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Terék Anna

Hangos disznók harapnak
Részlet

5 . felvonás
A disznóvágás

Szín: udvar. Asszonyok, férfiak készülődnek. Az asszonyok rongyokat és tálakat 
hordanak, a férfiak kést éleznek, isznak, így táncolnak, énekelnek.

Pálinkát – dal

Csillan a kés élén ez a fény és 
hozzad a tálat, ha löttyen a vér .
Fuss neki újra, ha kés megy a húsba,
mindegy, hogy izzad vagy reszket a kéz .

Kések és élek, a disznótól félek,
jó, hogy a böllér itt van már .
Asszonyok, lányok, az ég szélén táncol
a hajnal, hát jó lesz sietni talán .

Csattan a szikra, az ég veri vissza,
fénylik a hajnal, lobban már .
Fárad a böllér, hol van a tölcsér,
mondd, hova dugtad a pálinkát?

Fogjad a tálat, vagy hozzad a májat,
lobban a tűz a fazékok alatt .
Kell még egy töltény, mert reszket a böllér .
Csíp ez a hajnal, de izzad a nyak . 
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Fázik a böllér, és mondja, hogy köll még
két kicsi korty, hogy ne reszkessen .
Csakhogy ne féljen, biztassad szépen,
tolj a kezébe még egy kupicát .

Pálinkát, még édes pálinkát,
barátom, hozzad már,
felhajtom én .

Pálinkát, mézédes pálinkát,
a torkom viszket már,
hadd igyak még .

Pálinkát, szilvát, borovnicát,
mindegy, csak töltsed már,
megiszom én .

Csillog a kés és alvad a vér és
roppan a lábas alatt a parázs .
Perzsel a lángja a gáznak, a fának,
táncol a böllér, mulassunk már .

Egy jó böllér mindennél többet ér,
friss húsba szúrja ő
a gyilokját .

Egy jó böllér csak döf és nem kímél,
így hát tölts neki még
egy pálinkát .

Egy jó böllér csak tölt, és nem henyél,
nézd meg jól, hogy fogja
a hurkáját .

BÖLLÉR (áll büszkén a szín közepén) Pálinka! (Hoznak neki egy kupicát. 
Lehajtja) Kés! (Odahozzák, forgatja, megtörli) Élező! (Odahozza egy lány. 
Rákacsint a lányra) Életem… (Nevet) Ez az én életem! Újjászülettem! 
Már azt hittem, soha, de soha többé nem hívnak vágni . (Megpuszilja a 
kését) Úgy hiányoztál… (Asszonyokhoz) Pálinkát! (Hoznak neki egy ku-
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picát) Kötény! Sapka! (Az asszonyok öltöztetni kezdik, mint egy orvost a 
műtét előtt. Miután elkészült) Pálinka! (Hoznak neki egy kupicát. Kicsit 
megszédül) Szék! (Hoznak neki, leül) Jaj, úgy izgulok! (Nevet) Ezer éve 
nem vágtam már… Úgy elszoktam tőle, hogy szinte beleszédülök a ké-
szülődésbe . 

BOLOND (odaül mellé) Csak nem félsz?
BÖLLÉR (röhögni kezd) Én? Félni? Bolond vagy te, Bolond? (Nevet) Mi-

től félnék?
BOLOND Hogy elfelejtetted már, milyen érzés a kést a húsba szúrni, a 

kést a bőr alá csúsztatni, és rést hasítani egy légző állaton . 
BÖLLÉR (röhög, de kezd elbizonytalanodni, miközben a Bolond beszél, egyre 

bizonytalanabb lesz, izzad)
BOLOND Vagy netalán félsz, hogy elfelejtetted már, milyen ellenállást 

tanúsít a hús a késnek, s hogy milyen nehezen engedi el egymást két 
összenőtt rost a bőr alatt? Vagy, hogy a vér, az a meleg vér, ha rád locs-
csan, hogy kezdi el forgatni a fejet? Fura szerzet minden hús, legyen az 
emberé vagy állaté . Ellenáll, küzd, de reped, aztán oly könnyen meg-
adja magát . Mert fárad minden hús és ín, fárad az ember is, s hiába ül 
az éhség a bőrünk alatt, hát, van az a hús, ami megijeszt, még ha száz 
húsba bele is szúrtál már… (A disznók közelegnek, ki vannak öltözve, na-
gyon elegánsak)

BÖLLÉR (idegesen) Na, haggyá’ má’ ezze’ a vegetáriánus dumáva’! A disz-
nóvágás jó, a disznóvágás egészséges, a disznó…

