem odébb-el ne kapjam valahogy. perc
Mért? Tán poklos a gimpler? Hol ebben az
emberiesség?
(Tüntetően gimpler mellé áll)
sniff
No, indulás északnak. Várnak a lappok.
Új keljfeljancsikat találtam ki nekik.
perc
Nem kelnek feL
sniff
Tévedsz. Mer. le sem fekszenek.
Jön a lapp, fektetni akarja, nem megy. Nyomja erővel. Azzal
se megy. -Az örök hó megolvad forró
sikeremtől.
perc
Mért kell hallgatni mindig részletes hencegéseidet?
sniff
Hadd nyüvödjék körülöttem szívkamra, pitvar. Az
irigy csak gyürmölje a me lét, ha kimúlik, saját
halottamnak tekintem őt.
S kis makett temetőmben, hol apró csontkorongok
jelzik, akiknek a távozása már esedékes,
elhantolom. - Így egyre áttekinthetőbb
előttem a pálya. Vegyem tán elő a korongod?
perc
A duettre tojok. Inkább magamban dudorászom. (g)
gimpler
Azén korongomat lassan készítheted.
sniff
A tiedet?
gimpler
Jaj, csak azt ne mondd: nekem nincs.
sniff
Sajnálom. Mostanába csinálok. Nem szeretek
megbántani senkit. Pótolom, megígérem.
gimpler
Leköteleztél, sniff. És élénkszínűre!
sniff
Micsodát?
gimpler
A korongot.
sniff
Mifélekorongot?
gimpler
Az engem jelölőt... kis temetődben ...
sniff
Ja, igen.
gimpler
Jól láthatóra!
sniff
De mit?
gimpler
Hát azt, amiről
szó van...
sniff
De miről van?
gimpler
A korongról!
sniff
Miféle korongról?
Mit korongozik ez? Ja, az őt jelölő ... bízzad rám: fedni
fog.
melegics (be) Kijelenteni jöttem.
sniff
Szép. Miután bejelenteni nem jött.
melegics
Küldöttséggel voltam.
sniff
Mindegy. Nálam lekésett. zsótérral hetyegett,
lefogadnám. Ő mosta favorit. Mondja utánam.
melegics
Févorit.
sniff
Kiskőrösi ízek
az angolságában - mi van magával? Ijesztő!
Nem jó a haja, rémálom a fülbevalója,
ruhája snassz, cipője bazári, szempillája ragacs s félig
levált, a fogán ételmaradék... ez a rúzs gyöngyvirágszagú
... jobb ember beledöglene most
a csókjába... még mit nem!-Maradjon ott ahol áll! (g)

