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A Százéves, aki kilépett az ablakon és eltűnt 
 

„Ti, akik mindig igazat beszéltek, nem érdemli-
tek meg, hogy megismerjétek az alábbi történe-
tet.” 

 
Jonas Jonasson  

svédnyelvű regénye alapján színpadra alkalmazta  
Szentkirályi Csaga. 

Négy felvonás, két részben. 
 

 
 
Szereplők: 
Allan Karlsson:  A Százéves. Szelíd,  ősz hajú „svéd”, zakóban, papucsban. Udvarias, 
nyugodt, halk. Az étel és ital mindennél jobban érdekli. Első jelenettől végig jelen van. 
Julius:   70 éves öreg vagány, lop, csal, még ölni is képes. Tornacipő, ócska jeans, koc-
kás ing, mellény, keps, borostás. A második felvonástól végig jelen van. 
Pénztáros:  Tisztviselő, egyenruhában - lehet nő vagy férfi, bármilyen korú felnőtt. 
Csak az első felvonásban szerepel. 
Bulten azaz Csapszeg:  25 éves fiatalember, cingár vagány, se nem erős, se nem okos, a 
motorbiciklis bűnöző banda tagja, a hátán: „MC NEVER AGAIN” feliratú vagány felső-
rész. Csak az első  és második felvonásban. 
Alice nővér:  Szigorú, idősebb nő, fehér köpenyben. Csak az első felvonásban. 
Községi tanácsos : Hivatalos személy, lehet nő is, csak az első felvonásban. 
Expressen újságíró: Tisztán, érthetően olvas. A második felvonástól végig 
Aftonbladet újságíró:  aki tisztán olvas. A második felvonástól végig jelen van. 
Benny, kolbászárus: 50 éves, lófarok frizura, szelíd, erős, tanult, választékosan beszél, 
érzelmes.... az 1970-es évek vagánya. Kolbászt árul egy autóból. Sokféle egyetemre járt, 
de semmit sem fejezett be. 
Vödör: 20-30 éves  bűnöző:  MC ligás, bőrkabátos, hátán: MC NEVER AGAIN felirat-
tal (kölcsönveheti a Csapszegét). Csak a harmadik felvonásban. 
Főnök: a neve Gäddan, az MC banda vezére, 30-40 éves szintén MC NEVER AGAIN 
felirattal, a harmadik felvonástól végig. 
Szépségem: azaz Gunilla,  40 év körüli, vörös hajú, overallban, majd ruhában, folyton-
folyvást káromkodik. Határozott, férfias, azelőtt titkárnő volt, most elefánt-tulajdonos, 
magánzó. A  harmadaik felvonástól végig. 
Bosse: Benny testvére, 40-60 éves, álszent, ”papos”, farmer és élelmiszerkereskedő, de 
csaló is, most antialkoholista. Csak az utolsó felvonásban. 
Aronsson: rendőrnyomozó, civilben, komoly, kiábrándult,  alaposan dolgozó, de siker-
telen ember. Csak az utolsó felvonásban. 
Sofőr: (buszsofőr, egyik férfi szereplő egyenruhában, sapkával) 
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Férfi szereplő  
Női szereplő   
Még két rövid szerep, meghatározatlan. Összesen 14 szereplő, súgó, vigyázó, rendező. 
Felvonás az öregotthon előtt és a vasút- busz-állomáson 
Felvonás Juliusnál egy raktárhelyiségben, majd újságírók 
1. jelenet:vidéki ház terasza a Szépségemnél, majd újságírók  
2. jelenet Főnök telefonon beszél Vödörrel.  
3.jelenet.Ismét  a ház előtt, majd  
4. jelenet Főnök és végül újságírók. Benny bátyjánál, Bossenél a konyhában.  
 
A történet: A Százéves unja az öregotthont és élete utolsó nagy kalandjára indul, meg-
szökik a 100. születésnapjáról. Egy bűnöző,  Csapszeg, rábízza az ártatlan öregre a bő-
röndjét, amíg a WC-re megy,  de közben az öreg útnak indul és viszi a bőröndöt, amiben 
sok millió korona van, a bűnöző MC liga pénze. Az öreg leszáll egy számára is ismeret-
len állomáson, találkozik Juliussal, aki vendégül látja. Csapszeg megtalálja őket és dur-
ván fenyegetőzik, mire leütik és „tévedésből” halálra fagyasztják. Ezután a két öreg 
menekül. Benny, a kolbászárus a Mercedesén elviszi öket Gunillához. Ott éri utol őket a 
másik bűnöző, Vödör, akit a Gunilla elefántja halálra nyom. Eközben Aronsson felügye-
lő nyomoz az eltűnt Százéves után, aki előbb emberrablás áldozatának látszik, majd meg 
éppen tettesnek. Az MC liga főnöke is nyomoz. Az újságírók tudósítanak a legújabb hí-
rekről. Most már két halottat hagynak hátra és négyen menekülnek tovább, Benny test-
véréhez, Bossehoz. Itt találja meg őket a Főnök is és Aronsson felügyelő is. A végét nem 
árulom el. 
 
I. felvonás 
 
1.jelenet 
Színpad: Jobboldalt az öregotthon, baloldalt az állomás várószobája. A színpadot közé-
pen elválasztja valami (cserép virág - pad). Jobboldalt egy ablak. A jobboldali függöny-
re feliratot kell akasztani: SENIORBOENDE és IDÖSEK OTTHONA. Az ablak alatt 
egy kis virág. A színpad bal oldalán asztal, szék, ahol a pénztáros ül. Felirat  
RESECENTRUM PÉNZTÁR. Bal függönyön WC felirat, mellette ZÁRVA felirat. 
Allan kimászik az ablakon, papucsban, zilált hajzattal. Megáll, gondolkozik. Menjek 
vissza a kalapomért és cipőmért? (Tapogatja a zakója zsebét)  Legalább a pénztárcám,  
az itt van. (Kiveszi, kinyitja, számolja a pénzt.) Néhány százas. (Hátrafelé int, de kifelé a 
közönséghez szól.) Aliz nővér veszedelmes. Mindig megérzi, ha baj van, a pálinkát is 
mindig megtalálta. Legjobb lesz eltűnni, mielőtt rám talál. (Ropogó térdekkel, meg-
hajolva lejön a színpadról és a bal ajtó felé tart.) Azt hittem már, hogy itt fogok meghal-
ni! De nem, még vár rám valami jó az életben. Csak elérjem az állomást időben. 
(Kimegy.) 
 
2.jelenet         
Bevezető: 
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A ma esti történet főszereplője Allan Karlsson, a Százéves, aki kilépett az ablakon és 
eltűnt az öregotthonból, éppen a születésnapján. A történetet Jonas Jonasson írta, 2009-
ben jelent meg,  és azóta bizonyára sok nyelvre lefordították, mert már magyarul is ol-
vasható. Sikerregény lett, az év könyve. 
 A regény háromnegyed része Allan  csodálatos, fantasztikus fiatalkori kalandjairól szól, 
amikor bejárta a világot és robbantó tudományával minden országban, minden háború-
ban, minden diktátornál sikert aratott. De politikailag mindig ”semleges” maradt, csak 
learatta, kamatoztatta  robbantásainak sikereit: a spanyol  polgárháborútól  Észak-
Koreáig. Mindenütt csak barátokat szerzett, ellenséget soha-sehol. Aki kíváncsi arra is, 
hogyan látja egy svéd az 1900-as éveket, hogyan történhetett meg, hogy Allan Karlasson 
Truman elnökkel vacsorázott, Churchillel autókázott, Mao Ce Tung feleségével hajóká-
zott, vagy éppen hogyan kelt át gyalog a Himaláján, az olvassa el a regényt. Mi csak ott 
folytatjuk Allan történetét  - aki végül egy öregotthonban kötött ki Dél-Svédországban -, 
hogy  nagyon megunta a ”kását” és a”józanságot” és 100. születésnapján elindult új 
kalandok után.. 
Jonasson a könyv ajánlásában a következőket írta:” Senki sem tudta jobban elbűvölni a 
hallgatóit, mint anyai nagyapám, amikor leült a ”Hazudós-padra”, kissé a botjára ha-
jolva,  bagóval teli szájjal és mesélni kezdett.   - De igazán... nagypapa... ez igaz? Kér-
deztük csodálkozva gyermekésszel.  - Tük mög, akik csak mindög igazat szótok, nöm es 
vagytok érdemösök reá, hogy möghallgassatok… felelte nagyapa.”  
De lássuk mi történik Allannal 100. születésnapján. 
 
