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Helyszín: Nils lakása, több más-más szobába nyíló ajtó. Háttérzene: alternatív rock, punk, pszichedelikus rock stb. [Sötét. Nils alszik.
Egy képernyőn fekete–fehér és színes fotókat látunk: jelenetek Nils életéből, ijesztő rajzok, erőszakos jelenetek, erekcióban levő
pénisz, orális szex, kutya stb. (mindez esetleges sorrendben) Ébresztőóra, ami „7:59”-et mutat. Nyolc órakor az ébresztőóra élesen
megszólal, és láthatóan zavarja Nilset.]

NILS (sokáig mozdulatlanul, majd rekedten felüvölt) Mi a faszom!? (Félkézzel a még mindig sípoló ébresztőórát keresi) Basznám meg
azt a kurva anyádat, hol a faszban vagy? Hogy a kurva... (Végre kitapogatja, öklével ráüt, majd a földre dobja. Mindeközben Nils az
eredeti alvó testhelyzetben marad.) 
[Az ébresztőóra elhallgat.]
NILS (dörmög) Miért a faszért hagytam ezt a szart konnektorba dugva?
[Az ébresztőóra ismét megszólal]
[Nils ásít, félig-meddig feltápászkodik. Másnapos és a haja kócos. Néhány nyújtózkodó mozdulat és maximálás koncentrálás után,
kikászálódik az ágyból, kihúzza az órát a konnektorból, és kidobja az ablakon. Kiabálás.]
TÁVOLI HANG (dühösen) Hogy baszódna meg az, amelyik ledobta ezt a… hogy raknám bele…
NILS (kikiabál az ablakon) Mi a faszt szövegelsz, te köcsög csöves! Húzzál innen fasz felé, amíg be nem töröm a képed... a
faszokba…
[Nils visszajön a szobába, a hímvesszőjét és a fenekét vakargatja. Hóna alatt egy újsággal bemegy a fürdőszobába. Pár perc múlva
halljuk, amint lehúzza a vécét. Nils megkönnyebbülten jön ki. Lassan, ráérősen öltözik. Bemegy a konyhába, kinyitja a hűtőt, és kivesz
egy tejesdobozt, úgy nyakal belőle, mint egy állat. Az állán lecsorog a tej. A dobozt a szemétbe dobja.]
NILS Faszomat ebbe a romlott tejbe…
[Böfög. A hűtőből kivesz valami ennivalót, és hangosan zabál. Visszamegy a szobába, és a kanapéra ül. Bekapcsolja a tévét.]
HANG A TÉVÉBEN ... így az amerikai tudósok kimutatták az aszteroida földdel való ütközésének elkerülhetetlenségét. Ha a NASA
erőfeszítései sikertelennek bizonyulnak, úgy tűnik, ez lesz a világ vége.
NILS Na ne már...
UGYANAZ A HANG Újabb biológiai katasztrófa történt a Csendes-óceán egyik szigetén. A szigeten levő szupertitkos parkban
kísérleti úton kitenyésztett húsevő dinoszauruszok egy csoportja kiszabadult, és egyenesen New York-nak tart. Amennyiben a húsevő
dinoszauruszok elérik a várost, bizonyára nagyon kevés New York-i ünnepel idén Thanksgivinget.
NILS Nem kapnád te inkább be a farkamat? Hallj oda marhaságra: dinoszauruszok!
[Kikapcsolja a tévét, és zenét tesz. Hirtelen a fürdőbe rohan. Az ablakon látszik, amint egy húsevő dinoszaurusz a várost rombolja. Pár
perc múlva halljuk, ahogy Nils lehúzza a vécét. Megkönnyebbülten jön ki.]
NILS A faszomat ebbe a romlott tejbe...
[Más zenét tesz, egyszer csak csörög a telefon.]
NILS Igen… Mi a faszt akarsz, Hans… Igen, másnapos vagyok… Igen, ember, mi a faszt mind kérded?... A faszomba, hát te is
láthattad? Szar ez az egész, mit tudjak én csinálni? Mindegy, ahogy akarod, jól van, hozzál. Igen, gyere, amikor akarsz. Jól van,
ember, na szevasz. (Leteszi) Mekkora balfasz!
[Nils ledobja magát a kanapéra, és zenét hallgat. A zene alatt lemennek a fények (ezzel egy másik idősíkba megyünk át).]
[Később. Nils még mindig zenét hallgat nagyon hangosan. Csengetnek, Nils nem hallja. Egyre türelmetlenebbül csengetnek. Hangos
dörömbölés az ajtónál. Nils meghallja, fogai közt elmorzsol egy káromkodást, miközben az ajtó felé megy, és kinyitja. Belép Hans.]
NILS Hans, miért a faszomért kell így dörömbölni? Szomszédok is vannak, bazmeg...
HANS Úgy hallgatod a zenét, mint egy vaddisznó... az utcáról hallatszik, bazmeg...
NILS Mindegy, baszok bele... (Ironikusan) Helyezd magad kényelembe, Hans...
HANS Ha, ha... Baszódj meg... Miért húztál el az este? Még maradhattál volna...
NILS Hogy ott üljek a többi lúzerrel? Nyomjak el egy spanglit, esetleg lőjek be valamit? Hans, te tényleg nem veszed észre, hogy ez
nagyon el van kúrva?... Mondjad szépen, feláll a faszod még egyáltalán? Látom, hogy kevered a szarokat, és hidd el nekem,
tapasztalatból mondom, ez így nagyon nem jó...
HANS (unottan) Hagyjál a faszomba békén az ilyen szarságokkal!
NILS Komolyan, Hans, ez nem vicc. Nekem is volt egy ilyen szétcsúszott időszakom vagy két évvel ezelőtt, tudod, mikor visszajöttem