S hanyagolja csak el mások kedvéért, mariann,
régi barátait, míg csak mariska nem lesz.
melegics Nézze... nem úgy van. Nekem szélesebb körűen... felsőbb
koncepció! Maga mindig a févoritom lesz... de nekünk,
ugye, több vonalon .. . többrétűen illik... minden
szükséges itt van velem ... csak időm
nem volt még áthasonulni ... de várjon ... azonnal! (g)
(Rohamosan öltözik)
Egy szál cucc nincs ezek közt Párizsnál keletebbről
 szapuljon, bánom is én, csak el ne taszítson - Old
Bond Street, Champs-Elysées, s íme: egy Guccikalap!
Nos, méltónak ítél-e már, hogy így kijelentsem?
sniff
Magamtól is kitalálok.
melegics
Te kőszívű sniff, te komisz!
Velem csinálod ezt, aki mindig...
sniff
Stopp. Hánytorgatás?
melegics
Soha. Sőt. Az új elosztásból új s több javak.
perc (gimplerhez) Mit jössz így rám?
gimpler
Az említett emberiesség ...
így még jobban kifejeznők...
perc
No de ennyire nem kell!
sniff
Nézze, hogyan várnak, milyen mohó kutyaszemmel.
A részemet passzolja nekik. Én, ami kell, s ami illet,
majd megszerzem magamnak. Marcsa, félre az útból!
melegics
Jaj, jaj! És újra jaj! És nagy jajok...
egy absztraktimádó, hipermodernre fogékony de a természeti hűségen is csüggő kisrealista
lélek vergődik itt- nem létező atyám!
Hallottad, süket isten? Lemarcsázott a sniff! (Zokog)
sniff
No, jó, mariann... mary anne... annemie... mia
kedves:
máskor ne késs, és főleg ne add le magad
 tudod jól, kikre gondolok-, s keresd lucimat! Hol
veszett el s miben ... már nem tudom kibogozni ...
hiánya megbénít, -tana, ha egy percre megállnék! Ó,
ég, egek - én, aki tényleg agyonnyertem magamat
 közérzetem mitől s miért ennyire vesztes időnként?
(El)
perc
A sniff. Panaszkodik. Karolj ki belőlem. (gimplerhez)
Kész hűdés ez a sniff. Melletted állok, igen.
De elvontabban, gimpler- hát nem tudsz
absztrahálni?
melegics
Búsan, de boldogan jelentem ki a sniffet. (gimplerhez)
Hallom a firkatúráit. Minek firkál maga őrült? Pettyhüdni
kezd a bőr a gigája körül. Mit akar? Ilyenkor az ember
már szépen elkezd nem akarni. (El)
gimpler
Mellémálló magatartásodat én ...
perc
Ne köszönd.
gimpler
A dolgokat megköszöngetni olyan jó.
Serkenti az újabb megköszönhető
dolgok létrejöttét. Egy szintig hát elfogadod
perc
Egy szintig igen. Feltétlenül. Picit kár,
hogy én e vizsgaszint fölött kereskedem.
így némiképp szomorúan, de biztos érzed, ugye,
roppant emberien, aszondom: agyő.
gimpler
Máris elosonsz?
perc
Nem én -te, öreg. Jó, amit produkáltál.
De nem nekem. Tehát melegen gratulálok.
Nem óhajtok azonban többé együtt dolgozni veled.
Végy légkörömből egy kiadós adagot még
s osztályomtól búcsút.
gimpler
ademár belemegy?
perc
Tudod: nem erőltet soha semmi ilyesmit.
gimpler
Erőltetni ... igaz. Minek is? Hát... oké, oszikám.
perc
Örülnék, ha a jó viszony megmaradna közöttünk.
Nem mondanék le a félkaros átölelésről
s a gyengéd csapdosásról egymás lapickája között. (g)
Persze, ha fújsz rám és haragszomrádot akarsz... gimpler
A melegséget választom. Akkor is, ha hideg.

ez az élet oly gazdag és sikeres volt,
agykérgemig beleőszültem -ez az ábra.
Tegnap, úgy en passant, odaálltam egy mérce alá,
s a hosszamból, hinnétek e, két canti hiányzott.
Összemegyek? Vagy kitágultak manapság
a cantiméterek? Azért ágaskodunk
egy életen át, hogy a végén megrövidüljünk?
Két canti hiány is elrontja egy ember arányát.
Táncos, vidám közérzetem, jaj, hova lettél?
Rölövé! -Az izmaimban akadna rugany még, a
lelkemből azonban -félek-eltávozott.
S lehet: ez csak a kezdet, tovább fogok töpörödni,
s majd sündisznónyi terjedelemben futkosok én,
akár a regénybeli pápa -de ő a szenttéavatás felé
zsugorult, amíg én ... a sima semmi felé.
Meghalni? Az sincs rendben. De nyomtalanul
elenyészni?!
E fürtök, e meggypiros ajk, gyönyörű két szemikém .
Mért súlyosbítja még ezzel a teljes
nemléttel a sorsa halált? Nem fogja tudni
senki, hogy egyszer a földön, a földnek e pontján
éltem, működtem, rölövéztem - lepények ezreit
álmodtam változatos formában s tartalommal - és
jobbra-balra dőltek jól kisült álmaimtól, dőltektetszik érteni -, függetlenül attól,
ízlettek-e a kényes tojásfejűeknek.
Igaz isten, te tudod: akár csettintettek utána,
akár, hát... kiköpték az út szélire olykor...
beszéd és izgalom tárgya volta lepényem!
Szétkveccsölve, szemétre söpörve, akár
holmi szürke lepény- nem, nem, ez a sors, nem!
elbogen (be) Szerbusz, fercsi, mi a helyzet?
potok
Miben mi a helyzet?
elbogen
Mi lesz?
potok
Miben mi lesz?
elbogen
Hát itt az iskolán.
Átszervezés lesz, robbantás, avagy maradunk
a tantervi reformnál?
potok
Ki tudja? Nem te döntesz?
elbogen
A tantervi reformról rég kiderült: nem elég. A
forbát-féle ésszerűsítéstől tör a frász.
Annyi hívást kapnánk odaföntről a gyengébb
tanerőkért kiolvadna a drót, s rugdalhatnánk ki a jókat.
potok
Maradna hát a...
elbogen
Nem! Ki ne mondd! Én azt csak
tilthatom.
Ám, ha az intézmény spontán föl ... s szanaszét ...
s lehetne tiszta lappal kezdeni mindent...
csontig dörgölném tenyerem ...
potok
Aha, értem - örülnél.
elbogen
S valahány eltűnt alany, örömömben mind
összekeresném.
potok
tátos úgyis azon van... aknái lerakva ... igen!
elbogen
potok
elbogen