Pénztáros:  (bejön a bal hátsó sarokból és leül az asztalhoz, van nála valami jegytömb, 
ceruza, egyenruhaféle és egy sapka. Úgy tesz, mintha dolgozna, de egy újságot olvas 
vagy körmöt reszel) 
Allan : (csoszogva jön hátulról, középről) - Hiszen valamikor a Himaláján is átkeltem,. 
( A pénztáros  asztala elé csoszog és köhécsel) 
Pénztáros: (felnéz az olvasásból)  Nahát, micsoda forgalom! 
Allan: Kérem szépen, vonat vagy autóbusz mikor megy legközelebb? 
Pénztáros: Hova? Merre? 
Alan: Mindegy kérem, hogy hova, de minél hamarabb! A leghamarabb! És mibe kerül? 
Pénztáros: (ásít, nyújtózkodik, nem hallja meg amit Allan mond. Hangosan kérdez, mint 
a süketektől.) - És merre szeretne az úr utazni? 
Allan: Most mondtam, hogy mindegy, csak  gyorsan, akármerre – és mibe kerül? 
Pénztáros: (vakarja a homlokát és egy táblázatot néz, abból olvassa ki)  - A 202-es busz 
Strängnäs felé 3 perc múlva. Megfelel? 
Allan: Igen, igen. Honnan indul?(a pénztárcáját veszi elő) 
Csapszeg: (hátulról egy nagy bőröndöt húz, közben topog, és fogja a nadrágját, mert 
WC-re kell mennie, de nem tud olvasni és a ZÁRVA felirat alatt rángatja a kilincset, 
aztán a WC felirat alatt rázza a kilincset, benyit, bemenne, de a bőrönd nem fér be. Ott 
idétlenkedik, amíg az alábbi jelenet lezajlik) 
Pénztáros: ( a baloldali ajtóra mutat) - Az ajtó elöl. Jegyet legjobb lesz, ha a sofőrtől 
vesz. 



6000                                                    Észak hírnökei 

Allan: (csodálkozva) Akkor maga mit csinál itt, ha jegyet sem ad? 
Pénztáros: (vállat von) 
Allan: (legyint, vállat von) - Köszönöm a felvilágosítást. (Kalapját emelné, de nincs a 
fején semmi) 
Pénztáros: (elfordul, nem köszön, már ismét el van foglalva, például a körmét lakkozza, 
vagy reszeli stb.) 
Allan: (leül a padra, ami háttal van a jobboldali színpadnak, magában mosolyog)  Az a 
fene 100 éves ünneplés 3 órakor kezdődik és már csak 12 perc van addig. Akármikor 
elkezdhetnek keresni… aztán kész a cirkusz... 
Csapszeg: (Allanhoz megy  a bőrönddel, hosszan figyelgeti az öreget) - Ha- Hallja ma-
ga… hé... 
Allan: Szép jó napot fiatalember. Mivel állhatok  a rendelkezésére? 
Csapszeg:  (dadog) - Ta-tartsa szemm-mel a bőröndömet, amíg elvégzem a ba-bajomat a 
bu-udin. Muszáj sz...rjak. (odaadja a bőröndöt és már rohan is a WC-re, nem figyeli, mit 
mond Allan) 
Allan: - Bár öreg vagyok, de a szemem jó és nem nagy fáradtság szemmel tartani a bő-
röndöt. (fordul a fiú után és hangosabban) Menjen csak, de végezze el gyorsan, mert 
mindjárt indul a buszom. 
Kint motorzaj, autóbusz érkezik, 
Sofőr:  (bekiált): 202-es busz megérkezett.  
Allan:  (kifele néz az ajtón, majd a WC ajtó felé, kapkodja a tekintetét, indul az ajtó felé, 
nézi a bőröndöt, a bőröndhöz szól) - Hisz ez gurul és húzni is lehet.... 
Sofőr: (bejön, elveszi a bőröndöt és lehúzza a színpadról) Az úr egész Strängnäsig uta-
zik? 
Allan:  (elővesz 50 Koronát, lejön a színpadról) - Ennyivel meddig jutok el? Mit gon-
dol? 
Sofőr: Mások azt kérdik, mennyibe kerül, ameddig utazni szeretnének...(vonja a vállát).  
48 Koronáért jöhet a Byringe állomásig. (elveszi a pénzt, kimegy a bőrönddel) 
Allan: (a WC felé int)  - Remélem a fiatalember megkönnyebbült. (kimegy. 
autóbusz elrobog, kintről hallszik a motorzaj).. 
 
3. jelenet 
Alice nővér:  (hallszik, ahogy kopogtat, és a hangja a színfalak mögül, jobboldalon, erő-
sen)  - Allan!! Hagyja abba a tökéletlenkedést. A tanácsi képviselő és mindenki itt van! 
Hallja? (bejön a színpadra a jobb hátsó függöny mögül. Fehér köpeny, fején is lehet fe-
hér kendő, nagy kulcscsomó a derekán, odamegy az ablakhoz, hogy belessen)  - Csak 
nem rúgott be megint? Allan! Most azonnal jöjjön ki! Allan, Allan! (kopogtat az abla-
kon) 
Községi tanácsos: (ünneplőbe öltözve, hátulról középen be): -Na hol van az ünnepelt? 
Alice: Eltűnt a vén hülye! 
Községi tanácsos: Megszökött a Százéves? 
Alice: (a földre, virágágyásra mutat) - Itt a nyoma, az ablakon mászott ki. Ide lépett a 
virágok közé. S most el van tűnve! Eltűnt. Megszökött. 
K.. tanácsos: Meg kell keresni! Egy Százéves nem mászkálhat szabadon! 



Észak hírnökei                                                6001 

Alice: (a hátsó jobb sarokba fordulva, nagyon hangosan, az alkalmazottakhoz)  - Keres-
sétek! Kettős csoportokra oszoljatok. Nem lehet messze. Egyik pár keresse az italüzlet-
ben, egyik a főutcán, másik az üzletben. De diszkréten. Ne keltsetek pánikot. 
(visszafordul K. tanácsos és a közönség felé): Nem hiányzik a nyilvánosság, újság-
írók..... 
K. tanácsos: Egek! Hisz én idehívattam két riportert és egy fényképészt! 
(Alice és K. tanácsos hátul középen el). 
 
4.jelenet 
Csapszeg: (kijön a WC-ből, huzigálja a nadrágját, megkönnyebbülten sóhajtoz, keresi a 
bőröndjét. Amikor rájön, hogy eltűnt, a fejéhez kap és nagyon dühösen, dadogva)  - A 
po-po-pokol minden átkozott ördöge… A pé-pé-pénzem.... Megdöglesz vénember, csak 
ka-ka-kapjalak el. (körberohan a színpadon toporzékolva,  rúgdosva, majd megáll a 
pénztár előtt)  - Nem lá-látott egy vénembert egy na-agy bő-bőrönddel? 
Pénztáros: (felháborodik a kérdésen) - De kérem! Kérem! Az utasaink személyi integri-
tása. Kérem, az sérthetetlen, nem beszélhetek. Senkinek nem adok információt másik 
utasról! 
Csapszeg: (hülye képet vág, tátott szájjal hallgatja, majd megérti, hátrál és nekifutva 
ugrik a pénztárosra, megragadja a fülénél fogva) 
Pénztáros: (védekezni is próbál és telefonálni is, de nem sikerül) 
Csapszeg: - Ne-em tudom miiia mi az az inte-gritás, de-de-de azt tudom, hogy kirázom 
belőled, ha addig élsz is.... HOL AZ ÖREG? (rázza a pénztárost) Leszakítom… odasze-
gezem.... a  székhez,szeggel és kalapáccsal... 
Pénztáros:  Jaj, ne...ne...az öreg Strängnäs felé ment busszal. A sofőr tudja csak, hol 
száll le, tőle vette a jegyet. 
Csapszeg: És a bö-bö-börönd? Hol az az átkozott bőröndöm:?? Magával vitte a vén ör-
dög? 
Pénztáros: Nem tudom, nem láttam. (A fülét dörzsölgeti) én nem kémkedem az utasaim 
után. Csak a sofőr tudhatja, hogy vele volt a bőrönd is és hol szállt le! 
Csapszeg  (ismét nekiesik és megrázza) 
Pénztáros: A táblázat szerint 19 órakor jön vissza a sofőr Flenböl ide Malmköpingbe. 
Csapszeg:  (elengedi a Pénztárost) Go-go-gondolkodni akarok. (leül a padra) 
Pénztáros:  (szintén leül) 
Csapszeg:  (fejét fogja, hangosan gondolkodik): A sofőr mobiltelefon-számát is ki tu-
dom rázni belőle.(a Pénztárosra mutat). Felhívom a sofőrt és megmondom, hogy a bő-
rönd lopott holmi… Nem jó… akkor szól a rendőrségnek, azt nem akarom! Az öreg 
olyan vén, hogy messzire nemigen tud menni úgy, hogy ne vennék észre  azzal a hatal-
mas bőrönddel,és én mindenkiből kiszedem, aki látta, hogy merre ment. (feláll, kihúzza 
magát, a Pénztároshoz megy): Ide fi-figyelj te pi-pi-pi… Ha elmondod a rendőröknek, 
hogy itt mi történt, akkor....(mutatja, hogy kitekeri a nyakát) és véged, és a  kölykeidnek 
is… Azért mondom!! Kuss legyen!!! 
Pénztáros:  (letérdel, arcát eltakarja, zokog) Ígérem, úgy lesz, ahogy akarod. Vasutas-
becsületszavamra mondom… egy hangot sem hallanak tőlem… 
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II. felvonás  
   