Amsterdamból. Egyszerűen nem állt fel, hidd el nekem, azt hiszem, vagy hat hónapig nem is dugtam, amíg nem vettem vissza az
adagból... Főleg a heroin piával, az nagyon megbasz... Azt hittem, hogy nekem annyi... egyre többet nyomtam, hogy felejtsek... jó, azt
hiszem, hogy a baleset a legjobb dolog volt, ami történhetett velem... ha akkor nem kerülök kórházba, ágyő farkam... És azért
mesélem ezeket, mert rég nem láttalak már nővel...
HANS (közben kivett valami kaját a hűtőből) Nils, hagyjál már a faszomba az ilyen dumákkal... Régóta ismerjük egymást, mi a faszom,
tudod, hogy mértéket tudok tartani.. Tudom, mennyitől leszek rosszul... tudom, mikor álljak le. Ami pedig a nőket illeti, sokkal jobban
jár az ember, ha kurvákba fekteti a pénzét, mi a faszom... Nézz magadra, mennyi ideje űzöd azt az egy picsát, és mennyit költöttél...
NILS Csak egy hónap volt...
HANS Csak egy hónap? Te hallod magad, Nils? „Csak egy hónap volt!” Mi a faszom, te el akarod venni feleségül? A faszomba,
ember… a faszomba... legalább megdugtad az éjjel?
NILS Igen...
HANS Lefogadom, hogy előtte kimentetek, elvitted egy jó drága vendéglőbe... Ismerd be szépen, mindig ezt csinálod, ilyen palimadár
vagy... mindig őt kerested, a tökéletes kurvát... Figyelj rám egy kicsit, ember... a faszomba... csak hülye picsákkal van dolgunk...
Leszopott legalább?
NILS Igen... aztán meg kirúgott...
HANS Ha, sejtettem én... hülye kurva. Legalább jól csöcsön kellett volna kúrjad, csak úgy, hogy megmutasd neki...
NILS Csöcsön kúrtam, még a seggemet is kinyalta...
HANS (meghökken) Ember... a faszomba, azért vannak részletek, amiket én sem akarok tudni...
NILS Egy kurva, Hans, ember, egy kurva... Még hogy többet akar, hogy azt érezze, szeretve, tisztelve van... Igen, testvér, azt akarta,
hogy tiszteljem, hogy szeressem... miután a faszomat tököstől annyiszor megszopta, arra már nem is emlékszem, hogy hányszor
kúrtam seggbe...
HANS (még mindig döbbenten) Ember... a faszomba... én láttam a seggedet... hogy a faszomba volt erre képes?
NILS Hans, a tökömbe, te hallod, miket mondok itt neked? Én itt egy kibaszott drámai helyzetben vagyok, ember...
HANS De, hogy kinyalja a segged... ember, a faszomba, ez gusztustalan...
NILS Abbahagyod ezt a szarozást végre? Adj a faszomba egy cigit... (Rágyújt) Miután végeztem a kurvával, átmentem... tudod na, a
faszomba... Carloshoz... szarrá szívtam magam, semmi máshoz nem volt kedvem, csak hogy szarrá csússzak... Stamos is ott volt...
HANS Stamos? Mi a faszt keresett Stamos Carlosnál? Elintézte végül azt a dolgot?
NILS Igen, hogy a faszba nem tudtad?
HANS Ilyen hamar? Azt jelenti, hogy nem semmi ez a Stamos, a faszomba. Ő adta a füvet, vagy Carlos?
NILS Nem, beszélgettünk egy kicsit, elmesélte... tudod... azt a dolgot a srácokkal... tudod, a faszomba, amikor azt a hülyeséget
csinálta, és Victor felbaszódott...
HANS ... a Dokis menet?
NILS Igen, bazmeg. Victor mindig a szemükre hányta ezt a Dokis szarságot. Még hogy nem kellett volna seggbe kúrja, mielőtt a torkát
elvágta, valami ilyen kibaszott vallásos dolog... Tudod, milyen Viktor... bele van rohadva a vallásosságába, köcsög fanatikus.
HANS Mit mondjak, egyből milyen finom lélek lett... már el is felejtette, mikor élve megnyúzta azokat a szerencsétleneket a Turk
bandájából. Ő maga szopatta meg őket, s aztán odatette a legényeit, hogy élve nyúzzák meg a nyomorultakat... egy kibaszott
mészárlás... bezzeg, akkor nem volt olyan vallásos, a faszomba...
NILS Mindegy, Stamos aggódott, nehogy gondja legyen Victorral...
HANS Az ő bajuk, a faszomba...
NILS Az ő bajuk, de azt hiszem, Stamos a legrendesebb és a legolcsóbb díler... Ha oda jutunk, hogy Carlostól vásároljunk, akkor
bekaptuk! Ezek megbasznak az áraikkal, a faszomba... Mihez kezdünk akkor? Még a végén munkát kell keresnünk, bazmeg!
HANS Mi lenne, ha piacra dobnánk a lakótársnőidet? Micsoda pinák, ember, a faszba is...
NILS Nyugodjál meg, ezek egymás pináját nyalják, bazmeg... ezek a legrosszabb fajtából valók, nem hiszem, hogy láttak faszt
életükben... Heidi legalábbis biztos nem... Hans, hagyjál már a hülyeségeiddel, ember!
HANS És milyen jó nők, a faszomba...
NILS Túlságosan is jók, és erre rájöttek... úgyhogy egymással dugnak, bazmeg.
[Mindketten nevetnek.]
NILS Hányszor próbáltam rávenni őket egy hármas menetre, de egyik sem akarta, a faszomba…
[Flashback. A kanapén Heidi és Lola szenvedélyesen csókolóznak. A jelenet körülbelül egy percet tart, és meg kell botránkoztatnia a
nézőket. Nagyon provokatív, olyan, mint egy pornójelenet. A két nő gyakorlatilag egymáson lovagol. Ugyanakkor az is nyilvánvaló kell
legyen, hogy Nils emlékszik így a jelenetre. A csókok között a következő replikák hangzanak el.]
HEIDI Lola drágám, ez olyan jó.
LOLA És még most következik az igazán jó része...
HEIDI Van még ennél jobb is?
LOLA Úgy megbaszlak, Heidi, hogy elrobban a fejed. Mire végeztem veled, mentőt kell hívni.
HEIDI Alig várom, te kis ribanc. Kefélj meg! Kefélj meg most! 
[Belép Nils. Egyszerre ledöbben és felizgul azon, amit a két nő művel.]
NILS Heidi, Lola, a faszomba… Hát ez zseniális! Mit szólnátok, bazmeg, ha nyomnánk egy menetet hármasban? Ebből az egészből
már csak egy fasz hiányzik! Az én faszom…
HEIDI Tűnés, Nils! Jól eltaláltad, mikor érjél haza…
LOLA Heidi, olyan jó lenne, ha Nils meghalna…
NILS A faszomba, Heidi, ez mégiscsak az én lakásom…
HEIDI Mondtam, hogy húzzál… Lola és én foglaltak vagyunk…
[A két nő tovább csókolózik, Nils hitetlenkedve nézi.]
NILS A faszomba! (Ezt ismételgeti akkor is, mikor visszatérünk a flashbackből.)
[Visszatérés a flashbackből. Nils továbbra is ezt mondogatja: „A faszomba!”]
HANS Micsoda kibaszás! Mintha volna bármi vesztenivalójuk, a faszomba… (Szünet) Szóval beszívtál tegnap, azt mondod?
Megkaptad a „spéci kezelést” Stamostól…
NILS Hát, bazmeg, kilenc sör és öt deci vodka után a „spéci kezelés”… hát, bazmeg, még spécibb volt. Tudod, eljutottam abba az
állapotba, amikor már nem is tudod, hogy létezel… remélem, a halál is ilyen jó, a faszomba… tudod, milyen, rájössz, hogy létezel,
vagy mégsem, inkább megsejted, hogy létezel, álmodod, hogy létezel, és közben ott vagy bazmeg egy helyen a faszomba, te meg a