potok

elbogen
potok
elbogen
potok
elbogen
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potok (akrobatikusan) Tükröm, tükröm - ne is szólj! Látom én jól:

Ő akar kitűnni megint, címlapra kerülni,
herosztrátoszi módon bevágni elétek...
...árnyékba borítani mindenkit! No de nem!
Isten veled, lajos. Volna egy szálnyi gyufád?
Szállnyi? Hová? - Ja, egy szálnyi gyufa? Egész doboz
is.
Ha ilyenkor egy szálat akarsz, kettőt végy legalább.
Egy mindig eltörhet, s bármily erős a vágy,
gyújtani nem lehet vele azt, ami kell.
A tükröm rádhagyom. (g) Te, lajos: én akkor is benne
leszek, mikor már rég nem
pillantok bele...
Azt hiszem: így
van. Már most is benne vagy.
Mutasd! (g) Csakugyan. És most?
Most is.
Mutasd. (g) Csakugyan kész csoda ez.
Mélyen veronikás, s oly megható- hova mégy?
Az Utca Bizottságba, sikátorodat
sugárútra cserélni ...

potok
elbogen
potok

Szoborral?
Két szoborral.
Egyik a végén, kezdetén meg a másik.
Javallott pózaim ...(g) És irtsátok a szárnyast
környékükön ... még mindig benne vagyok? (g)
Jegyezd meg! Így jegyezz meg! Igen, mámorító,
tulajdon jobbszememből, amint rámbandzsít az
öröklét. (El)
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forbát