1.jelenet     
Fény. Asztal, 2 szék. Julius a színen, italos üveg, 1 pohár. A baloldali függönyön felirat:   
hűtőkamra  
Julius (az asztalnál ül és iszik) 
Allan (baloldali ajtóban megjelenik, húzza  a bőröndöt, nagyon fáradt. Kopog) 
Julius: Gyere be! 
Allan: Jó napot! Allan Karlsson vagyok. 100 éves.  Megszöktem az öregotthonból. Ez a 
bőrönd.... ez csak velem van… egy fiatalember a kezembe nyomta.... De a térdem, az 
nem bírja tovább..... (rogyadozik) 
Julius: Na csak, (élénken) egy tolvaj! 
Allan: Egy vén tolvaj. 
Julius:  (előre jön, felsegíti a bőröndöt és Allant is, hellyel kínálja) Tényleg 100 éves 
vagy? Akkor te biztosan éhes vagy. 
Allan: Mit kaphatnék enni? És talán egy italt is? (leül) 
Julius: Julius Jonsson a nevem. Van jávor-szarvas sült és egy ital is kerül. Jót tesz a tér-
dednek (kimegy hátul, középen visszajön tányérral, pohárral, amit Allan elé tesz. Tölt 
is.) 
Allan: (azonnal nekifog enni, nagyon éhes.) 
Julius (még egyszer kimegy, hoz még valamit, közben beszél): - Évek óta nem beszél-
gettem senkivel. (tölt magának, koccintanak).A térdedre. (isznak) A könyöködre. 
(Isznak)) A hátfájásra (Isznak) A nyakfájásra. (Isznak).  Északon születtem. Apám úgy 
látta, nem vagyok jó semmire.  26 éves voltam, amikor meghalt apám is, anyám is. Min-
dent eladtam, csak egy kis erdőt tartottam meg. Abból leszerződtem 500 villanypóznát a  
Villanyosoknak. Ez 1957-58-ban volt, magyar menekültek dolgoztak nekem. Rengeteg 
pénzt kerestem… csak egy hiba volt; a póznák egy méterrel rövidebbek voltak....  Hát.... 
fiatal erdő volt.    Felállították a póznákat és az első aratáskor a villanyhuzalokat az ara-
tógépek póznástól tépték ki. (a kezével mutatja..) Se villany, se termés. Még a fejőgépek 
is leálltak. A gazdák dühösek lettek, előbb a Villanyosokra, aztán rám. El kellett bujdos-
nom. Na! Igyunk erre! 
Allan:  (bólint a javaslatra) - Jaj, de jól érzem magam! Kezdek félni a haláltól. 
Julius: Elmentem az ország másik végébe – ott – hát a városokban megéltem. (mutatja, 
hogy lopott)  - De meguntam a várost. Volt éppen 25.000 Koronám, amit egy páncél-
szekrényben találtam. Abból vettem ezt az épületet. Itt vadászgatok, pálinkát is főzök, 
meg lehet élni. (tölt, koccintanak, isznak) - A szomszédoknak tyúkjaik is vannak. Itt a 
desszert.(tölt és mutatja, hogy az a desszert) 
Allan: (boldogan iszik) - Hol a toilette? 
Julius:  (hátrafelé mutat) 
Allan:   (középen hátra ki). 
 
2.jelenet 
Csapszeg:  (baloldali ajtón feldúltan dörömböl, berohan, ráordít Juliusra) - Hol van a 
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másik vénember? (megragadja Juliust a fülénél és rázza) Ho-ho-hol van? (a földre teperi 
Juliust és fölé hajol)  Ho-ho-hol van a börönd? 
Allan: (bekukucskál a középen hátul, látja a ”helyzetet”, bejön hangtalanul egy léccel és 
fejbe veri Csapszeget) 
Csapszeg  szótlanul elterül a földön. 
Julius:  - Jó találat. (feláll) 
Allan: Köszönöm. Hol az a desszert még egyszer? (leül) 
Julius:  (leül, tölt, isznak). - Azt hiszem eltalálom, hogy ez a fiú a bőrönd gazdája? 
(fogja fájó fülét) 
Allan: (bólint) - Igazán sajnálom, hogy rátámadt. 
Julius: - Akkor ideje megnézni, hogy mi van benne. De előbb a biztonság. Van egy hű-
tőkamrám, működik is, ha bekapcsolom. (behúzza Csapszeget a  függöny mögé).—
Rázárjuk az ajtót.  (előre húzza a bőröndöt és hátramegy, egy nagy szerszámmal, feszí-
tővassal jön vissza, letérdel a bőrönd elé és kinyitja a zárt) 
Allan:  (segített húzni a fiút, most ö is a bőröndhöz megy, mielőtt még látná, mi van 
benne) - Ami az enyém, az a tied is, csak egy jó cipő kellene, ha van benne, az nekem 
kell. 
Julius és Allan:  (együtt nyitják fel a fedelét és csodálkozva, egyszerre felkiáltanak)  - A 
mindenségit!  Ez aztán!!! 
Julius: - 500 Koronások, 10 sor (mutatja hosszában) 5 sor (széltében), lehet 50.000 köte-
genként 
Allan:. - Ez pénz!!!! Van talán 37 millió. 
Csapszeg (hangja hátulról, dörömböl) : - Engedjetek ki, átkozott vén tolvajok.!!! 
Allan: - Le kell hűteni egy kicsit. Igen tüzes. (odacsoszog a Hűtőkamra felirathoz és  
„bekapcsolja” a hűtést) Bekapcsolom a hűtőt. 
Julius .—Menjünk aludni. 
Allan és Julius hátul el.  
Sötét. 
Hang, kívülről: Másnap reggel. 
Villany. 
3. jelenet   
Ugyanott, reggel. 
Julius:  (jön balról, kezében tálca, rajta a reggeli , lágy tojás és só) Hahó!!! Jó reggelt! 
Allan: (jön ki középről, nyújtózkodva, ásítva) Hol vagyok?  Na persze... 
Julius: Van egy rossz és egy jó hírem. Melyikkel kezdjem? 
Allan: Csak a jót akarom hallani. 
Julius: A jó, a reggeli. (leteszi a tálcát, leül, eszik) 
Allan:  (leült, esznek, szemét törölgeti, szipog): Évek óta az első reggelim, ami nem ká-
sa... kása.... kása....  Na, most már kibírom a rossz hírt is. Mi az ? 
Julius: (suttogva, de azért hogy a közönség hallja):  A rossz hír, hogy este elfelejtettük 
kikapcsolni a  hűtőkamrát. 
Allan: Na és? 
Julius: (mutat a kamrára): Az… ott bent… biztosan már megfagyott..... halott!! 
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Allan: (vakarja a fejét) Ez rossz... De mondhatom, a tojás tökéletes!!! Se nem kemény, 
se nem híg. 
Julius: Megszámoltam, nem 37 hanem pontosan 50 Millió. Azt könnyebb elosztani is. 
Allan: Igen, ötvenet könnyebb elosztani. Kerek szám. Kérem a sót. 
Julius: Nem azért,...de én 37-et is el tudok osztani... de ötvenet könnyebb. De most el 
kell tűnjünk innen. Az ott bent, nem veszélyes, de vannak társai. Ez, ötven milliót egye-
dül?  Nem. Még jöhet vagy 5-10 ilyen vad alak... 
Allan: Igazad van. 
Julius: Igaz, hogy egy kicsit járni kell neked is… de muszáj!!! és a fiút is el kell vinni 
innen. 
Allan és Julius (kihúzzák a fehérre fagyott fiút középre.) 
Allan : ( lehúzza a Csapszeg cipőjét) Neki már amúgy sem kell! De hogy megyünk hár-
man? 
Julius : (fejére üt, ragyogva): Van egy drezinám! 
Allan:  Az mi? 
Julius: Vasúti hajtány. 
Allan: Akkor gyorsan el innen... 
Allan és Julius (a fiút húzva  hátul el). 
 Függöny  
4. jelenet 
(Balról a két újságíró rohan be, egyik mellén Expressen a másikén Aftonbladet, liheg-
nek, de a beszédük lassú és érthető legyen.)  
Expressen:  (jobboldalt áll a lépcsőn, olvashatja vagy kívülről mondja a híreket) Eltűnt 
egy 100 éves férfi az öregotthonból. Az emberrablás bűntettét nem lehet kizárni. Tanúk 
szerint a Százéves  szellemileg teljesen friss volt. Nem tévedhetett el. 
Aftonbladet:  (baloldalt áll meg) A Százéves titokzatos eltűnésének ügyét Aronsson 
bűnügyi  nyomozóra bízták. Riadóautókkal nyomoznak a környéken.                                                              
Kihallgatják a szemtanúkat. 
Expressen: Szemtanúk látni vélték a Százévest biciklin, Katrineholmban, a Nyköping-i 
gyógyszertárban pedig veszekedni... 
Aftonbladet: Nyomkereső kutyát is bevetett a rendőrség. A Malmköping-i utazóköz-
pontban dolgozó pénztárost a rendőrség felkereste, kihallgatta. A képbe került a krimi-
nális MC liga, a NEVER AGAIN egyik tagja. Egy utastárs tudja, hogy a Százéves 
Strängnäs előtt leszállt a buszról Strängnäs és Malmköping között. Aronsson felügyelő 
nyomon van. 
Expressen:  Byringetöl Styckebrukig három férfi gurult le egy drezinán. Egy napszem-
üveges fiatalember volt a vezér,  meg egy bryningei, 70 éves, kétes egzisztencia, vala-
mint az áldozat, a Százéves. A vasgyárban Styckebruknél találták meg a drezinát. A 
három férfinak nyoma veszett. 
Aftonbladet: Szemtanúk szerint egy nagy utazóbőrönd is volt velük. A munkások láttak 
két embert, két idős embert egy nagy bőrönddel kimenni a gyár területéről. A fiatalnak 
nyoma veszett. A nyomozó kutya halott emberi test nyomát jelezte az elhagyott 
drezinán. 
2-3 másodperc szünet. Újságírók helyet cserélnek. 