világmindenség… tudod bazmeg, mintha az egész egy illúzió lenne, és baszottul nem érdekel, hogy felébredsz-e még, vagy… a faszt
érdekli, hogy az-e a valóság, vagy sem… tudod, a faszomba… ott van az Isten, bazmeg, ott van az a hely, ember.
HANS Ez igen, bazmeg… Ez aztán a filozófia, ember! Bazmeg!
[Belép Peca, másnaposan, boxeralsóban, majóban, házikabátban és házi papucsban. Kávét tölt magának, és rágyújt.]
NILS Peca, ember, hogy vagy?
PECA (keserűen) Szopjál le!
[Leül egy asztalhoz, és a kávéját kortyolgatja. Levert. Vagyis inkább unott.]
NILS Peca, ember, valami bajod van… mi a bajod, bazmeg?... ember, nekem elmondhatod, ha valami nyomja a lelked! Úgy dugott az
két kurva, mint valami kancák, mit szólsz? Sajnálom, ember, ezek állatok… és sosem elég nekik!... Sajnálom, ember, a faszomba,
igyekszem helyrehozni a dolgokat… te csak írjál, ember!... és ne felejts el szólni, ha valamire szükséged van az ihlethez… érted, fű,
nők, bármi, ember, ezért vagyok itt, bazmeg.
[Peca unottan feláll, kávéval a kezében, cigarettával a szája sarkában. Megáll a két fiúval szemben.]
PECA (Nilshez) Szopjál le!
[Indulna, de eszébe jut még valami. Hanshoz fordul]
PECA (Hansnak) Te is szopjál le!
[Peca kimegy.]
HANS Mi a faszom? Ki a faszom ez az alak? Nils, a faszomba, ember! Te itt seggbe kúratod magad, s nekem nem is szólsz?
NILS Hallgass, ember, a faszomba! Te tudod, kiről beszélsz?
HANS Honnan a faszomból tudnám?
NILS Hans, bazmeg, te nem ismered Pecát?
HANS Honnan a faszból ismerném?
NILS Nem ismered, mert egy analfabéta vagy, azért… Ezt az egész világon ismerik, bazmeg!
HANS Miért?
NILS Ez egy drámaíró, bazmeg. A legjobb. Hans, ember, te nem hallottál a Punami-ról, a Showdown-ról, a Dric II-ről. (Hans a fejét
rázza)… lehetetlen, bazmeg, az U:F-ról, Nils elbaszott napjáról?...
HANS Nem, bazmeg, honnan hallottam volna?...
NILS Hát ezek, bazmeg… ezek a darabok egy egész generációt meghatároznak!... alter-színház!... Nehogy azt mondd, hogy a Pornt
sem láttad?!...
HANS (lelkesen) Ez írta a Pornt? Peca? Az milyen jó darab volt, bazmeg, arra jól kivertem egyszer!… Legalább gratulálhattam volna
neki…
NILS Baszódj meg!... Egy ilyen analfabéta, mint te, nem is érdemli meg, hogy éljen. Te tényleg leszophatnád Pecát. Igazából az egész
világ leszophatná Pecát. Egy kibaszott zseni, a faszomba.
HANS Most már értem, miért szopod a farkát… és hogy miért él ezen a lepukkant nyomortanyán.
NILS Elhallgatsz már végre, bazmeg!?... te ezt nem értheted!... ez az ember egy isten, bazmeg… megtisztel azzal, hogy itt lakik
velem, és ezekkel a hülye leszbókkal, mert most éppen egy darabot ír, és inspirációra van szüksége… érted, te vadökör? És emellett
elég jól meg is fizet… mit gondolsz, honnan volt pénzem arra a fűre, amit veled hozattam? A faszomba!
HANS Hát így már egészen más, nincs egy szavam se… He, he!
NILS … bár igaz, hogy mikor éjjel jöttem Carlostól… kiraboltam egy nyanyát!...
HANS Ha, ha, látszik, hogy be voltál lőve…
NILS Még jó, hogy eszembe jutott… ember, mondom neked, telitalálat volt!
HANS Meg is dugtad? (Kacag)
NILS Baszódj meg! Miután megfojtottam, észrevettem, hogy egy bazi nagy gyűrű van a kezén… igazi arany, bazmeg... gazdag nyanya
volt, egy ilyen vénkurva, aki a klubokat járja… mit szólsz, mennyi volt a retiküljében?
HANS Száz dolcsi?
NILS Száz kurvát dugtam meg én egy év alatt, az száz. Kilencszáz zsé volt nála, bazmeg!
HANS Egy havi fű…
NILS Bazmeg… nna adj egy spanglit…
[Hans elővesz két cigit. Mindketten rágyújtanak, és a kanapéra ülnek. Hans bekapcsolja a tévét.]
HANG A TÉVÉBEN ... úgy tűnik, az atombomba-támadás elkerülhetetlen. A két fél nem jutott megegyezésre. A kérdés így tevődik fel:
mikortól készülhetünk a sokszor megjósolt atomháborúra?...
NILS (megszívja a jointot) Faszok és picsák atomháborúja...
[Mindketten röhögnek.]
UGYANAZ A HANG A művésztársadalom türelmetlenül várja az év eseményét, amely sokak szerint az évszázad eseménye lesz.
Peca átveszi az irodalmi Nobel-díjat.
NILS Nagyszerű, ember, végre igazságot tesznek...
[Kikapcsolja a tévét, és zenét tesz (valami lassúbb pszichedelikus rock). Mindketten füveznek, miközben lemennek a fények.]
[Újabb idősík. Nils és Hans szédült állapotban]
HANS A faszomba, á, ember...
NILS (lazán) Igen... (Megszívja a jointot) mondjad, ember...
HANS Ááááá... mit is akartam mondani?...
NILS Gőzöm nincs, bazmeg... koncentráljál te is egy kicsit, ember... a faszomba...
HANS ...embeeeer... áááá.... nehéz koncentrálni....
NILS ...baszódjak meg, ha nem nehéz...
HANS ...ááá, ember... milyen faszom zene ez?...
NILS Doors, ember... a Doors minden idők... legnagyobb zenekara...
HANS Bazmeg... s én sosem... hallottam róluk.
NILS Mert te és az egész generációd műveletlen analfabéták vagytok.
HANS A faszomba, Nils... te is ugyanehhez a generációhoz tartozol...
NILS Már megint arra emlékeztetsz, hogy mekkora rakás szar az életem? A faszomba, Hans!? Mi a faszomhoz akarod, hogy
kezdjek? Kezdjek el Dance-zenét hallgatni?... raknám bele a faszomat!...
HANS Nyugodj le, ember...



