
színhabot is csak egy kanállal… 
KISS (borotvahabos képpel a gangról, miközben az előbbi jelent homályba borul) 
Vizet! Viiizet!! (Segélykiáltására a kapualjból beszűrődő, majd felerősödő utca-
zajban, az udvaron sütkérező Renner bácsinál próbálkozik) Mi a fészkes fene tör-
ténik itt! Nincs víz! Rónai bácsi! (Nem kap választ.) Domnu Raduleco! (Nem kap 
választ.) Renner úr! (Nem kap választ) Renner bácsi! Mi a helyzet? Magánál van 
víz? 
RENNER (nagyothallóként, lassan felocsúdva) Micsoda? Hát persze. Az még 
van. De mennyire! Van víz, van víz…. Árvíz van a fejekben… (Fejéhez kap, fel-
ugrik, besiet a lakásába, ahonnan csörömpölés hallatszik, utána kitántorog, majd 
a lakóktól megelevenedő udvar közepén, felháborodva harsogja) ) Már megint 
nincs víz! Már megint csőtörés! Emberek! Csőőőtörés! Emberek!  
 
Hirtelen megtelik az udvar, a zsinórpadlásról leengedett, műanyaghab-szivacsból, 
egy sablonra készült, lakókat ábrázoló bábuk, ringatózó, egymásnak feszülő, lök-
dösődő, vadul birkózó tömegével. Hangszórókból a felháborodott tömeg fokozato-
san félelmetessé váló zúgásának erősödő zaja hallatszik. 
 
JENŐ (összefont karral, lakásának ajtajában, a tömeg fület sértő zajongása után 
beállott hangsúlyos csendben, flegmatikusan) Csak semmi pánik! Van víz! Van 
víz elegendő! Talán több is van, mint amennyi kell! Ugyanis, jobb, ha tőlem tud-
ják: vízzel tele a pince! Nyakig ér a lé a pincében! 
JULI (hisztérikusan) Jaj Istenem! Jön az árvíz! Nyakunkig ér a baj! 
KISS (kiemelkedve a tömegből) Halljátok emberek! Már megint mindnyájan nya-
kig vagyunk a szarban! 
 
A szereplők pánikszerűen, a lassan elsötétülő színpadon szörnyülködve, egymásba 
botolva, a kapkodó ritmusban felszívódó bábukkal megküzdve, a kapualjból nyíló 
pincejárathoz igyekeznek minden erejükkel a harsogó hangzavarban. 
 
Lassú függöny. 
 

Folytatása következő számunkban 
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Tar Károly 
 

Haiku-koszorú 
 
Pusztul a remény. 
Csak vágyainkban zöldell. 
Szivárvány készül? 
 
             * 
Szivárvány készül? 
Vajúdik a messzi ég: 
Pusztul a remény? 
 
             * 
Pusztul a remény 
- tüskevárfal a bogáncs – 
a szikkadt réten. 
 
             * 
A szikkadt réten, 
- bogáncskóró-várunkban - 
pusztul a remény. 
 
             * 
 
Pusztul a remény. 
Vajúdik a messzi ég. 
Szivárvány készül? 
 
             * 
 
Szivárvány készül. 
Csak vágyainkban zöldell  
a puszta remény. 
 
             * 
A puszta remény 
- bogáncskóró-várunkban - 
zord tüskevárfal. 
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Haikuk 
 
Hajnalban nyuszik 
jönnek ablakom alá. 
Fény kúszik reám. 
           * 
Óraketyegés. 
Lüktet az idő bennem. 
Lélegzik a csend. 
           * 
Gomolygó felhők 
sötétlenek fölöttünk. 
„Géza, kék az ég.” 
 
 
Este 
 
eljött hát az este 
egy nap ez a világ 
hány csók az életünk 
tudjuk mi vár miránk 
ha fel nem ébredünk 
 
egy lépést előre 
kettőt szépen hátra 
tangózva ébredünk 
s lejtünk másvilágra 
ennyi az életünk 
 
és a hirtelenben 
moccanó értelem 
kilépés-életünk 
pillanat-félelem 
hogy fel kell ébrednünk 
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JULI Mióta van? 
JOLÁN Nem is tudom. De már voltam vele orvosnál. 
JULI Na és mit mondott? 
JOLÁN Azt, hogy daganat. A jövő héten kivágják 
JULI Rosszindulatú? 
JOLÁN Az hát! Ez már csak ilyen. 
JULI Miért nem szóltál? 
JOLÁN Az én mellem. 
JULI Ezzel nem lehet játszani! 
JOLÁN Sajnos. Merthogy tényleg megállapították: rákos daganat. 
JULI Ez biztos? 
JOLÁN Hinni kell az orvosokban is. 
JULI (sírva megöleli az anyját) De azért van még remény? 
JOLÁN (a közönséghez) Itt most a szokásos közhelyek következnek: A remény 
hal meg utoljára. Et cetera. 
Csokonaink szerint: 
 
„Földiekkel játszó 
Égi tünemény 
Istenségnek látszó  
Csalfa vak Remény! 
----------------------- 
Csak maradj magadnak! 
Bíztatóm valál 
Hittem szép szavadnak: 
Mégis megcsalál.” 
 
Bizony!  
Csak utazás az élet, a bolondok paradicsoma.  
A valóság bárhol és bármikor mindig ugyanaz: minden disznó makkal álmodik! 
Et cetera. Et cetera. 
JULI Fogytál? 
JOLÁN Pár kilót. 
JULI Figyelmeztettél, hogy a pár az kettő! 
JOLÁN Nem mértem. 
JULI Szóval ezért lötyög rajtad minden ruhád?! 
JOLÁN Lehet, hogy a fogyókúráért. 
JULI Fogyókúráztál? 
JOLÁN Lehetséges, hiszen, ma reggel is, alig ettem valamit… Mindössze két to-
jásból szalonnás rántottát, a maradékot a tegnapi sült csirkéből, egy vékony szelet 
pástétomos kenyeret, aztán mézes-vajast és egy csupor tejeskávét kaláccsal. Tej-
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