 Expressen: Legújabb hírek! Tanúk jelentik, a Százévest egy Mercedes első ülésén látták 
Mjölbyben. Az autót egy lófarkas frizurás, 50 év körüli férfi vezette. Egyre valószí-
nűbbnek látszik az emberrablás. 
Aftonbladet: Mjölbyből eltűnt a kolbászos autó árusítója. Az MC klubos fiatalembernek 
nyoma veszett. 
                                           
 III. felvonás                                             
Felvonás a Szépségnél. Szín:   középen   terítővel, vázával, virággal asztal, 4 szék. Al-
ma egy tálban.  
1. jelenet 
Szépség:  (Kezes-lábasban, borzosan ül az asztalnál, almát eszik.) 
Julius, Allan, Benny: (baloldali ajtón  kopognak,bevonulnak, bőrönddel, mind udvaria-
san köszönnek) Jó estét asszonyom. (felállnak a színpadra) 
Julius: Jó estét asszonyom. Szeretnénk megszállni, itt aludni és talán valami ennivalót is 
kaphatnánk. 
Szépség: (feláll, előre jön, kedvtelve mustrálgatja Bennyt, aki a sor végén áll). Ez itt 
nem valami ”átkozott” szálloda! 
Benny, Allan Julius: (jobbra fordulnak, megindulnak kifelé.) 
Julius: (visszafordul, kicsit könyörögve): 1000 Koronát kapsz személyenként ha adsz 
valami hálóhelyet. 
Szépség: (megdöbben) 1000 Koronát?  Talán menekültök? 
Allan:  (visszafordul) Én éppen 100 évet töltöttem be tegnap. 
Szépség:  100 évet? A „francba”....Na,  ”a fene egye meg maradhattok”. De szóba se 
jöhet 1000 Korona. Ez nem egy átkozott ”hotel”. 
Benny: ( Lófarkas-frizurás  férfi, nagy fehér szakácskötény van a ruháján. Nála van a 
bőrönd, visszafordul és szerelmesen nézi a nőt) Köszönjük ”Szépségem”! Leülhetünk? 
Szépség: Szép-sé-égem? Te vak vagy? De leülhettek, a francba. Hozom az ennivalót, 
egye meg a fene. (Indul ki, visszafordul és Bennyhez, csábosan)  Egyébként Gunilla a 
nevem, de tetszik a Szépségem, az ördögbe is. Szólíthatsz Szépségemnek. (kimegy. 
Allan, Benny és Julius leülnek.)  
Benny: Szívesen....(néz Gunilla után, majd a többiekhez)  Azt hiszem szerelmes va-
gyok. 
Allan: Én meg fáradt vagyok! 
Elefánt-trombitálás kint 
Szépség. (tálcával, étellel vissza). Ez Szonja, az elefántom. Mindjárt megetetem öt is . 
Benny: Rögtön gondoltam, hogy elefánt. De nemcsak éhes, hanem fáj valamije. 
Szépség: Honnan az ördögből tudod, hogy fáj valamije? 
Benny: Majdnem állatorvos lettem. Sokat gondoztam állatokat. De hogy kerül hozzád 
ez az elefánt? 
Szépség: Amikor anyámat is elvesztettem, örököltem vagy 10 millió Koronát. Éppen 
azon törtem a fejem, hogy mit kezdjek a pénzzel , a fenébe is.... és egy augusztusi reg-
gelen ott állt a kertemben Szonja. Már olvastam az újságban, hogy az állatkert egyik 
elefántja elszökött és a rendőrség halottnak nyilvánította, mert a tónál vége szakadt a 
nyomoknak. A hülye rendőrök nem tudták, hogy a tó jó mély és az elefánt jól tud úszni. 
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Hát éppen a kertem végénél mászott ki a vízből és idesétált. Igy megtaláltam életem 
értelmét! Azóta a 10 Millió éppen csak elég volt takarmányra. Titkárnő voltam a köror-
vosi rendelőben, de azonnal felmondtam s azóta itt élünk ketten. ..De (Bennyhez) hogy-
hogy te majdnem állatorvos vagy? 
Julius:. Még jó,  hogy nem pénzügyminiszter ezzel a lófarkas frizurával. 
Benny: Nagyon sokat jártam iskolába. Majdnem orvos, majdnem állatorvos, majdnem 
mérnök, majdnem botanikus, majdnem atlétika-edző, majdnem építész, majdnem nyelv-
tanár, majdnem történész.... folytassam?....de semmit sem fejeztem be, semmiből sincs 
diplomám. (feláll és fél térden  Szépségemnek énekel)  ”Szegény, szomorú életem, Lá-
bad elé teszem, Magányos, hosszú éjszakák után, Te vagy az első napsugár...!” Köszö-
nöm az ételt és a melegséget.  Ja, nem mondtam, majdnem költő is vagyok. 
Szépség: (kissé zavarban) Én majdnem 43 éves vagyok, a fenébe is, félúton a sír felé... 
Julius: Ebben nem lehetsz biztos. 
Szépség: Gyere Benny, nézzük meg mi baja Szonjának!? (kézen fogja Bennyt és kimen-
nek) 
 