NILS ... szart sem ér ez az egész generáció! Szarzsákok és kurvák generációja! A faszomba, ember, te nem vetted észre, hogy te
igazából már nem is gondolkodsz... Egy rajzfilmfigura vagy, bazmeg!...
HANS Csak azt ne mondd, hogy a kibaszott Bugs Bunny lettem!....
NILS Szopnál meg. Ha egyszer egy kibaszott Bugs Bunnynak születtél, akkor már nem is lehetsz semmi más! Bazmeg, ezt
helyrehozhatatlanul beszoptad!
HANS Vagyis hogy én egy... a faszomba...
NILS Egy rabszolga vagy! Pontosan!... eltaláltad, bazmeg!... Esélyed sincs...
HANS Mintha neked volna esélyed bármire is... a Nagy Nils!
NILS Én legalább tudatában vagyok annak, hogy baszok bele!... Azt hiszed, nem próbáltam változtatni valamin?... kit is változtathatnék
meg, a faszomba... mindannnyian számítógép-programok vagytok, bazmeg...
HANS S akkor mi a faszt akarsz. Amíg megy a játék...
NILS Ha magától megy a játék, akkor mi a fasznak éltek még?... haszontalanok vagytok... startból el vagytok baszva, a faszomba!...
HANS Ez van... bazmeg, Nils... ez van...
NILS Egyáltalán nem ez van, bazmeg... ami igazán el van szaródva, hogy még csak észre sem veszitek az egészet, bazmeg...
HANS Ezzel mi a faszt akarsz mondani?
NILS Nem várom én el, bazmeg, hogy harcoljatok... a faszomba... a rendszer ellen... de legalább adjatok egy esélyt magatoknak!...
Úgy tesztek, mintha emberek lennétek, miközben tulajdonképpen kibaszott állatok vagytok... áldozati állatok már kezdettől fogva... egy
alternatív generáció olyan értelemben... a faszomba, az emberi létezésre vagytok alternatíva.
HANS Nils, bazmeg, alternatíva az emberi létezésre, honnan a faszomból veszed ezeket a szövegeket?...
NILS Hans, te egy pöcs vagy, ezt nem érted... te már nem hiszel... bazmeg... semmiben... én... bazmeg már rég letettem arról, hogy
azt higgyem, hogy nem hiszek semmiben... te, ember, te... a faszomba... neked már semmi esélyed sincs!!!
HANS Kösz, haver...
NILS Nem mintha nem próbálnék segíteni rajtad, bazmeg... de... a faszomba.... te egy totáltökéletes rabszolga vagy!... Azt képzeled,
hogy megváltoztatod a világot azzal, hogy baszol mindenre, azt hiszed, bazmeg... hogy ellenállsz a rendszernek, miközben ez az
egész egy előregyártott lázadás... Minden ellenőrizve van, bazmeg!... Ezt próbálom elmondani... Minden ki van tervezve, tudod... a
faszomba... a világot mi működtetjük... Haszon, hatékonyság, bazmeg...
HANS Nem bírlak követni, ember...
NILS Igen, bazmeg, mert egyszerre csak egy dologra tudsz figyelni!... nem is csodálkozom, amennyi órát a gép előtt ülsz pornó
oldalakat nézni. És csak vered a farkad, igen, vered a farkad!... ez a te generációdnak a végzete... profikká váltok a faszverésben,
bazmeg... azt hiszed, ha például valakinek érdekében állna, hogy mi ne szívjuk ezt a spanglit, akkor még szívhatnánk?...
HANS Bazmeg, ember, neked igazad van!... beszívtunk, mint állatok... ez kétnapi adagunk volt...
NILS Látod, hogy már két percig sem bírsz koncentrálni, bazmeg!... mi a faszt kajáltál ma?... csipszet?... porlevest?... konzervkaját?...
fagyasztott pizzát?... és hogy valami melegkaja is legyen, benyomtál egy Big Mac-et, mi?
HANS S mi a baj ezzel? Éhes voltam, bazmeg...
NILS S mikor betömted mind, még meghúztad a kóládat is, mi?... így, bazmeg, ahogy mindenki csinálja...
HANS S akkor mi van?
NILS Hát éppen itt van elbaszódva az egész, hogy még csak nem is tudod, mi van elkúrva!... Éhes voltál, szomjas voltál, dugni
akartál... Kérjetek és adatik nektek!... Már a lelkedet sem kell eladnod, bazmeg... A szüleid megtették helyetted... Te, bazmeg,
fogyasztó, egy örök fogyasztó vagy, akit bárki bármikor seggbe kúrhat...
HANS A faszomba, ember...
NILS Peca, bazmeg... hát láttad!... Csodálkoztál, hogy azt mondta mindkettőnknek, szopjuk le... de igaza van, bazmeg!... és ő...
bazmeg, ő tényleg az igazán alternatív generáció napjait is megélte... ő tényleg megpróbált változtatni a dolgokon, bazmeg... és még
sikerült is néhány emberrel... tőlük nem tagadták meg a szabadság érzését, a faszomba... és aztán elkúrta, elkúrta, mint egy ökör, az
övé a legnagyobb tragédia, bazmeg!.... neki még volt esélye... és legyúrták végül... mainstreammé változtatták... hallod, megkapja a
Nobel-díjat, bazmeg!?... ez az abszolút vereség!... ha képes volnék bármit is érezni, sajnálnám Pecát!... ezzel örökre befogták a
száját.
HANS El van baszva?
NILS Engem kérdezel, Hans? Még mindig engem kérdezel?... Ezt beszoptad, ember, halott vagy...
[Megszólal a telefon.]
NILS Hogy basznám meg!
[Nils nagy nehezen feltápászkodik, és végül felveszi a telefont.]
NILS Haló... igen, bácsikám... (Szünet) ... igen?... mikor? (Hirtelen leteszi a telefont)
[Nils visszaül a kanapéra.]
NILS Hans, meséltem én neked valaha is anyámról?
HANS Nem, ember...
NILS Tudod, pornósztár volt, bazmeg... több ezer faszt szopott le... azt sem tudom, ki az apám... ember, ha megmutatnám a
fényképét, azt mondanád, hogy te is megdugtad, s nem is egyszer...
HANS Ez igen, ember... de miért is mondod ezeket most nekem?
NILS Meghalt... bazmeg, meghalt.
[Lassan lemennek a fények.]
[Később. Mindketten füveznek, de már nem olyan mohón.]
NILS Dugtál te már kutyát, ember?
HANS Nem, dehogy, bazmeg! Miért a faszért kérded, te csak nem dugtál?...
NILS Nem, de anyám kutyákkal is dugott. Félek, nehogy egy kutya legyen az apám... (Röhög) A faszomba, ez azért nem lenne semmi.
HANS Megdugtam egyszer egy gyereket, bazmeg.
NILS S én megdugtam a nagybácsimat...
HANS Menj a faszomba, most már hülyeségeket beszélünk...
NILS Persze, hülyeségeket beszélünk, pont úgy, ahogy nem is szoptad le Carlost akkor éjjel...
HANS Annyiszor mondtam már, ember, be voltam rúgva...
NILS És ahelyett, hogy szerezzél egy kurvát magadnak, inkább leszoptad Carlost, ezt próbálod bemesélni nekem?
HANS Baszódjak meg, ha emlékszem arra, amit részegen csinálok...