BOLOND Halkabban disznózzál, Komám! Túl sok kocsonyába való fül 
fordul épp erre… (Fejével a szmokingos disznók felé bök) Nézd már, hogy 
kipöttyentek! Kész faluturizmus van itt a telepen…

BÖLLÉR Vágni jó . Szóval, haggyá’, és menj inkább a dógodra, Bolond!
BOLOND Láttad te, hogy kit-mit vágsz le? (Fejével megint a disznók felé 

bök) Vagy hogy kik-mik vágnak le majd téged?
BÖLLÉR (halkan, morogva) Na ne baszogassá’!
BOLOND Hát nézd majd meg jól, nézd csak meg, hogy kit hoznak itt 

láncon! Nézd majd meg jól a szemét, s úgy emeld a késedet magasra! 
(Bólogat, el)

BÖLLÉR (csóválja a fejét) Hülye vegás… (Majd meglátja a közeledőket, el-
képed. Két öltönyös férfi láncon vezeti Gubát, aki négykézláb jön, mögöttük 
a disznók  jönnek, szmokingban, kalapban, kiöltözve)

BÖLLÉR (vakarja a fejét, ideges) Hű, há’ azé’ nem pont errű’ vót szó… Ó, 
picskumater, a szemébe néztem… Nem fog ez így menni . (Nagyon ide-
ges)
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Mikor a Böllér meglátja Gubát – dal

Csillan a fény, de nem a kés élén,
szuszog és fél, látszik két szemén .
Hajlik a háta, úgy reszket és várja,
hogy döfjem a késemet már nyakába .

Úgy fél és reszket, mint egy gyerek,
szemében látom a képemet,
csúszik az izzadság le az állig,
elszökik így már a bátorság is .

BRUTUSZ Jó napot, këdvës ëmberëk! Ëlkészültëk már mindënnël?
EMBEREK Igen!
CSÖPI Tál a vérnek?
(Az emberek borzongnak egy kicsit.) 
ASSZONY Itt van!
BABI Teknő a beleknek?
(Az emberek kezdenek rosszul lenni, szédülni.)
ASSZONY Itt van!
DAGI (remegve) Lángszóró?
ASSZONY Itt van!
HAJNI Kiskések, nagykések?
ASSZONY Itt vannak!
BRUTUSZ Dë hol a böllér?
BOLOND Itt van!
BRUTUSZ (Bolondhoz) Të vagy a böllér?
BOLOND Nem, ő itt, mögöttem van .
BÖLLÉR (előbújik, szégyenkezve, halkan) Sajnálom…
BRUTUSZ Mit mond?
BOLOND Azt, hogy sajnálja . Mármint azt a kant, ott . (Guba felé bök az 

ujjával) Belenézett a szemébe, és most fél .
BÖLLÉR (dühösen, Bolondhoz) Én nem félek! Nem félek, te hülye! (A disz-

nókhoz) Itt vagyok! (Ránéz Gubára) Na jó, talán egy kicsit… (Bolond-
hoz) Anyádat! (Disznókhoz) Nem félek! (Csönd) Csak épp nem mind-
egy…

BRUTUSZ Nyugalom, csak a hülyének mindëgy .
BOLOND Hát, nekem aztán nem…
BÖLLÉR Jó’ van, csak ilyet még nem csináltam . Mármint ilyet . (Gubára 

mutat) Fura világ ez… (Elgondolkodik)
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CSÖPI Figyelj, Böllér . Ha te félsz, és reszket a kezed…
BOLOND Akkor ki fog belőle esni a kés . És jó eséllyel levágod valame-

lyikünk lábujját . (Szétnéz) Jobb lesz hátrébb állni . (Helyet keres magá-
nak hátul)

CSÖPI Bolond, hallgassál, mert téged is levágunk!
BOLOND (nevet)
CSÖPI Böllér, szóval, ha félsz, találunk mi erre a munkára másik embert . 

Csak akkor ne is számíts mostantól semmi jóra . Szóval, Böllér, ha félsz, 
akár te is ide kerülhetsz, ez mellé, a láncra .

BOLOND Levágják a böllért! (Nevet)
BÖLLÉR (dühösen, reszketve) Nem félek! Nem én! Csak… Kell egy kis 

idő, míg felbátorodok . (Asszonyokhoz) Pálinkát! (Hoznak neki egy kupi-
cát. Ránéz a kupicára) Üveggel! (Hoznak neki egy üveg pálinkát. Szelíden) 
Van ugye ezenkívül még?

ASSZONY (bizonytalanul) Van .
BÖLLÉR (halkan) Akkor azt is hozzad…