2. jelenet  
Újságírók.   (Bejönnek, a színpad elején kétoldalt a függönynél állnak meg, és ott ma-
radnak a felvonás végéig.)  
Expressen:  A nyomozó kutya nem találja a holttestet. Aronsson felügyelő szerint el-
vesztették a nyomát a halottnak. 
Aftonbladet: A gyár területét egyetlen  jármű hagyta el, egy hosszú teherautó, konténe-
rekkel  - Götegborgba ment, majd onnan a kikötőbe.  Meg nem erősített hírek szerint a 
vasgyár ágyúcsöveket szállított Egyiptomba. 
 Újságírók  helyet cserélnek, kis szünet. 
Expressen: A rendőrség szerint a Százévest egy bűnöző banda rabolta el. 
Aftonbladet: Ismert, hírhedt tolvajt keresnek. 
Expressen: 100.-ik születésnapján eltűnt Allan Karlsson a Malmköping-i öregotthonból. 
A rendőrség azt gyanítja, hogy a bűnöző motorbicikli  liga a NEVER AGAIN a tettes. 
Aftonbladet: Az újság tudósítója szerint az ügybe bele van keverve Julius Jonsson, az 
ismert és hírhedt tolvaj. 
Expressen: Benny Ljungberg utcai kolbászárus nyomtalanul eltűnt Styckebrukből, ahol 
a Százévest és társait is utoljára látták. Eltűnt Benny Mercedese is. 
Aftonbladet: A rendőrség a Mjölby környéki településeket kutatja át. 
Újságírók félrehúzódva. Lámpafény a színpadon, sötét a nézőtéren 
Jelenet    
Villany. Reggel. 
(Alan   és Julius az asztalnál ülnek és reggeliznek, jön Benny, kávéskannával) 
Julius: Hogy van az elefánt? 
Benny: A lábán volt egy gennyes seb. Antibiotikumra volt szüksége... 
Julius: Na és? 
Benny: Az éjjel beszereztük a receptet, voltunk egy rendelőben... 
Julius: És nem vettek észre titeket? 
Benny: Csak egy pasi, egy öreg Volvoban,  de  elhajtott mellettünk. 
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Szépség: (jön be balról, szépen megfésülve, ruhában, csinos.  Kezében egy újság . Na-
gyon mérges)  Most jövök a patikából! 
Benny: Isten hozott Szépségem! 
Szépség: Ti gazemberek! Mindent tudok! Vettem egy újságot. Benne vagytok! Most 
mondjátok meg nekem az igazat! 
Benny: Ha mindent tudsz, akkor mit meséljünk még? 
Julius: Csend legyen, Benny! 
Szépség: ( hátulról egy nagy  botot ragad és fenyegetve) Gazemberek, csalók, tolvajok!
Agyonverlek... 
Allan: (kedvesen) Gondolkozz egy kicsit! Nyugodj le! Járj egyet. 
Benny:  ( feláll és kézen fogja Szépségemet. Mindketten el.) 
Julius: Nincs mit tenni. Öt is be kell venni a buliba. 
Allan: Mégsem volna jó elmondani  a táskalopást, a megfagyasztott fiút, aki talán éppen 
Afrika felé hajózik egy konténerben. 
Julius: Túlzott az aggodalmad. Csak egy személy halt meg és az meg is érdemelte. Csak 
legyünk csendben, amíg lenyugszanak az ügyek. 
Allan: Én is éppen ezt gondolom. De a pénzt  négy felé kell osztani: Én-Te-Benny és 
Szépségem. Akkor egyik sem beszél. És itt maradhatunk egész nyáron. És kivárjuk, 
amíg biztos lesz, hogy az MC klub sem kutat utánunk.  
Julius: 25 Millió  a néhány hetes szállásért? (nagyot sóhajt, majd vállat von) 
Benny és Szépség:  (bejönnek együtt és kérdően néznek)  Na, mi van? 
Julius: Allan és én úgy döntöttünk, hogy 4 egyenlő részre osztjuk! 
Szépség: Mennydörgős-mennykő! 
Benny: Egyenlő részekre? 
Julius:  (Bennyhez) : Igen, de előbb te visszaadod a 100.000-t, amit a Mercedesért és 
eddigi szolgálataidért adtunk. 
Szépség: Ördög es pokol! 
Julius: Na, üljetek le, mindent elmesélünk. 
Mind leülnek.  Sötét a színpadon,  Szépség kimegy. 
       
3.jelenet  
Újságírók. Főnök és Vödör 
Expressen:  A Mjölby-i benzinkútnál tankolt egy ezüstszürke Mercedes. Az E4-ről letért 
a 32-es útra Tranås felé. 
Aftonbladet: Szűkül a gyűrű az eltűnt autó és utasai körül. Nem valószínű, hogy már 
elhagyták volna az ország területét. 
Expressen: Az egész ország lélegzetvisszafojtva figyeli a Százéves sorsát. 
Főnök:  (igazi nagy vagány, bőrkabátos, kezében telefon, bejön, a  nézőtér szintjén ma-
rad)  Csapszeg eltűnt a pénzünkkel, Vödör  Mjölbyben nyomoz. (telefon cseng és az 
ablak felé fordulva telefonál) 
Vödör: ( bejön az ajtón, nem néz a Főnök felé, az ajtó felé fordulva telefonál)  Főnök,  
láttam az éjszaka a lófarkast egy vörös hajú növel.  
Főnök:  A Százévest  meg látták eltűnni egy nagy bőrönddel ugyanarról az állomásról, 
ahonnan Csapszeg eltűnt. A pénz tehát a bőrönddel a Százévesnél van, Mjölby környé-
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kén. Figyelj Vödör!!!  Enni  neki is kell! AKCIÓ!!!!  Minden élelmiszerüzletet figyeltet-
ni kell! Vödör, figyeld az élemiszerüzleteket! 
 Vödör:  (válaszol a mobilba)  Láttam a nöt ma reggel is az ICA-ban. VW-nel jött.  
Főnök:  Írd fel a kocsi számát és kövesd! Aztán jelentsd nekem! Te hülye! Nem mond-
tam már elégszer, hogy üzleti ügyben a másik telefonon hívj!  
Vödör: De ez nem olyan üzlet, mint az oroszokkal?  (kimegy) 
Főnök:  Hogy-hogy nem olyan?  Te idióta! (becsukja mérgesen a telefont) Biztosan le-
hallgatnak, amióta a Svenska Dagbladet leleplezte a drogos ügyeinket és mindenki olva-
sott a NEVER AGAIN-röl. 
Főnök, Aftonbladet, Expressen  maradnak, de félrehúzódva. Mind jobboldalt!! 
 