NILS Még a végén buzi vagy, és nem is tudsz róla...
HANS Ez nagyon fájdalmas terület, ember!
NILS Te kell tudjad, végül is te kúrattad magad annyiszor seggbe.
HANS Hagyd abba, Nils, a faszomba, még összeveszünk!
NILS Minden rendben, ember, te csak nyugodtan szopjad a faszokat, én nem állok az utadba...
HANS (dühösen) Menj a faszba, te hülye nagybácsibaszó. Szopjál le!
NILS (nevet) Ez az, ember! Nyugodjál már le, a faszomba.
HANS Hogy a faszodba nyugodjak meg? Először lebuzizol, és aztán te is azzá akarsz válni? (Kacag)
NILS (megszívja a jointot) Mész te a faszomba!
[Belép Heidi és Lola laza öltözékben, egy éjszakányi szex után összedörgölőzve. Megállnak és csókolóznak.]
HEIDI Vegyél ki valami kaját a hűtőből, szerelmem.
LOLA Azonnal, kiscicám... (Csókolóznak) Hozom a tejet is!
HEIDI (a két srácot nézi) Siess, lécci, mert meg akarlak dugni! (Lola a hűtőhöz megy, és összerak valami kaját) Szevasztok, Nils és
Hans. Nekem miért nem szóltok sosem, amikor szívtok?
NILS Nem érdemled meg, Heidi. Mióta könyörgöm nektek, hogy dugjunk hármasban, és mindig nemet mondtok, bazmeg.
HEIDI Hányszor magyaráztam el, hogy mi csak barátok lehetünk. Vannak dolgok, amik úgy vannak, ahogy vannak, és kész.
NILS És mindez azért, mert nincs picsám, mi? Hogy szeretsz te pinát nyalni, Heidi... De nem vagyok biztos benne, hogy azért nyalsz
pinát, mert pinát akarsz nyalni, vagy pedig azért, mert azt hiszed, hogy így az én titkos fantáziám lehetsz, bazmeg!...
HEIDI Persze, Nils, az egész világ körülötted forog...
NILS Én csak azt mondom, hogy te, Heidi, sznobizmusból nyalsz pinát, azért nyalsz pinát, mert trendi dolog pinát nyalni, jól mutat, ha
leszbi az ember, nem, Heidi? Meggyőzted magad, hogy jó dolog leszbinek lenni... És én megértelek, biztos nagyon nehéz lehet,
amikor igazából egy férfiba vagy szerelmes...
HEIDI Na ne, komolyan. Egy férfibe vagyok szerelmes. És ki lenne az a férfi?
NILS Én! Alig várom, hogy leszopd a farkam!
HEIDI Persze, Nils. (Lolához) Lola, befejezted?
LOLA Mindjárt végeztem, szerelmem. Hozzam a tejet is, ugye?
NILS Tagadod, makacsul tagadod, Heidi. Amióta apád megdugott, megesküdtél, hogy nincs jobb és finomabb a pinánál. Gyáva
vagy, bazmeg! De lefogadom, hogyha meglátnál egy faszt, nem tudnád megállni, hogy játszadozz egy kicsit vele. Heidi, tudod te,
milyen faszt szopni? (Elkezdi kigombolni a nadrágját.)
HEIDI Valószínűleg, Nils, te igazi szakértő vagy a témában...
[Hans felröhög.]
NILS (visszagombolja a nadrágját) Hallgass, Hans, a faszomba! Tudod te, hogy miről beszélek, ugye Heidi...
LOLA (odaér Heidi mellé) Kész, szerelmem... befejeztem... A tejet is hoztam!
HEIDI (rájátszósan megcsókolja) A tejet nem is kellett volna! Alig várom, hogy jól megbasszalak! (Kimennek)
NILS Hát persze... mi nem tartunk fenn... Basszátok csak egymást nyugodtan! Heidi, te csak vigyázz a muffokra! Lola, remélem, nem
lesznek izomgörcseid. Ez az, lányok, csak koncentrálni! Hátha még egy gyerek is összejön.
HEIDI Ahogy mondod, Nils, ahogy mondod! (Halkan) Idióták!
LOLA Valami gond van a tejjel, szerelmem? Vigyem vissza?...
HEIDI (hangosan) Nem, ne vidd vissza, kiscicám... ne idegeskedj. Alig várom, hogy az egész testedet bekenjem tejjel, és lenyaljak
minden cseppet... lassan, nagyon lassan. (Lola kuncog) Na, most már tényleg szomjas lettem... (Heidi érzékien tejet kortyol a
dobozból, de gyorsan rájön, hogy a tej romlott, egyből kiköpi) Raknám a faszomat ebbe a romlott tejbe!
[Nils hisztérikusan röhög.]
NILS Beszoptad! Basszam meg, ezt hogy beszoptad! Az egész testedről lenyalom, ha-ha, nem lett volna semmi...
HEIDI Szarok vagytok... Úgy élsz, mint egy disznó, Nils... Biztos vagyok benne, hogy tudtad, a tej összement!
NILS Én? Heidi, sajnálom, de mostanában Lola vásárol be... faszomba már, Heidi, ezt a szabályt te vezetted be....
HEIDI Igaz is, Nils, végül is szükségünk volt kajára is... Lola, mikor vásároltál utoljára tejet?
LOLA Hát az utóbbi időben nem nagyon vettem tejet, szerelmem... Mondtad, hogy nem nagyon szereted a tejet....
HEIDI Ja, igen, nem nagyon jön be a tej... Igazad van, Lola... tényleg nem ízlik a tej... a tej zselatinnal... És ha ezt jól tudtad, akkor miért
mind kérdezgetted, hogy Hozzam a tejet is? Hozzam a tejet is?!
LOLA Hát eszembe jutott a legutóbbi menet, amikor volt tejünk (Közel megy Heidihez)... tudod, akkor azt mondtad, hogy az volt a
legjobbb... (Megcsókolja) egész életedben... akkor, amikor a tejes (Megcsókolja)... üveget (Megcsókolja)... használtuk...
HEIDI (belemegy a játékba) Ó, kiscicám, most már emlékszem (Megcsókolja)... tényleg az volt a legjobb egész életemben
(Megcsókolja)... az üveggel... igen... (Megcsókolja) de látod te is jól (Megcsókolja)... ez itt egy doboz (Megcsókolja), Lola...
[Nils megint felröhög.]
NILS A faszomba is, ez tényleg egy doboz... 
[Hans is röhög.]
LOLA Tudod mit... az jutott eszembe... (Megcsókolja) hogy még sosem próbáltuk dobozzal...
HEIDI Lola, ez tényleg jól hangzik. (Megcsókolja) Időnként meglepsz, szerelmem... Azt hiszem, meg fogom (Fülébe sugdos)... és
utána pedig... (Súg még valamit, Lola kuncog, Nils arcára ráfagy a mosoly)... a dobozzal. Lola, gyere, hagyjuk itt a srácokat, hadd
markolásszák a farkukat, és menjünk a dobozzal... és a tejjel...
LOLA Amit csak akarsz, szerelmem... (A két csaj egymást tapogatva és csókolózva kimegy.)
NILS (miután kimentek) Kibaszott leszbó picsák!
HANS Mi a fasz bajod van, ember? Ez minden férfi álma.
NILS Ez a Heidi, ez egy sznob picsa, a faszomba, egy hülye picsa...
HANS Aki épp nem akar lefeküdni veled...
NILS A faszomba...
[Bekapcsolja a tévét.]
HANG A TÉVÉBEN ... most már világos, hogy a katasztrófa elkerülhetetlen. Sawyers doktor azt tanácsolja, hogy az utolsó napokat
szeretteink körében töltsük.
NILS Na, persze... Azt hiszem, elviszem anyámat ebédelni. Á, micsoda kibaszás, hát nem épp most halt meg az anyám?!
REKLÁM A TÉVÉBEN Dric biztosítás! A legjobb örökéletért. Most kösse meg, amíg még van idő. Közel a vég. Ne féljen, nem fog



fájni. Házhoz is kiszállunk. Elérhetőségünk...
[Nils kikapcsolja a tévét.]
NILS Hans, bazmeg, hány óra?
HANS Negyed három.
NILS Együnk valamit, mit szólsz? Megéheztem.
HANS Rendben, ember.
[Átmennek a konyhába, és esznek. Egyszer csak megszólal a csengő.]
NILS Gyere be, nyitva...
[Belép Pops kezében borítékkal.]
NILS Pops, mi a faszt akarsz megint?... Mindig csak kéregetsz, bazmeg.
POPS Á... Nils, ne haragudj, hogy zavarok... egy borítékot küldtek neked, ember...
NILS Jól van, add csak ide. Ki a fasz küldözget nekem borítékokat?
POPS (odaadja a borítékot Nilsnek) Nils, ha van esetleg valamid… tudod... a számomra is...
NILS Pops, tőlem te már nem kapsz semmit... A te korodban ide vagy jutva bazmeg, hogy koldulsz? Hány éves vagy, ötven?
POPS Ötvenhárom...
NILS Pops, a faszomba, élősködő vagy. És mindig elbaszod a napomat, mikor megjelensz. Tényleg muszáj megjelenned minden
nap? Ma tényleg nem kapsz semmit, bazmeg! Húzzál innen!
POPS (pánikban) Kétségbe vagyok esve, ember... nekem kell egy adag, ember... ez nagyon szar így, ember, a faszomba, nagyon
szar... tudod, mennyire fáj, Nils, nagyon fáj, semmire sem vagyok képes, ha nem kapok egy adagot... segíts rajtam, ember... bármit
megteszek, ember, a faszodat is leszopom! (Zokog) Leszopom a faszodat, ember, csak segíts rajtam, ember...
NILS Halgassál már, a faszomba!?... Mindig ezzel a sztorival jössz: Segítsél rajtam, ember, leszopom a faszodat! Elegem van már!
POPS Értsél meg engem is, ember...
NILS Mindenki azt várja, hogy megértsék, bazmeg! De ki értsen meg mindenkit, ez minden idők legnagyobb kérdése... Szóval
segítsek rajtad, mi? Jól van, segítek, de te leszopsz engem itt és most!
POPS Leszopjalak?
NILS Itt és most, és még száz dolcsit is kapsz, ha megcsinálod.
HANS Bazmeg, ember. Száz dolcsit?
NILS Hidd el, Hans, tudom, mit csinálok. Popsot meg kell tanítani kesztyűbe dudálni.
POPS Én leszoplak, ember. Megteszek bármit száz dolcsiért. Az három adag.
NILS Akkor mars oda hátra a kanapé mögé, és készülj! (Pops a kanapé mögé megy) És most térdre, Pops! Térdre! Egész
életedben térden csúsztál, a faszomat is térden szopod le! (Pops letérdel a kanapé mögött, nem is látszik ki) A saját testvérem,
milyen állapotba került! Megszopatom a bátyókámat. Pops, tudtad, hogy anyád meghalt?
POPS (a kanapé mögül) Meghalt? A kurvája! Siessél, Nils, tudod, mennyire fáj...
NILS Hát persze, Pops, azonnal jövök, várj egy picit, amíg felállítom... (Levesz egy baseballütőt a szekrényről, és a kanapéhoz megy)
Felkészültél, Pops? Én kész vagyok segíteni rajtad... (Felemeli az ütőt, és többször mohón lecsap. Irtózatos ordítás. Vér fröccsen
minden irányba.)
[Miután végzett, Nils visszatér az asztalhoz, és folytatja az ebédjét. Hans is közömbösen falatozik. A fények lassan lemennek.]
[Később. Megy a tévé. Rajzfilm. Nils és Hans a kanapén füveznek.]
NILS Micsoda elbaszott nap.
HANS Bazmeg, ember, valamit kezdened kell Pops-szal. Itt fog megbüdösödni.
NILS Később elrendezem. Beleuntam, a faszomba...
HANS Én is...
NILS Semmire sem vagyunk már jók, a faszomba, mármint mi mindannyian úgy értem, ez az egész elbaszott nemzedék. Hans, még
harmincévesek sem vagyunk, bazmeg.
HANS S akkor mi van?
NILS Az idő elrohan felettünk, és mi semmit nem csinálunk... bazmeg!... Ezt beszoptuk, a faszomba!... Én már csak várok valamire...
gőzöm sincs, mire... A faszomba, Hans, már lázadni is meguntam... Rendesen sajnálom a velem egykorú szarzsákokat, akik valami
elbaszott emberszabásúakká váltak, a faszomba... sajnálom a vén trottyokat is, akik a vezetőink, és a faszom kivan, ha arra gondolok,
hogy valamilyen csoda folytán én is olyanná válhatnék, mint ők... basszam meg... és a legrosszabb, ha ezeknek a szerencsétlen
emberszabásúaknak a gyerekeire gondolok... Hans, ezek csak gyerekek!... tudod, gyerekek, ártatlan gyerekek, akik nem érdemelték
meg ezt az egész szart... tudod, nem ezt érdemlik, hogy szabályokkal és mintaképekkel baszogassák őket... Ez a helyes út, a
faszomba, Kövesd ezt az utat, Légy olyan, amilyennek mi akarunk látni, a világot csak így lehet meglátni és megérteni!... Basznám
szájba az összes hazug faszverőt! És a legelbaszottabb dolog az egészben, hogy semmit sem fogok tenni azért, hogy mindezt
megváltoztassam, minden úgy fog majd történni, ahogy történnie kell, ahogy ők akarják, hogy megtörténjen, bazmeg, és közben én
ugyanitt leszek halálra unottan, bebaszva és beszívva...
[Miközben Nils beszél, Hans feláll, a konyhába megy, felbontja a levelet, amit Pops hozott, és elolvassa.]
HANS Hát ez el van baszva, ember...
NILS Ez az egész egy vicc, azt hiszem, jobb lenne, ha nem is beszélnénk, basszameg, jobb lenne, ha nem is gondolkodnánk... Nem jó
ez, bazmeg, semmire... Ez az egész élet egy kibaszott átverés...
HANS Ez nagyon el van baszva...
NILS Fáj nekem a faszom, már az sem érdekel, hogy én mit gondolok, bazmeg!... Mennyire elbaszott dolog, ha már saját magad sem
érdekel... A faszomba, Hans, még öngyilkosnak is sajnálok lenni, érted?
HANS Kaptál egy borítékot, ember...
NILS Figyelj, Hans, baszok én bele, hogy kaptam egy borítékot...
HANS De ez a lakótársadtól van, ember.... Peca... ááá, az író...
NILS Szopjon le.
HANS Lehet, hogy ez fontos, ember...
NILS Engem már nem érdekel semmi, nem érted?...
HANS Itt azt írja, bazmeg, hogy meg kell tennem valamit, ember...
NILS Hans, a faszomba, abbahagynád végre!? Békén hagysz végre? Tedd, amit tenned kell, a faszomba, és hagyjál engem békén...
a faszomba!...