Ha megfeszülsz se veszlek, nem kellessz te nekem
se sülve, se főve, tágulj!
gimpler
Tudom: engedelmesebbet
kívánsz, de én lehetnék... lennék... megígérem!
forbát
Nem vagy elég jó, az a baj. S alázatosnak
nem vagy elég őszinte ...
gimpler
Igaz. De ha most nincs
osztályfő, aki vesz, úgy kiröpítenek innen ...
forbát
Röpülj, röpülj fiú --és vé alakban
húzd el magaddal a semmirekellő, madáreszű
tanerőket! gimpler Folyton
keménykedel.
forbát
Muszáj. Hogy meg ne puhuljak.
gimpler
Mekkora kár, te jusztin, hogy az önbizalom
nem fű. Nem nő, ha tapossák.
forbát
Elég jópofa mondat.
gimpler
Raktáron a többi! Csak úgy köpném neked őket!
forbát
Nem érdekelsz, nem érted, hogy mondjam
magyarabbul?
gimpler
Alig ismersz!
forbát
Ismerlek, amennyire kell, hogy
ne akarjalak jobban megismerni-- no, engedsz?
gimpler
Mért vagyok én olyan gyenge szerinted szakmailag?
forbát
Faggasd a génjeidet vagy az égi Atyuszt, ha hiszed!
gimpler
Még állításaim körül sem stimmel valami.
Sosem egy mögöttük a pont, három legalább. S
még toppantásaim is kérdőjelesek.
Holott ebben végkép tilos, sőt, paradox az ilyesmi.
Auschwitzra fogjak-e mindent? Vagy Achilles-inamra?
rázsó (h. k.) Mentséget kereső, ami élete csődjét igazolná!
Jóbarát, hiába kutatsz. Mindenki 'figyelme kihunyt
irántad, föléledni se fog, le vagy írva véglegesen.
A küszöb, ugye, testvér, egyre magasabb, nem a lábad
- a lelked számára. Egyelőre visszaköszönnek
még a jobb köszönők - de kezd már megjelenni
szemükben
a firtatás: ki vagy, s minek vagy itt?
gimpler
Nagyon így van. Elviselni se bírom.
rázsó
fogni magad s kibattyogni az ajtón?
gimpler
Mért? Nem elég?
rázsó
Ha úgy fordul az élet, hogy már nem tud fordulni
semerre a srácaimnak is, hittel, mindig ezt sugallom:
„Mit nyűglődtök, görcsöltök, vonagoltok?
Kelepcét emlegettek-a Nagy Kijárat meg eközben
örökké tárva-nyitva és várva vára tág
puha semmi. A Semmi puha. Csak az kemény, ami
van.
Csupán befelé meredek. Kifelé már pázsitosan lejt.
Ugye, jusztin?
forbát
Ez magánügy. Nem szólok bele, ámbár...
rázsó
Kész slamposság a kérdéshez ilyen lazán viszonyulni.
„Ámbár"-ozásodra sem élni, se halni nem tud az
ember.
Nem akkor teszel vele jót, ha aszondod: ugord át e
szakaszt,
mikor úgyis szétveretel, cafatokba szakít az idő,
a közöny-no meg én is, ha ottfelejtődsz az utamban.
Léted körvonalát betölteni már úgyse tudod - okozz
egyfajta hiányt, netalántán bűntudatot--ezáltal újra
leszel!
forbát
Éles, de nem logikátalan.

rázsó

A pillantásod szépen hamvasodik... befogadtad a
gondolatot hát?
gimpler
Oly szuggesztív vagy, rázsó imi
farkas!
rázsó
Ne törjed a létet, próbálj inkább hiányozni belőle!
„Hol van a gimpler?" - „Ni cs!" - „Becsültük-e míg
volt?"
E lézengésnél különb létezés ha hiányzol.
Itt ez a párkány... go on, pajgyom, ante apud!
gimpler
Hogyan került ez a mélység lábam alá?
rázsó
Már hámlanak is rólad lefelé kudarcok!
Egyetlen centire tőled ott a megoldás - no, avesz!
ademár (h. k.) Butáskodtok, fiúk? Nem meg ondtam ezerszer?
Senkit sem kergetünk a halál a, miután
jó tempóban sodródunk amúgyis arrafelé.
Csak egy rázsó képzeli, hogy ő folytonosan
az ellenkező irányba lohol ...
rázsó
-la nem kedvedre való a minőség javítását célzó akt
v fáradozásunk - boldogulj az átszervezéssel te
magadban. Gyere forbát. (El)
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gimpler