4.jelenet.     
Allan, Benny és Julius a színpadon, az asztal körül, almát esznek. 
Szépség:. (Megérkezik, balról, nagy szotyrokkal) Bevásároltam. A költöztető autót át-
alakítottátok? 
Benny: Igen, szívem, Szonja belefér, ha nem is kényelmesen. Julius nagyon ügyesen 
bánik a kalapáccsal. 
Julius: Kész a Szonja új, guruló lakóháza. Hátrafelé lejt, hogy az ürülék  folyjon ki belő- 
le... 
Allan: Szonja már a kezemből eszi az almát. 
Szépség: Muszáj elmenni innen? 
(Kint nagy motorzaj, autó érkezik) 
Benny, Allan, Julius is felugranak. 
Vödör:  (MC klubos, bőrkabátos, NEVER AGAIN feliratos vagány érkezik, kezében 
revolver. Balról be):  Fel a kezekkel!!! 
Allan: Fel a kezekkel? Ez a leghülyébb  köszönés, amit évek óta nem hallottam! És mi-
ért fel? Mert ha nem  fel, mit gondol az Úr, hogy mi lesz? Megdobom az almával, vagy 
a hölgy átdöfi a belga eperrel? 
Vödör: Jó-jó-jó, a francba a kezekkel,  de semmi trükközés!! 
Allan: Trü -üü-kk!???? 
Vödör: Fogd be a szád, vén hülye. Inkább arról beszélj, hogy hol van az az átkozott bő-
rönd? És a bőrönd gazdája??? 
(Kint nagy purcogás és elefánt bőgés) 
Vödör:  Mi ez a bűz?  (hátranéz, rémülten) Az elefánt? (hátrál kifelé) 
Allan: (követi Vödröt, csoszogva, ártatlan képpel, előrenyújtott kézzel): Milyen szép 
pisztoly!!! Igazi?? Megfoghatom? 
Benny: (ijedten felugrik az asztaltól, előre jön) Állj meg Allan! 
Vödör: Igen, állj meg vén hülye, mert lelőlek! 
Allan (tovább csoszog)   Jó elefánt, ügyes elefánt..   (almát nyújt) 
Vödör  (tovább hátrál, elcsúszik és hanyatt esik, már kint.)   Az ördögbe, elcsúsztam, 
rám ül ez a nagy szürke dög..... 
Kint nagy dobbantás.   
Szépség: (előre jön és kinéz az ajtón, nagyon ijedten)  Jesszusom, elcsúszott az elefánt-
trágyán  és   Szonja!! 
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Benny:   (ijedten, figyelmeztetve): Szonja, ne ülj rá! 
Allan: Leülni, leülni Szonja, leülni, úgy ni, szépen, ül az elefánt.   
(Kint nagy reccsenés. Léceket eltörni egy fejszével, ágakat kézzel.).Allan:.. (almát ad 
ki) Ügyes elefánt, jó elefánt. 
Julius: (nagyot sóhajt, megkönnyebbülve): Na, elszállt a kettes számú is. (Feláll, lejön, 
almát ad Allannak) 
Szépség: Ördög és pokol! Egy második halott! 
Benny:  (ijedten) Jaj-jaj-jaj!!! 
Allan : Itt van még egy alma, Szonja.. 
Julius: (Szépséghez)  Gunilla, hozz egy vödör vizet, mossuk le a fiút. Benny, gyere, 
segíts, el kell vinnünk innen. Berakjuk a saját kocsijába, s aztán eltüntetjük. 
Benny:  Abba a gyönyörű, vadonatúj piros Ford Mustangba?  (kifelé mutat) 
Julius.: Igen, abba,  sajnos attól is meg kell szabadulni, mert nagyon feltűnő. De ve-
szünk egy kis benzint, leöntjük ( mutatja)  meggyújtjuk, volt-nincs.... 
Szépség: Pont, mint a gengszterfilmekben!! 
Allan:  Gengszter világ-gengszter megoldás, - gengszter-temetés.... 
Sötét.  
Julius és Benny elmennek. Szépség es Allan visszaülnek. 
 
5. jelenet 
Főnök: ( be középre, rázza telefonját)   Vödör, Vödör!!! Válaszolj!!! Te balfácán!!! : (se 
kép, se hang. Vödör is hallgat)  Eltűnt ez is. Mindent ÉN kell elrendezzek. Na lássuk 
gyorsan, kié az a rohadt VW. Ki a vörös hajú csaj? megvan  a rendszáma.  Itt a nyilván-
tartó az okos kis telefonomon… És megvan a neve, a címe.  AKCIÓ!!!.... (kirohan a 
jobb függöny mögé) 
Benny és Julius balról visszajönnek, színpadra villany! 
Julius:  (nagyon mérges) A piros Ford Mustang  eltűnt a pasival együtt. 
Benny: Bementünk a benzinkútnál benzinért, én meg egy kis cukorkát válogattam ma-
gamnak, s mire kimentünk, az autó eltűnt.  
Julius: Hát persze, egy vadonatúj Ford Mustang! És te lüke, a slusszkulcsot is benne 
hagytad, mi? Mert csak az édességen járt az eszed... 
Benny:  De legalább nem kell bajlódnunk a halottal. Övék az autó, övék a halott is.... 
Allan: Úgy gondolom azonnal el kell húzni a csíkot,  mert a bandának vannak még tag-
jai. 
Julius:  .. de hova? 
Benny: Van egy bátyám, Bosse, jó helyen, az erdőben. Ott nem találnak meg, 
Allan: Akkor indulás. (Sötét. Kimennek hátra.) 
Fény a nézőtéren 
Expressen. A rendörség nem találta meg a Százévest. A társait sem: a tolvajt, a kolbász-
árust és a nöt. Továbbra is keresik mind a négyet. 
Aftonbladet: Aronsson felügyelő talált egy elhagyott tanyát elefántürülékkel és egy 
revolverrel, valamint megtalálta a körözött Mercedes és VW kocsikat. Semmi holttest! 
Expressen:  Néhány órával később, a 72-es úton, egy másik Mercedest találtak összela-
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pítva. Ellenőrzés után kiderült, hogy a Gerdin /Gäddan névre hallgató, a NEVER AGA-
IN MC liga főnökének a tulajdona a kocsi. Holttestet itt sem találtak, csak egy eldobott 
revolvert. A nyomok és szemtanúk vallomása szerint egy nagy sárga Scania bútorszállí-
tó autó volt a gázoló jármű. 
Aftonbladet: A jelekből Aronsson felügyelő arra következtet, hogy a Mercedes tulajdo-
nosa revolverrel fel akarta tartóztatni a Scania autót és az utasokat. A bútorszállító túl 
volt terhelve, valószínűleg az elefánt miatt és ezért nem tudott megállni fékezéskor, pe-
dig próbált. 
Expressen: A rendőrség 3 eltűnt bűnözőt is keres. Nem tudni, mi az összefüggés köztük 
meg a másik 4 eltűnt személy között. Ki rabolt el kit? Holttest nincs. 
Aftonbladet: Elfogatási parancsot senki ellen sem adtak ki..... de sejtetni engedik, hogy a 
Százéves több személyt eltett láb alól. 
Mindkét újságíró marad jobboldalt. 
    
IV. felvonás. 
 
Benny bátyjánál. 
Felirat: Klåckargården, Bosse  tanyája. 
                                       