HANS Ahogy mondod, ember.
[Hans elővesz egy pisztolyt, a fények lemennek, majd lövések dördülnek.]
RE-TAKE
[Egy nagyon vidám sitcom-szerű jingle. Nils lakása. Üres. Nils a fürdőszobában. Lola és Heidi tévéznek.]
A TÉVÉBEN
– Kezeket fel, Jerks! 
– De, Emerson, nem érted…
– Fogd be a szád! (Lövés hangja)
LOLA Figyelj csak, Heidi, Emerson űrnyuszi éppen lelőtte Jerkset…
HEIDI Nem hiszem el... Jerks meghalt.
A TÉVÉBEN
– Jerks, te űrszemét, ezt érdemled. Éveken át tűrtem a hülyeségeidet, míg végre rájöttem, hogy egyedül te vagy a hibás a velem
történt szerencsétlenségekért…
LOLA Tudd meg, hogy az űrnyuszinak igaza van…
A TÉVÉBEN
– Amíg csak létezik az univerzum, Emerson űrnyuszi őrködni fog fölötte.
LOLA Bravó, Emerson űrnyuszi…
A TÉVÉBEN Várjuk önöket holnap is, ugyanebben az órában, Emerson űrnyuszi kalandjainak újabb epizódjával. (Lola kikapcsolja a
televíziót)
LOLA Alig várom. Gondolj csak bele, Heidi, Emerson űrnyuszi kalandjait három éve ismétlik, megszakítás nélkül? 
HEIDI Egyfolytában… Milyen jól hangzik!
LOLA Igen…
HEIDI Vagány. Megcsináltad a kémia házit?
LOLA Á, semmiség. Pops majd segít, mint mindig.
LOLA és HEIDI (felsóhajtanak) Pops…
HEIDI Ugye, milyen aranyos?
LOLA A legaranyosabb egyetemi tanár, akit ismerek!
HEIDI Hát, amennyit te ismersz, Lola…
LOLA Igen…
HEIDI Lola, te gondoltál egyszer is arra a dologra?…
LOLA Egyszer? Nem tudom, te voltál-e már úgy, Heidi, de velem nagyon sokszor megesik, hogy…
HEIDI Mint akkor ott, a tornateremben?
LOLA Igen.
HEIDI Vagány. És elmondtad neki?
[Lola int a fejével, tagadólag.]
HEIDI Na, gyere ide. (A két lány átöleli egymást) Meglátod, megjön a bátorságod, és elmondod neki!
[Hallatszik, ahogy lehúzzák a vécét. Nils kijön a fürdőből. Valamelyest meglepi a két lány közötti jelenet.]
NILS Heidi, Lola… szeretnétek magatokra maradni?
LOLA Miért? (Aztán rögtön megérti Nils célzását)… Nils, de butus vagy…
NILS Tudtam én, hogy van köztetek valami…
HEIDI Te csak erre tudsz gondolni, Nils… De peches vagy, Lola Popsba szerelmes.
NILS (kivesz egy sört a hűtőből) Popsba? Jó választás, Lola, mit mondjak…
LOLA Ó, ne légy már ilyen…
NILS Csak úgy mondtam. Hol van Hans?
HEIDI Bent maradt az iskolában, hogy befejezze a biológia-projektjét.
NILS Biológia-projekt? Micsoda magolós… Lányok, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én kidobnám Hansot… Minden nap az
agyamra megy a hülye könyveivel! Kezd elegem lenni… És titeket sem látlak jó szemmel… Vigyázzatok… Egy szép napon majd…
HEIDI Nils, nem mondod komolyan…
NILS Tudod mit, Heidi? Megfogtál. Tényleg nem beszélek komolyan! (Hülyén vigyorog) Lányok, nézzetek csak be a hűtőbe! 
[Lola kinyitja a hűtőt.]
LOLA Nils, vettél nekünk sütit! De aranyos… (Megpuszilja Nilset)
HEIDI Mit mondjak, Nils?… Ez egyszer – engem legalábbis – sikerült becsapnod.
NILS Tudjátok, hogy jót akarok nektek. 
[A két lány megpuszilja Nilset.]
HEIDI és LOLA Nils!
[Csengetnek.]
NILS Nyitva.
[Belép Pops és Hans.]
POPS … és így bebizonyítható az egész elmélet, Hans, elejétől végig. Csak tekintetbe kell venned a kvantumértékeléseket.
HANS Értem. Nagyon érdekes.
HEIDI és LOLA Pops!
POPS Hogy vannak az én vidám lányaim? Nils…
NILS Szia, barátocskám!
POPS Épp mondtam Hansnak, hogy mennyire örülök, hogy itt lehetek veletek. Most, hogy a mamám is jobban van… Nils, remélem,
azóta elhoztad nekik a sütiket…
NILS (miközben Lola és Heidi még eszik a sütit) Ez volt az első dolgom, Pops!
POPS Ezt már szeretem, Nils. Büszke vagyok rád, fiú! 
LOLA és HEIDI Pops! 
POPS Tudom, tudom, mit akartok mondani, lányok… Lola, befejezted a kémia házit?
LOLA Még nem, Pops. Reméltem, hogy együtt csináljuk.
POPS Tökéletes. Együtt fogjuk csinálni. Ma este szabad vagyok, és egyedül leszek. Gyere majd át hozzám.