rázsó tavaly, idén a perc oszi is kigolyózott...
forbát elzárkózik, és sajnos lehetetlen
együttmunkálkodásra szorít. ni bárkit...
ademár
Te perc oszit nem becsülöd, tudja - hát őse becsül.
gimpler
Csak neki módja van, hogy a nembecsülését
tettekre váltsa.
ademár
Ha így történt nekem sem öröm. Vedd
tudomásul: az embert itt-ott beelőzik.
gimpler
Mert igy rendezted a dolgot.
ademár
Nem én. A közélet. Az iskolán csupán tükröződi
a helyzet.
gimpler
Egy általad is lenézett, émelygést okozó
folyamat eredményét, ha elfogadod - logikus?
ademár
Nem is logika. Kényszer.
gimpler
A csodát. Kényelem.
ademár
Jogot szereztem arra is. Eleget hadakoztam.
-Állandó indulatot keltesz magad ellen,
s belefárad az ember folytonosan megvédeni téged.
gimpler
Védesz te engem? S mennyi e védesz?
ademár
A lehetőség határáig, ami persze beszűküI, ha próbára
teszed mindannyiunk türelmét. E percben puszta léted a
téma.
gimpler
S nem rukkolhatnál előbbre a védelmi vonallal?
ademár
Javíthatatlanul becsvágyó é3 hiú vagy.
A célratartást oktasd - erre szól a licenced -,
s te folytonosan elhúzod a ravaszt, hogy megmutasd,
S elég e ilyenkor
mindenkinél jobban lősz célba - s akkor kiderül, csak a
külső körökbe találsz...
gimpler
S ha
belülre hát
kiviszik.
ademár
Van, amit fel kell adni, mért nem érted?
Mindnyájunk életében van ilyesmi, te ló.
Hogy a nálunk kétbalkezesebb vagy annak vélt
önmutatókat jobban becsülik-túl kell
emelkedni ezen.
Azaz ő sorsuk. A tiéd pedig z- ami volt.
A csücskét már hiába ráncigálja az ember!
Szopogasd ügyesen, s még édes ízek futnak a szádba,

(El)
daisy (h. k.)

Nagyon sikertelen vagy, te szegény, s érdemtelenül.

gimpler dühöngve nekiront
daisy

gimpler

Mi van veled, őrült? Mit akarsz? Jaj, nem szerelmet
akar!
Ha részvéttel vagy iránta, ez a hála -te őrült!
(Szakszerűen lerúgja s el)
Az életem leggyűlöltebb gyülöltjeinél
jobban utálom ezt a dögöt-mivel a kést,
amit mások szinte irgalmasan
döftek belém - ő megforgatta bennem.
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sem össze-vissza okádás...
Ne nagyon csipkedje a sniffet!
Hol van maga tőle?
perc
Pá, puszi, angyal!
Jó a cipője, s szépen szökken belőle párba a lába!
melegics
Tehát: tüzet raknak a hinduk, körbeülik
és mondani kezdik, egymás pofájába bele, nyíltan.
Az őszinteség önkívületéig kergetik egymást,
s mikor már nem bírja tovább az innenső vagy a
túlsó...
forbát
. . .akkor: huss, be a tűzbe? Ez az! Porrá ég a selejtes.
melegics
Az eljárás egyszerű és demokratikus.
Közvetlen kényszerítés nincs. Egyformák az esélyek.
perc Gondoljátok, örömet szereznénk ademárnak, ha mire
megjön, egy-két labilis tanerő
elhamvadna a máglyán?
schneider
No de akkor ne csak ám
pedagógust! Engeszteljük eretnek hallgatókkal a morcos isteneket!
tátos (h. k.) Menjünk faért, srakjuk. „Faért." Be szép is a nyelvünk.
vacog
Kicsit messzire mentek.
tátos
Itt a szomszédban a fa. Máglyaminőség.
vacog
Tiltakozom!
rázsó
Ahelyett, hogy örülnél! Készül valahára a klassz
csontig-melegítő.
Nem kell többé dideregned.
péntek
Az ilyen nagybamenő
bántások nem profilom, de ha kell: állok elébük.
bláti
Te mindig a dolgok felszínén lebegő, kis tarka
büdösség!
melegics
Nincs külön edzés. Majd ha megadtam a jelt.
rázsó imi farkas, mit csinál?
rázsó
Vágom a gyújtóst. (Kezével
vágja)
melegics
Az eljárást nem másolnám le szolgaian.
Nem időszerű nálunk-gondolom - elszenesedni.
Javaslatomban a véget nem a máglya jelenti, hanem
az ajtó, amin át föladva a játszmát
önként eltávozik, akinél elpattan a cérna.
Munkakönyvét a tűzbe hajítva föláll,
s a balfenéken el ...
daisy
Köszönni lehet?
zsozsó néni Két csillapítót bekapok, s tőlem mondhatjátok napokig ...
gimpler
Egy nyugtatót, zsozsó, hogy
tűrni tudjak.
Vagy inkább egy ajzót, hogy támadóbb legyek?
zsozsó néni Jelzőket tőlem ... kapsz majd a pofádba ... ne félj!
Villámos haragok dúlnak a bensőmben -törj ki vihar!
kemenci
Csőd? Csőd?
vacog
Azt kérdi: ugyan lesz-e közöttünk,
ki bármilyen viharos kritikát kacagva el ne viselne?
Nem érzékeny szubsztanciájú hinduk ülnek e körben,
inkább - hát-vastagbőrűek, bajnokai
a mindenféle kibírásnak, történelmileg és
közéletileg ...
elefántféle vagyunk. Aki él. A többi halott.
potok Vastag? E transzparens bőr? Figyeld csak, te vacog, s
láthatod bennem a boldogan haladó örök anyagot!
Kérdem: ki érzékeny, ha én nem vagyok az?!
forbát
No, ha az vagy, süss ide, mert én már osztalak is ...
potok
Ne felém, jusztin, az égre, másfele kezdj!
forbát
Önzések puttonya te, alantas, hiú lélek...
potok
óvatosan, jusztin, te nem tudod mibe kergetsz!
forbát
Kis egzisztenciák halálba kínzója, te zsarnok!
potok (!)
Elég!
(Rohan)
gimpler
Tisztelettel jelzem: a téves irányba,
nem kifelé, az alagsorba rohant el a fercsi
...
rázsó
Föladta, mindegy. Nem ér a neve. Kórház vagy
alagsor,
keresztgerenda avagy Wilkinson penge éle csak nem ugatni bele-per absolute magánügy!
péntek
Milyen szaporán purcant ki e bájos félretanító.
bláti
Purcanj ki utána te is, zsúrfiú, haknikirály!
melegics