1.jelenet.    
(Asztal, terítő és virág nélkül, 5 szék,  Bosse ül és az ajtó fele néz) 
Allan, Benny, Szépség és Julius hozza a bőröndöt, balról bejönnek és felállnak a szín-
padra. 
Benny: (Kezében zacskó pénzt nyújt Bossenak) Kedves Bátyám. Itt van 3 millió, amint 
ígértem és most  kérlek bocsáss meg, hogy elherdáltam az örökségünket. 
Bosse: (feláll, közelebb lép. Rendesen öltözött, papos kinézésű, borotvált ember) De hát 
hogyan? 
Benny: És tudd meg, hogy számítunk a segítségedre. Mert nagyon zavaros a helyzet. 
Bosse: (szigorúan) A pénz becsületes úton került hozzád? 
Benny: Egyáltalán nem! 
Bosse: Talán követ a rendőrség? 
Benny: Nemcsak a rendőrség, hanem az igazi bűnözök is, és főleg azok! 
Bosse: (kifele mutat) És mi történt azzal az autóval, össze van törve az orra??? 
Benny: Egyik tolvaj elébünk állt. 
Bosse: Meghalt? 
Benny: Sajnos, nem. Agyrázkódás, felkar és bordatörés meg, nyílt combseb. Kint fek-
szik a kocsiban. 
Bosse: (kicsit rémülten) Még mit kell tudnom? 
Benny: Még két tolvajt, a félhalott haverjeit- eltettünk az útból, mert fenyegetőzve kér-
ték vissza az 50 milliót. 
Bosse: 50 milliót??? 
Benny: 50 millió, mínusz a kiadásaink. 
Bosse: És miért utaztok egy bútorszállítóval? 
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Benny: Mert velünk van egy elefánt is. 
Bosse. Elefánt? 
Benny: Elefánt. 
Bosse: Az is lopott? 
Benny: Na, az nem éppen. 
Bosse.  Csirke és  krumpli van. Jó lesz?  
Benny: Abszolút! 
Bosse: Na, akkor kerüljenek beljebb. 
Allan, Szépség,  is   feljönnek, leülnek az asztal köré. Julius a bőröndöt a  jobb sarokba 
állítja, majd leül. 
Benny: Én megnézem a betegünket (kimegy) 
Bosse: állva: Lássuk csak… mindent értek… Tehát van egy elefánt ott kint a buszban 
(fejét csóválja). 
Szépség: Igen, de holnap reggel ki kell engedni! 
Főnök: (Bekötözött kar, comb. Másik kezében revolver. Tántorogva jön be) Van öt go-
lyóm. Az a bőrönd az enyém és viszem.  (Rámutat a bőröndre.) 
Benny  (visszajön a Főnök mögött) 
Allan:  (halál- komolyan, tisztelettel)  Tisztelt uram! Talán 1-2 Millió hiányzik de azért 
elégedjen meg kedves pisztolyos úr, mert ugye a két társa már meghalt, és így önnek is 
több maradt. 
Főnök: Vödör és Csapszeg meghaltak? 
Bosse: (előrenyújtott kézzel, örömmel, széles mosollyal közelit a Főnökhöz). Gäddan!!! 
Te vagy az!? Ezer éve nem láttalak! 
Főnök: Huncut Bosse!!! Te vagy? (összeölelkeznek). 
Allan (a közönséghez): Határozottan azt kezdem hinni, hogy ezt is túlélem.... 
Szépség (még egy széket hoz, majd hátramegy terítékekért és tálcán ételt hoz) 
Bosse : Még egy terítéket! 
Főnök: (Középre ül, szembe a közönséggel) Elég csak egy villa, a jobb kezemet úgysem 
tudom használni. 
Bosse: (szemben ül a közönséggel, Főnök mellett) Egyébként régebben egész jól kezel-
ted a kést... 
Főnök: Emlékszel, amikor otthagytad a cégünket, mert nem tetszett (lassan, tagoltan, 
hogy mindenki értse),  hogy formalinnal tartósítottam a kelet-ázsiai mélyhűtött húsgom-
bócokat? (kacag) 
Bosse: Azután költöztem ide. 
Főnök: Én meg azután lettem teljes munkaidejű a rabló-szakmában. (Iszik,)   
Julius: (mindenkinek tölt): Egészségetekre. 
Szépségem (behozott csirkecombot is, leül. Ö is eszik) 
Mind: Skål, egészségetekre. Isznak. Esznek  Bosse nem iszik. 
Főnök :   (elájul) 
Benny és Bosse: (megfogják a Főnököt, aki elalélt már és viszik hátra ,ki)  
Benny: Lefektetjük, mert hót fáradt ez is 
Julius: (eszik, csámcsog) Ez a csirke valóban madár ízű. 
Szépség. Nagyon zamatos, vajon mi a titka? 
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Bosse: (bejön) Lengyel import. Van egy fűszerkeverékem. Minden csirkébe befecsken-
dezek egy liternyit. Aztán csomagolom és svéd csirke néven forgalmazom. Kétszer jobb 
és kétszer súlyosabb. Mindenki ezt veszi. De a nagykereskedőknek nem adom. Kiderül-
ne, hogy nem én neveltem. Hát talán a lengyelek nem etetik ugyanúgy, mint a svédek? 
(vonja a vállát) 
Benny (bejön, kezében Biblia) Az emberek hülyék! Franciaországban a francia hús a 
legjobb, Németországban a német hús. Ugyanaz van Svédországban. Nem kell minden 
adatot folyton közölni az emberekkel. A nép hülye. 
Allan: Ezt jól mondod. 
Bosse: Ugyanez van a spanyol vagy marokkói görögdinnyével. Azokba is benyomok 
egy-egy liter cukros vizet. Kétszer nehezebb, háromszor édesebb. Mindenki jól jár...
(kacag) 
Allan: Jól mondod, igazad van. (kacag). 
Benny: Te Bosse, ez a gyönyörű, aranyos biblia az éjjeliszekrényeden volt. Csak nem 
olvasol bibliát? 
Bosse: Dehogynem. Eleitől végig elolvastam. Azóta tértem meg. 
Allan : Ki a csuda tudott rákényszeríteni? Milyen kínzással? Fenyegetéssel? 
Bosse: Senki sem kényszerített. Kíváncsiságból olvastam el. 
Allan: Na, én olyan kíváncsi sohasem leszek.... 
Julius:  Allan, ne mind szakítsd félbe, hadd mesélje el! 
Bosse: Kíváncsi voltam, hogy hol van benne az a nyomtatási hiba, ami  miatt 500 kg 
ilyen bibliát  elküldtek a szemétégetőbe. 
Benny: De hogy került hozzád? 
Bosse: Egy haverem hívott fel, hogy kaptak egy könyvszállítmányt, elégetni, de ö ki-
bontotta a csomagot és nagyon szép bibliák voltak benne. Színes képek, térképek, név-
mutató stb. Szóval nem olyan olcsó kiadás. Kérdezte, hogy érdekel-e? Persze, hogy ér-
dekelt. Megvettem 1000 Koronáért, volt vagy 400 darab, 99 Koronáért árulom a piacon 
vasárnaponként. De kíváncsi lettem, mi a hibája? Ezért olvastam el eleitől végig, sőt 
összehasonlítottam a konfirmációs bibliámmal. 
Benny: Na és megtaláltad a hibát? 
Bosse: Igen, az utolsó oldal utolsó bekezdésében volt elrejtve. 
Benny: Na mondjad már, mi volt? 
Bosse:  Az állt ott: ” Itt a vége, fuss el véle. Dióhéjba kerekedtek, a folyón leereszked-
tek. Holnap legyenek a ti vendégeitek!” 
Julius: De hogy kerülhetett bele, mint a mesék végére? 
Benny: Bizonyára egy tréfáskedvű nyomdász csempészte bele. 
Szépség: Láthatnánk? 
Bosse: (behoz néhány egyforma könyvet és kiosztja)  Nézzétek! Ez volt az első könyv, 
amit az iskola befejezése óta olvastam. És mondhatom, nagy hatással volt rám. 
Benny: Hatott az életedre? 
Bosse: Na-na, csak részben. Amikor az adóbevallást készítem, meg az üzleti ügyeimet 
intézem,  akkor abba nincs beleszólása  a Jó Istennek. 
Allan: Erre koccintsunk! Egészségetekre! Skål! 
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(Bosse kivételével isznak) 
Benny: Holnap még sok elintéznivalónk lesz. Jobb ha most lepihenünk. 
Mind elmennek, majd Allan visszajön, a székét előre hozza. Ott ül. 
Sötét  a színpadon, fény a nézőtéren. 
 
2. jelenet  
Újságírók beljebb jönnek, megállnak két felöl. 
Expressen: Az eltűnt Százévest hármas gyilkossággal gyanúsítják. Letartóztatási paran-
csot adtak ki a százéves Allan, a tolvaj Julius, a kolbászárus és fru Björklund ellen.  
Aftonbladet: Adatközlők szerint a kolbászárus bevándorló török, muszlim. A rendőrség 
ezt tagadja és az adatközlőt rasszistának nevezi.....(várd ki, hogy kacagjanak). Szemtanúk 
az E4-esen láttak egy sárga Scania bútorszállító buszt, összetört orral és lámpával. 
Aronsson felügyelő tovább nyomoz egy friss nyomon (és rámutat Aronssonra, aki jön 
balról). 
Újságírók jobbszélre. 
 