LOLA Ahogy akarod, Pops.
POPS Á, ha gondolod, hozhatod Heidit is magaddal!
HEIDI és LOLA Vagány!
NILS Pops, neked bolondságon jár a fejed… Ha mondom…
POPS Nils, hagyjuk az ilyen vicceket, jó? Az ördögbe is, a lányok neveléséről van szó!
LOLA Mondtam én, hogy kemény fiú!
NILS Sajnálom, Pops. Tudod, hogy csak viccelek… mint bárki más…
POPS Nils, tudtommal, a vicceken nevetni szoktak…
[Lola és Heidi nevetnek.]
HANS Én megyek tanulni. Később találkozunk.
POPS De hát ez nem járja, Hans. Épp ma, amikor kétszeresére emelték a fizetésem? Gondoltam, meghívlak benneteket a városba…
LOLA és HEIDI Milyen kedves tőled, Pops!
[Belép Peca, majóban és boxeralsóban. Asztalhoz ül, és kávét iszik.]
NILS Peca, felébredtél? De jó… Pops, meséltem neked Pecáról a napokban… Színdarabokat ír, és itt lakik nálunk, albérletben…
POPS Különös, sose hallottam róla.
NILS Hidd el, még fogsz hallani… Olvastam egypár darabját, és beton… A Koala medve tragédiája vagy Minek cseréljem le a
pótkereket, garantált siker lesz! Én mondom, ez az ember csupa ígéret, igazi művész… Peca, miért nem szólsz semmit? Jól vagy?
Mondd csak, meglocsoltad a füvet?
PECA Kapd be! 
HEIDI és LOLA Te Jóég!
POPS Micsoda modor! Tényleg, ragyogó ígéret, Nils…
[Peca telefonál. Hansnak krízise van: fulladozik, rosszul érzi magát.]
NILS Ilyenek a művészek… morcosabbak… Peca, biztos vagyok benne, hogy nem akartál ilyet mondani, ugye? Kár, hogy éppen ma,
amikor Pops is eljött hozzánk. Tudjátok, nem szokott mindig ilyen lenni. Sőt, igazán jó srác.
[Peca feláll.]
PECA Kapd be!
[Mindenki ledöbben. Peca kifelé indul.]
PECA Tulajdonképpen, kapjátok be mindannyian!
[Peca kilmegy. Hans elájul.]
POPS Nils, ilyet nem lehet! Ez felháborító, az ördögbe is, felháborító!
HEIDI Peca egészen otromba lett.
LOLA Igen-igen…
NILS Nem tudom, mi baja. Igazán, elnézést kérek. Most történt először, hogy ilyeneket hallok a szájából. Te Jóég, megfeledkeztünk
Hansról. Segítsetek neki!
[Pops odasiet Hanshoz, pofozgatja, legyezi.]
POPS Hans, jól vagy? Lányok, hozzatok egy pohár vizet.
[A lányok hoznak egy pohár vizet. Pops megissza.]
POPS Igazán szomjas voltam. Hans! 
HANS (motyog) A borzalom… azt mondta… a borzalom…
POPS Hans, koncentrálj… (Segít Hansnak felállni; Hans össze van zavarodva) Jól van, jól van, szedd össze magad! 
HANS Pops? Te JóIsten… Peca… hogy tudott ilyet mondani!!! Hogy tudott ilyet mondani, Pops?
POPS Nem tudom, mit mondjak, Hans. Peca nagy csalódás mindannyiunk számára. De azért meg kell szoknod ezt is! Vannak
bizonyos dolgok, amiről egy férfinak hallania kell!
HANS De, Pops…
POPS Tudom, tudom, Nils hibája!
NILS De, Pops…
POPS Ez az igazság, Nils. Ezentúl felelősségteljesebbnek kell lenned. Nem engedheted, hogy mindenféle idegen elemek közelítsék
meg a családodat, a szeretteidet. Még csak az hiányzott volna, hogy Peca néger legyen, és mindannyiunkat ahhoz a kanapéhoz
kötözzön, egy-egy lyukkal a fejünkben!
NILS Bocsáss meg, Pops, de tudod…
POPS Nem tudom, mit mondjak, Nils… Többet ne forduljon elő!
NILS Jól van, Pops… Ahogy gondolod…
LOLA és HEIDI Pops!
POPS Gyerünk, felejtsük el ezt a szerencsétlen esetet…
NILS Holnap megmondom neki, hogy szedje a holmiját, Pops! Tudd meg, holnap repülni fog!
POPS Ezt már szeretem, Nils, ezt már szeretem! Biztos voltam benne, hogy rendes srác vagy, hogy végül megjön az eszed…
Ünnepeljük meg ezt a pillanatot! Menjünk ki a városba, és mindenki a vendégem lesz!
HEIDI és LOLA De vagány, Pops!
[Csengetnek.]
POPS Vártál valakit, Nils?
NILS Nem. Megyek, megnézem… (Kinéz a kukucskálón) Furcsa, Kaminskiék kisfia, kezében pizzával, kólával és Mc Donald’s…
HEIDI Az az aranyos kisfiú?
NILS Igen…
LOLA Ó, de cuki… Imádom…
HEIDI Én is… A kék szemével… Szeretném, ha nekem is volna egy ilyen kisfiam…
[Ismét csengetnek.]
NILS Valaki pizzát rendelt?
[Nem válaszol senki.]
NILS Valami tévedés lehet. Várjatok, kinyitom és megmondom neki… (Kinyitja az ajtót) Hallod-e, azt hiszem, hogy nagyon melléfogtál.
Nem hiszem, hogy ide kellett volna…
[Lövés hallatszik, és Nils leesik.]