bláti (plénum előtt)...az ifjabb pályatársak sűrűn fölemlegetik,
minek oktat a bláti ilyen múlt századi tárgyat? A
távozóknak e végdala, hattyúi zengzet
- minél hosszabb, annál csodásabb-nem
túlhaladott-e?
Mintha e létben s főleg a pályán nem sebesülne
ma is mindenki halálra halála előtt?!
S ha én ki-kit meg nem tanítok időben
a hattyúdalára, hördül s kimúlik egy önmutatóhoz
méltatlan szűkszavúsággal - daltalanul.
S kik azok, akik engem avíttnak ítélnek?
Olyan mesterlövészek, akik egy lőlapot
még nem találtak el -a sátrat előbb
lövik szét s benne az ajándék szortimentet,
a szomszédban, a vécén, a nenőt- mondjak neveket?
Legendákat mesélhetnék szűz lőlapjairól ...
szerbusz, oszikám, hé, maga, nincsen az erdőn!
péntek (füttyögve, perc oszkárral be)
fábián, gyerünk kifelé! Így hívják a patást,
aki önbe' tanyát vert, kikutattam, a füttyöt imádja.
perc
Ezzel csalogatjuk... fábián, gyere, bújj ki!
Felszólítunk a békés távozásra, patás!
péntek
Hagyjad a bláti tanár urat tulajdon nedveiben!
perc
fábián, hallod-e? Mozart! Mozogj kifelé!
bláti
Ne, fábián, maradj - ragaszkodom ...
perc
Távozz sebten a poklok kénköves fenekére,
amerre honos vagy, fábián, hallod-e? Trilla!!
péntek
Most, most kisuhant, odakint van! gerzson, ön
megszabadult.
bláti
Sátán, vissza belém! Csak nem dőlsz be ezeknek? A
jók közé, ha kimégy, belepusztulsz, oly gonoszak! Ez
aranyszívű, bájos fickóknak még a szempillaverése, az
is hazugság, számítás, alakosság!
„Táguljatok innen, nem kell hamisan Mozart, de ti
sem!"
Ő mondja, nem én. - Maradj hát bennem, fábián,
s diktáld nekem továbbra is az indulatot ezek ellen!
kemenci
Csőd, hehe, csőd.
péntek
Az első kezelés feltétlenül az.
A helyzetet helyesen minősíti, kemenci tanár úr.
vacog
Professzor. Tegnap óta.
perc
Vagy úgy! Akkor gratulálunk.
(g)
rázsó (be)
Jön már, bejelentem! Itt lépdel ante portas a Sipirc!
Lista a hóna alatt, pontos név, lakcím, telefonszám.
Köszönet az eddigi fáradozásért ..." kezdetű posták.
zsozsó néni Én nem megyek innen! Csak lábbal előre vihettek!
bláti
A simulékony bohócokkal kezdjétek - ne velem!
péntek
Vénséges vén kollegák, ne sápítozzatok, ejnye!
perc
Protézis kattogásban hallgatnak a Múzsák!
Ajó légkör elridegül ...
schneider (riad)
Mi kattog lábbal előre?
daisy (!)
Egyszer már meg kell egymást ölni végre,
hogy legalább a túlélőknek békessége legyen!
melegics (zsebreflektorral pásztáz, tanárok rejtőznek)
Elképesztő, hogy itt minden zugba' tanár van,
s mennyi idős, kiérdemesült-egy ócska galambdúc.
gimpler
Jaj, mért nincs itt ademár?
vacog
Halasztást kérni ment föl
a Központba...
melegics
De persze hiába ezúttal.
daisy
Születtek-e már, pá, puszi édes, be fess a ruhád,
a személyeket illetően elhatározásaitok?
zsozsó néni Mert hogyha még nem, pá, puszi drága, be jó a hajad,
sugallnék valakit...
gimpler
Ne... zsozsó!
melegics
Biztosan észlelitek:
segítő szándékú e csóva. Lássátok magatok,
a Központ fénysugarában, kiktől kell megszabadulni.
Egy célszerű eljárás hírét hozta a sniff
Hindosztánból ...
perc (súgva) Egy fix hajóhintát csinált nekik ott! Rém komálták, mert
hogyha nem leng, ugye, át sem fordulhat a hajó, s
nincs fejreállás...