3.jelenet    
Aronsson felügyelő jön, Allan az asztalnál. 
Aronsson: (rendőrfelügyelő, civilben, de hivatalnoknak néz ki, még kalapja is lehet. Bal-
ról jön, kopog, udvariasan köszön. Allanhoz szól) Allan Karlsson, ha nem tévedek? 
Allan: (bólint) Jó napot! 
Aronsson: Aronsson felügyelő vagyok. Karlsson urat többrendbeli emberölés gyanúja 
miatt letartóztatom. Jonssont és Ljungberget valamint Björklund asszonyt is őrizetbe kell 
vennem. Hol vannak? 
Allan: (gondolkozik, homlokát ráncolja, dörzsöli) Hol is vannak? Gondolkoznom kell.... 
nemde, felügyelő úr?  Gondolkozni kell!?.... 
Aronsson: Azt ajánlom, hogy gyorsan mondja el, amit tud!!.... 
Allan: (hellyel kínálja) Kérem, foglaljon helyet, felügyelő úr! Mindjárt hozok egy kávét. 
(Feláll, megy kifelé, visszaszól): Cukorral, tejjel? 
Aronsson: Tejjel, köszönöm. (leül) 
Allan: (már kintről-hátulról) Tej ugye? És semmi cukor? Az én koromban feledékeny az 
ember. 
Aronsson: (csenget a mobil-telefonja): Igen, Aronsson. Ügyész úr? Igen. Újság?  Mi? 
(tagoltan ismétli, amit hall)  Hogy egy  egyiptomi kikötőben bomba robbant és találtak 
egy svéd  személyazonosságit?  Hogy Erik Bengt Bylund   volt a robbantó??? Emberi 
maradvány nincs Bylund után csak egy személyi? Hajtási?  (homlokát törölgeti egy nagy 
férfizsebkendővel). Kérem, ez a Bengt Bylund az egyik NEVER AGAIN MC klubos, 
akit Csapszeg néven ismernek az alvilágban. Igen. Egyiptomba jutott???  És még egy  
személyazonossági vagy hajtási? Rigában? Roncsautóban? Henrik Mikael Hultén nevű. 
Kérem, az is MC klubos, a Vödör névre hallgatott. Hogy én találjam meg hamar a har-
madik NEVER AGAIN MC ligást? Igen-igen, értem. Már nyomon vagyok. Örizetbe 
vettem a 100 éves Allan Karlssont. Igen, a többiek a közelben lehetnek. Igen, értem, a 
harmadikat találjam meg. (felnéz) 
Főnök: (ásítozva jön hátulról) ....napot! 
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Aronnsson (ránéz a Főnökre és a telefonba): azt hiszem a harmadik talált meg engem... 
Sötét a színpadon. Aronsson az asztalhoz ül. 
4.jelenet.   
Újságírók. Beljebb jönnek, felállnak kétoldalt. 
Expressen: Az ügyész a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy téves nyomon voltak. A két 
eltűnt MC ligás holttestét, azaz személyét azonosították. 
Aftonbladet: Az UD közölte, Bylundot Egyiptomban, Hultént Rigában találták meg – 
azaz a maradványaikat és papírjaikat. Mindketten halottak. 
Expressen: Allan Karlsson és társai; Julius Jonsson, Benny Ljungberg és Gunilla 
Björklund ártatlanok (bevárja a közönség tapsát)Tévedésből gyanúsították őket. 
Aftonbladet: Az ügyész nem árulta el, hol tartózkodnak a fentnevezettek. Mivel ártatla-
noknak nyilvánították őket, nem lehet sem beidézni, sem letartóztatni a nevezetteket. 
Újságírók maradnak félrehúzódva. 
Lámpafény a színpadon 
 
5.jelenet     
Aronsson kávézik, ha van hintaszék, abban, vagy karosszékben, Főnök és Allan az asz-
talnál kávéznak. 
Fönök: (Aronssonhoz) Hagyjuk a formaságokat, szólítson csak Gäddan-nak. 
Aronsson: OK, én Göran vagyok. 
Allan: (gúnyosan) Gäddan és Göran! Jól hangzik. Talán üzletet is nyithatnak együtt.... 
Fönök: Kösz az ötletet, de nem. Egy rendőrrel? 
Aronsson: (úgy tesz, hogy nem hallotta meg a csúfolkodást): Az ügyész ártatlannak 
nyilvánította magukat. 
Julius: ( jön pálinkával és tölt ) ... ártatlan? Erről még nem szereztem tapasztalatot. Kár 
lenne, ha egy nap alatt elmúlna! Na igyunk erre!   
Mind isznak. 
Allan: (panaszosan) A TV és az újságírók nem fognak békén hagyni minket. Jobb lenne, 
ha az ügyésznek mindent elmesélnénk, négyszemközt. Van egy egész esténk, hogy 
egyeztessünk, hogy ki mit mond...? 
Aronsson: (befogja a fülét, feláll) Ezt már nem akarom hallani. Bocsássanak meg. Talán 
Benny elvinne a szállodámba  (kimegy balra). 
 A színpadon feláll minden szereplő és eljátsszák azt, amit az újságírók mondanak. Min-
degyik akkor jön be, azaz előre,amikor a neve elhangzik: 1. Allan, 2. Julius. 3. Főnök. 4. 
Bosse. 5. Benny. 6. Szépség. 5. Csapszeg. 6. Vödör. 
 
6.jelenet.   
Újságírók 
Expressen: Ranelid ügyész  felkereste a  Bo Ljungberg tanyáján meghúzódó korábbi 
gyanúsítottakat. Az ügyész bocsánatot kért az alaptalan letartóztatási parancs miatt  a  
korábbi gyanúsítottaktól. Herr Allan Karlsson (rámutat) hosszan és részletesen feltárta 
az ügyész előtt a történteket. Elmesélte, hogy éppen 100. születésnapján felkereste jó 
barátját,  Julius Jonssont. Ott találkozott Julius jó barátjával, Per-Gunnarral, (Főnök) aki 
bibliát vásárolt Bossetól, akinek a testvére Benny és Benny menyasszonya Gunilla,
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(Szépségem) aki bibliamagyarázattal foglalkozik. 
Aftonbladet: Per Gunnar Gerdin  a Fönök elmesélte, hogy a valamikori NEVER AGAIN 
szervezetet otthagyta, mivel megtért és barátja Berglund, azaz Csapszeg éppen Afrikába 
indult missziós munkára, ezért volt nála a nagy bőrönd, amiben 200 biblia volt. És meg 
is mutatták a bőröndöt, tele szép, illusztrált bibliákkal. 
Expressen: Herr Karlsson azért vette magához a bőröndöt, mert Per-Gunnar kérte meg 
erre, mert  attól félt, hogy Csapszeg Berglund el akarja égetni a bibliákat Malmköping 
főterén és Afrikában nem missziós munkát végez majd, hanem beáll az Idegen Légióba. 
Herr Karlsson beszélt a spanyol polgárháborús emlékeiről, Francó tábornokról, teheráni 
tartózkodásáról. Elmesélte, hogyan találkozott Churchillel, Sztálinnal, később Mao-Ce 
Tunggal, mesélt az atombombákról, tengeralattjárókról- és végül beismerte, hogy azon a 
hétfői napon, május 2.-án, a születésnapján, nem volt teljesen józan. 
Aftonbladet: Per Gunnar szerint a Vödör névre hallgató MC klub tag azért ment Lettor-
szágba, hogy narkotika-kereskedelemmel foglalkozzék. Az ügyész elmondta, hogy le-
hallgatták a telefonbeszélgetéseiket, és Per Gunnar azokban bizonyos ”oroszokat” emle-
get. Ezt Benny Ljungberg tisztázta, aki megszólalt oroszul és elmagyarázta, hogy öt és a 
bátyját Bosset nevezték ”oroszoknak”, mivel Benny tud oroszul. 
Expressen: Az ügyészt kielégítették a magyarázatok. Megkóstolta Bosse görögdinnyéjét 
és el volt ragadtatva. A dinnye receptje a következő. 
Bosse és Benny és Főnök együtt:”Ha jó ennivalót akarsz készíteni, ne engedd a közeled-
be az élelmiszer ellenőrző hivatalt!” 
Aftonbladet: Az ügyész utolsó kérdése az volt, hogy ”ha ártatlanok, akkor miért bújtak 
el a Bosse tanyáján?” Erre azt válaszolták:  
Julius és Allan együtt:  ”Az ártatlanság attól függ, hogy kinek a szemszögéből néz-
zük....” 
Expressen: Végül az ügyész megköszönte a kávét, a dinnyét és a szíves együttműködést. 
Aftonbladet: Hőseink boldogan élnek, ha meg nem haltak. 
Aftonbladet és Expressen együtt: Mi is köszönjük szíves figyelmüket. 
    

Vége 
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        Per Gunnar Gerdin, Gäddan a Fönök.....................................   Jenei István 
        Erik Bengt Bylund Csapszeg MC-ligás.................................   Balogh Péter 
        Henrik Mikael Hultén Vödör MC-ligás................................    Végh Norbert 
        Aliz nővér..................................................................................Feldötő Ágnes 
        Községi tanácsos.......................................................................Árpádffy Zoltán 
        Pénztáros...................................................................................Móra Ildikó 
        Aronsson rendőrnyomozó........................................................ Végh Norbert 
        Az Expressen újságírója........................................................... Sántha Hanga 
        Az Aftonbladet újságírója......................................................... Feldötő Ágnes 
        Buszsofőr.................................................................................. Végh Norbert 
        A bevezetőt mondja.................................................................. Jenei István 
         
        Súgó.........................................................................................  Török Enikő 
        Berendezés, feliratok..............................................................   Szentkirályi Gábor 
        Hanghatások, (elefánt)............................................................. Árpádffy Zoltán 
        Ügyelő és segédrendező........................................................... Móra Ildikó 
        Rendező................................................................................... .Szentkirályi Csaga 
 
 
 

 
Az előadásra a belépés díjtalan volt.    

A képek a z eladást megelőző hetekben tartott próbákon készültek. ► 
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