HANS Istenem, Pops, a Kaminskiék fia lelőtte Nilset!
LOLA és HEIDI Az az aranyos kisfiú? Nem létezik!
POPS Hans, ne essünk túlzásba! Nem hiszem, hogy komoly.
HANS Pops, de meghalt!
POPS (egy kicsit gondolkodik) Fizetek egy rend italt! Ki jön velem? 
HEIDI és LOLA Vagány… Mi jövünk, Pops, minket vigyél!
POPS Gyere, Hans, majd tanulsz később… Mondom én, hogy semmi komoly.
[Mind a négyen kimennek. Black-out.]
[Egyperces szünet.]
[Sötétség. Nils alszik. A vetítővászonra különféle fekete-fehér és színes fényképeket vetítenek: boldog pillanatok Nils életéből.
Csak egy ébresztőóra látszik, ami 7:59-et mutat. Nyolc órakor élesen berobban a csörgés. Nils nincs meglepve. Frissen felkel, és
türelmesen kikapcsolja a csörgőt. Tesz egypár élénkítő mozdulatot, egy kicsit szaladgál a szobában, örvend, hogy formában van. A
fürdőbe megy, megmosdik, megborotválkozik, nagyon jól néz ki. Kifogástalan öltönyt vesz fel, felteszi a szemüvegét. Ellenőrzi a
papírjait, beteszi a táskájába. Elfogyaszt egy kiadós reggelit, elolvassa az újságot. Megfordul és magához veszi az aktatáskáját, hogy
munkába induljon. Magában beszél.]
NILS Nils, barátom, ma van életed legszebb napja. Minden jól sikerül, és végre boldog leszel. Nem ezt kerested te mindig, a
boldogságot? És íme, végül megtaláltad. Végre megbecsülnek, szeretnek. Elismerik az érdemeidet. Tökéletesen beilleszkedtél a
társadalomba, Nils, mintapolgár vagy. Ma pedig, igen, Nils, ma van a nagy nap… Megjelensz előttük, és megmutatod nekik, mit
tanultál, megörvendezteted őket a tehetségeddel... Mert te, Nils, tehetséges vagy! Igen bizony, zseniális vagy, kölyök… Azt mondod
nekik, amit hallani akarnak, éppen olyan leszel, amilyennek mindig is remélték. Érted, Nils? Nagyon könnyű megérteni, jóváhagyni,
IGENT mondani! IGENT fogsz mondani, Nils. Be fogsz lépni az ő idejükbe, úgy fogsz gondolkodni, mint ők. Mindent nagyon lassan,
mindent jó alaposan. Ebben az országban, Nils, mindent alaposan csinálnak. Bemutatod a saját szempontodat, ügyelsz, hogy ne
alkalmatlankodjál, ügyelsz, hogy ki ne hozd őket a sodrukból. A nekik szóló üzeneted egyszerű szavakba lesz öntve: megérted őket,
és ők megértenek téged. Vigyázni fogsz, Nils, vigyázni fogsz, hogy meg ne sértsd őket, hogy meg ne sértsd az érzéseiket. Mert ők
éreznek, ők teljes, egész lények, elevenek, akik az embertársak iránti Szeretet adományában részesültek! Ezen az oldalon fogsz
menetelni, az érzékenységük oldalán. És elmondasz nekik egy mesét. Elmondasz nekik egy olyan mesét, mint akármelyik mese.
Követsz, Nils? Ez a mese nem bonyolult, érted? Nehogy egy bonyolult mesét mondj nekik, mert akkor biztosan elveszíted őket. Sok
szünetet tartasz, egyszerű példákat hozol, mindent a lehető legszellősebben fogalmazol, a legkézenfekvőbb módon a szellemileg
alacsonyabb rendű lények számára. Mert ezek a kockázatok állnak fenn, nem? Ezek a kockázatok, amikor nagyközönséghez szólsz,
egymástól különböző emberekből álló közönséghez. Fennáll a veszély, hogy olyan személyekbe botlasz, akik nagyon nehezen találják
meg a gondolkodás alapvető folyamatát, más szóval alsóbbrendű lények. Akkor pedig mindent kiskanállal, Nils! Úgy, mint az
óvodában! És mondom neked, ha mindezt megcsinálod, megvan rá az esély, hogy úgy harminc-negyven év múlva még a legsötétebb
és visszamaradottabb ember is megért. Egyszerűen a tenyeredből fognak enni! Ez mindennek a kulcsa, Nils! Mindenki ezt fogja
mondani neked! A változáshoz idő kell… nagyon sok idő! Megtörténhet, hogy te már jó ideje halott leszel, amikor valami változni fog.
Tudod, csak annyit kell tenned, hogy egy darabig úgy gondolkodj, mint ők, valahogy tedd magad a helyükbe, hallgasd meg őket, őket
és a kis elméleteiket a világról meg az életről. És ha te meghallgatod őket, akkor én garantálom, hogy a maguk módján szintén meg
fognak hallgatni… figyelmesen fognak hallgatni, figyelmesen, ha mondom, és végül lelkesen fognak tapsolni… Mindezt azért, mert
ELÉG IDEJÜK VOLT FELDOLGOZNI AZ INFORMÁCIÓT, AMIT TE ADTÁL ÁT NEKIK! Csak ekkor fogják mondani egymásnak,
hogy Zseniális ez a kölyök!, és csak ekkor fogják megjutalmazni az erőfeszítéseidet… Megértetted, megértetted végre, miről van
szó? Olyan egyszerű! Egy gyermek is felfogja! Gyerünk, Nils, most utoljára, mit fogsz nekik mondani? (Nils felkészül, köhécsel, a
torkát köszörüli) Hölgyeim és uraim, ez egy előadás… egy illuzionista előadás… Nem kell mást tenniük, csak nézzenek figyelmesen a
szemembe, és hallgassák, amit mondok… Egyre jobban figyelnek, egyre jobban érdekli önöket, majd egy mély tudatállapotba
zuhannak… Amikor csettintek, jobb és érzékenyebb emberekké válnak, szeretni fogják felebarátaikat, egy jobb világot teremtenek,
hisznek majd a dolgok szépségében, nem lesznek majd olyan gyanakvók, megértik és elfogadják a másikat olyannak, amilyen,
nyitottak lesznek, és senkinek sem engedik meg, hogy irányítsa az életüket, hogy megszabja a létüket, türelmesek lesznek, és többet
fognak dolgozni, tapsolni fognak nekem! Mit szólnak, megpróbáljuk? Egy, kettő…
[Nils csettint az ujjaival.]
TAPS
[Nils munkába megy.]
[A vetítővásznon, melyre Nils álmait vetítik, egy összeállítás látható Nils életéről, mely mostantól kezdődik: Nils beér a munkahelyére,
projekteket készít, bemutatja azokat feletteseinek, viccelődik a kollégáival, ismét hazaér, ismét munkába megy, hétvégeken az asztal
alá issza magát, részegen táncol, hétfő reggel vissza a munkába, ugyanaz történik stb. A montázsnak dinamikusnak kell lennie, a
képek egy adott pillanattól szédületes ritmusban ismétlődnek. Az egész akkor ér véget, amikor a kép lassan-lassan felemésztődik,
olyan effektus folytán, mely azt sugallja, hogy a filmszalag meggyúlt, és helyet ad egy fekete keretnek, melyre kivetítik a szereposztást,
a rendezést, a műszaki stábot stb., éppúgy, mint egy filmnél. Természetesen, ezt az utolsó képet megfelelő zenei háttér kíséri.] 
A szerző által javasolt (és megszabott) zeneszám a You Know You’re Right2 (Nirvana). A Kurt Cobain által írt szöveg zseniális, és
maga a dallam nagyon jól alátámasztja a gépies folyamat gondolatot:

I would never bother you 
I would never promise to 
I will never follow you 
I will never bother you 
Never speak a word again 
I will crawl away for good 

I will move away from here 
You won’t be afraid of fear 
No thought was put into this 
I always knew it would come to this 
Things have never been so swell 
And I have never felt so well 



Pain... (x3) 
You know you’re right (x3) 

I’m so warm and calm inside 
I no longer have to hide 
Let’s talk about someone else 
Steaming, soup begins to melt 
Nothin’ really bothers her 
She just wants to love herself 

I will move away from here 
You won’t be afraid of fear 
No thought was put into this 
I always knew it’ll come to this 
Things have never been so swell 
And I have never felt so well 

Pain... (x5) 
You know you’re right (x12) 
You know your rights (x4) 
Pain...

A fordítás az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával készült. 1 Mondj egy jó okot, amiért olyannak kellene lennünk,
mint ők... 2 Az internetes fordítások alternatívájaként született fordítás: Nem zavarlak Nem ígérek Nem követlek Nem zavarlak
Nem szólok már Örökre eltűnök Elköltözöm A félelemtől már nem félsz Mindezt nem gondoltam át Tudtam, hogy ide jutunk Soha
nem volt ilyen jó És soha nem voltam ilyen jól Szenvedés... (3x) Tudod, hogy igazad van (3x) És nyugodt vagyok Már nem kell
bujkálnom Beszéljünk valaki másról Forró leves éri ajkát Semmi nem zavarja Csak szeretni akarja magát Elköltözöm A félelemtől
már nem félsz Mindezt nem gondoltam át Tudtam, hogy ide jutunk Soha nem volt ilyen jó És soha nem voltam ilyen jól
Szenvedés... (5x) Tudod, hogy igazad van (12x) Tudod, mi jár neked (4x) Szenvedés...
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