péntek

Félig kiharákolt slejm -tudjon már elszaggatni a szél!

Maszkját megsemmisítve a 2. fiú bukik elő

gimpler

Ebből elég, utálom tovább alakítani, kész!
Letörlöm magamról ezt az egészet, lesikálom!
Így legalább megsemmisítem az egyik
egymással s az életünkkel játszadozó buta bábot!
Halál angyala jöjj! S összes mentségeikkel
egyetemben kaszabold szét e minden ízében
reménytelen közeget...
Hé! Ez nem azén változatom!
Az enyém nem forradalmas! Srácok, bajbakevertek?
Fejezzétek be híven, ahogy én adom meg a textust.
Hogy adja meg?
Játsszuk el neki úgy,, ha nem is

1. fiú
2. lány
jobb.
gimpler
„...tudjon elszaggatni a szél"-re belép ademár...
ademár (belép) Megvesztetek? Mit játszadoztok; a tűzzel?
melegics
A fejlődés útjába' áll maga, mindig maga, jó ez?
Nevezzen inkább tyúkeszűnek, könnyebben
elviselem, mint azt, ha a dolgok letapadnak s nem
mennek
előre...
ademár
Mit kölcsönöznek értéktartalmat e szónak?
Pusztán ettől, hogy „hurrá, előre megyünk" meg „e I
ő r e mutat" valami -tyúkeszűség elalélni. Ha netán
„hátra" mutatna vagy „oldalt,"
vagy tudja a kórság
merrefelé ... az már nem tetszik neki ... azaz „ejnye!"
Jó lenne pedig visszacurukkolni némely ügyekben! A
rabszolgaháborúban még ért az. emberi élet három
piculát, ma már, látjuk, nem ér.
S az abszurdumok és különféle szennyek
mialatt ellepnek, fenyegetnek - ilyenkor
azt mondom, az ember ellensége, aki
fejlődésről szavalva ragyog, hogy andalítson!
ótvarosan rosszul folynak ma a dolgok.
Megértem hát s tolerálom,, ha a fogsorotok
ennyire csattog - nemcsak mögöttünk van a barlang!
Mégis-bírjatok magatokkal! Rágja a körmét vagy
harapjon az öklébe ki-ki, ahogy óhajt-emberhúst, amíg
én itt üldögélek, nem eszünk!
tátos
De miért ne? Aszongyák, hogy az íze nem is annyira
rossz.
Inkább a tudat zavaró ... viszont, ha azon sikerül
túltenni magunkat, pompás fordulatot
vehetnek a dolgok. Nemcsak az emberiség fogy
a jól szervezett emberevéssel, de az alapkonfliktusok
is!
Föloldódik a bográcsban az a sokféle bibi,
amit orvosolni nem tudott se könyörgés,
se tárgyalás, se tiltakozás--fogyasszuk e1 egymást,
tisztelt kollegák, csak ne egyezzünk ki folytonosan!
A bomba elpukkan, kicsit szól, szinte mulatságosan kicsít

