
Az utolsó meggymag
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Az opera librettóját Örkény István egyperces novellája nyomán Lászlóffy Aladár írta

(Négy csellengő egy gyümölcsfa törzse alatt)

NARRÁTOR Már csak négyen voltak magyarok. Egy meggyfa alatt tanyáztak.
KÓRUS (zümmögésből felerősödve)
Utolsóként mi maradtunk szerte a hazában.
Összeültünk, összegyűltünk meggyszezonra várva.
Csak mi négyen! Megmaradtunk s mi se vagyunk épek.
Elfogytak a, elszóródtak itt körül a népek.
(Elhalkulóban)
Összegyűltünk, összeültünk új szezonra várva,
hogyha lesz még! Mi vagyunk a legutolsók! Zárva!
Mi vagyunk a, mi leszünk a… legutolsó árva…
NARRÁTOR A négyből egyik nagyothall. Kettő rendőri felügyelet alatt áll, már nem tudni, miért. Nevére viszont csak a süket
emlékezik. Egyetlenegy tudja csak, hogy se Siposnak nem hívják, se rendőri felügyelet alatt nem áll.
SIPOS Itt ahol a, itt ahol a sorsunk kapott léket,
és azt mondom: hagyni kéne valami emléket.
ELSŐ Úgy van, bizony. Körös-körül ez maradt meg, hékás.
MÁSODIK Itt maradtunk, ez maradt meg, epreskert vagy békás.
KÓRUS Körös-körül, itt, ahol a sorsunk kapott léket.
állíthatunk, állítsunk is valamely emléket!
NEGYEDIK Úgyis minden elsüllyedt már. Mire jó itt még egy?
SIPOS Azt is tudom, mi legyen az, dereng már az ötlet.
ELSŐ Kell az emlék, ha bennünket a jövőhöz köthet.
MÁSODIK Legyen bármi, ki kell várni. Halljuk, mi az ötlet?
NEGYEDIK De ha minden odalett már, mire kéne még egy?
KÓRUS Okvetetlen! Kicsinyhitű. Hat-három és hét-egy!
Kicsinyhitű! Okvetetlen! Még egy, még egy, még egy…
NARRÁTOR Egy követ megfaragni, ahhoz véső kell. Fémet kikalapálni, ahhoz meg vas, és emelő, fogók, csigák…
KÓRUS Csiga, csiga szerte. Emlékmű a kertbe.
Emlékműnek váza, csiga, csiga háza…

NARRÁTOR Holott egy tű sincs már, amivel bele lehessen szurkálni, kaparni, tetoválni a fa kérgébe egy feliratot…
ELSŐ Tétova felirat, fém alatt, fa alatt…
MÁSODIK Tőr alatt, csőr alatt, szőr alatt, bőr alatt…
NARRÁTOR Nagy fejtörésbe kezdtek, hogy miféle emlékművet hagyhatnának mégis. Holott egy tű sincs már, amivel… 
KÓRUS Erős várunk a nincsen…
SIPOS Hát mondjatok jobbat.
NEGYEDIK Nincs itt semmi. Nem jó hely ez…
ELSŐ Legyen mégis emlék. Helyes!
MÁSODIK Halljuk, mit akar a fejes.
SIPOS Mennyi együgyű és gyáva! Rászorultunk a meggyfára,
fel is faltuk mind a meggyet…
KÓRUS Halljuk, mit akar a süket.
SIPOS Emlékmű egy meggymag legyen….
NEGYEDIK Pazarolják idejüket!
KÓRUS Hol találunk még egy meggyet?
SIPOS Tudok még egyetlenegyet.
Ujjam begyén. Az ág hegyén…
KÓRUS Hol találunk még egy meggyet?
SIPOS Ujjam begyén, az ág hegyén. Meggyet, még egyetlenegyet.
KÓRUS Erős tervünk egy emlék!
NARRÁTOR Kisütötték, hogy négyen, ha egymás vállára állnak, azt az egy szem meggyet valahogy le tudják hozni. Jól átgondoltak
mindent. Alsónak odaállt az a rendőri felügyeletes, akinek sok esze nem volt, ám ereje annál több. Az ő vállára mászott föl az, akit se
Siposnak nem hívtak, de okvetetlenkedni jól tudott. Fölébe a második rendőri felügyeletes következett. Legfölül Sipos.
KÓRUS Erős tervünk egy gúla!
SIPOS Bátrak vagyunk. Nem lopunk!
ELSŐ Alakul az oszlopunk.
MÁSODIK Végre, végre, végre, végre
KÓRUS itt a cél, a cél elérve!...
NEGYEDIK Lám ha végre értünk eggyet,
lehozzuk a, lehozzuk a legutolsó magas meggyet



KÓRUS lehozzuk a magos meggyet
NEGYEDIK magvas meggyet
KÓRUS magas, magos, magvas meggyet. Azt a meggyet,
az utolsó fontos meggyet. 
SIPOS Cél elérve, már felértem, már felértem, értem, értem.
Jaj de, jajde mit akartam?...
KÓRUS Ez nem érdem.
ELSŐ Ez nem érdem.
MÁSODIK Még nem érdem.
SIPOS Nem hallom jól! Mit akartunk? Kitől kérdem?
NEGYEDIK Nem megmondtam: ez se érdem, az se érdem.
SIPOS Míg e madártáncot lejtem, mért vagyok itt, elfelejtem.
ELSŐ Könyörgünk, hát tépd le végre!
MÁSODIK Jaj a magasságos égre!
NEGYEDIK Dobd le végre!
KÓRUS Tépd le, kapd le, hozd le végre!
SIPOS Fel kell érni! El kell érni, csak mivégre?
ELSŐ Itt ragadtunk,
MÁSODIK így ragadtunk
NEGYEDIK fel a meggyfa tetejére!...
SIPOS Ki mondja meg? Jaj mivégre?
KÓRUS (ironikus hangzat-utalások, célzások közepette)
Így ragadtunk, így ragadtunk, így ragadtunk
fel az égre.
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