tátos

Jaj, a bombám! Hát nem elpukkantotta egy állat! S
ilyen tehetségtelenül. Azt mondta. csütörtök.
Legkedvesebb bombám -Schwarz Bözsi volta neved.

potok (összekormozva, dúltan be)

Egy életen át, hülye tátos, ekkora töltetre futotta?
Magának ekkora tűzre...
...Iett volna akkora bumm! Ha rémületében össze
nem vizeli
s élesítés helyett nem tompítja le Böbét.
elbogen (be) A világítóudvar felé ledőlt a rabicfal.
Mintha némi friss levegő máris behatolt
volna az Intézményre, örömmel konstatálom.
Itt volt már az idő -s a megoldásnak e módja
történelmileg egyre köznapibb, elfogadottabb.
Noha tán honi praxisunktól némileg idegen még.
melegics
Mért ne tekintsük egyfajta lépésnek a
nemzetköziség,
a világhoz felzárkózni kívánó erős akarás
jeleként? forbát
Hát nem osztjátok el őket börtönbe,
diliházba?
Sehol egy aprócska fegyelmi?
Felelősségrevonás? ademár Nem úgy jön ki a lépés-a két első
évfolyamot
ők indítják jövőre. tátos s a potok.
perlusz
zsótér

Gong - a társulat vagy része leveszi maszkját, mások folytatják még

1. fiú

perlusz

ademár

4. fiú
3. fiú
5. fiú
tátos

Elsimítják, kitömik a poklok bugyrait is.
Elplanírozzák a harctereket, hol az ő
céljaikért véreztek el tulajdon társaik-de
mivégre?
Kihalnak egyszer a nagy elsimítók is.
Meg-megifjodik a világ. Csupán az a
kár: mi abban már vének leszünk
Precízen.
Jól harcaltunk vagy sem? Mindenesetre hiába.
(Maszkját ő is leveszi)

Nincs jobb világ ennél. Ez a rossz, ez a
legjobb. Minden egyéb ígéret, akár a
alvilágon, akár e földön helyezte kilátásba a
mennyet
- érvénytelen. A jobb életre történő várakozások
hiábavalók. Illúzióknak bizonyultak. S habár
dalciklusok és komoly szervezetek hangoztatják
ez illúziók szükségszerűségét, nincsen sem az
égben, sem földön senki, aki betöltse - mint
műfaj, füstbe ment a várakozás.
Van jobb világ! Mert lennie kell! Okszerűen!
Maguknak megfelel ez, mert maguk tették ilyenné...
...de nekünk nem! Mi majd magunkét jobbra
csináljuk!
Hol van nektek világotok, pipikéim? Én mindenesetre
Schwarz Bözsi kettőt, nagyobb töltetű lesz, már
tömködöm is.

Minden maszk lekerült, csak fiatalok vannak bent

ademár

Maradt a jelen. Arra figyeljünk. Ha az élet
egyáltalában fennmarad -van-e, aki ezt szavatolja?-a
puszta létezésből kell majd kivonni minden olyasmit,
ami eddig a várakozásnak volt többnyire tárgya.
Sivárabb s szűkebb is e távlat, mint amihez
szoktunk történelmi korokban, igaz.
De tanuljunk ezzel figyelmesen szembenézni
s egy-egy régebbi, csinos álom körvonalát
láthatjuk majd, talán, kirajzolódni egünkön.
Üdvözöljük s becsüljük: ann i keservet
okoztak már az illúziók az emberiségnek.
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