
SZAKÁLLAS Nem unod még?
KISFIú De igen.
SZAKÁLLAS Hát akkor mí az ördögöt csengetsz?
KISFIú Mert anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
SZAKÁLLAS J ából is megárt a sok. Mostmár menj szépen a fenébe.
(Becsukja az ajtót; sötétség. Aztán újra megjelenik az ajtó. Kisfiú balról
be. Alig vonszolja magát. Odamegy az ajtóhoz és csönget. Pápaszemes
férfi nyit ajtót.)
KISFIú Anyukám elment a nővérembe az iskolához és hogy -én addig

csöngessek.
PÁPASZEMES Mit beszélsz?
KISFIú Hogy csöngessek.
PÁPASZEMES Amennyit akarsz. De nem itt.
(Becsukja az ajtót; sötétség. Aztán újra az ajtó. A kisfiú balról be. Fárad-

• tan lépked, aztán csönget. Fiatal nő nyit ajtót.)
KISFIú Anyukám elment az iskolához és azt mondta, addig én csön-

gessek.
FIATAL NO És míért mondod ezt nekem?
KISFIú Mert anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
FIATAL NO Ha mégegyszer csöngetsz, leverem a körmödet.
(Eltűnik az ajtó mögött; sötét az ég. Megint megjelenik az ajtó. Kisfiú
balról be és csönget. Kopasz férfi nyit ajtót.)
KOPASZ Mit akarsz?
KISFILJ Kezicsókolom. Anyukám azt mondta, hogy csöngessele
KOPASZ Már csöngettél. de kit keresel?
KISFIú Anyukám elment a nővérem elé -
KÖPASZ Nem érdekel.
RÁDIO ".... ezért felvetődött a legnagyobb felelősség kérdése,

amely .. "
KISFIú Az Iskolába és azt mondta, hogy én addig
(Bevágódik az ajtó. Csönd. Sötétség. A.ztán az ajtó újra megjelenik. A kis
fiú balról be. Csönget. Senki nem jön elő. Ojra csönget. Úriási csönd. Az
ajtó nem nyílik. Rövid szünet után a icisfiú harmadszor is csönget. Megint
csönd és senki sem jelentkezik. Néhány másodperc múlva a kisfiú meg
fordul, tétován, a nézőtér felé, - és sötét lesz. Amikor kigyúl a vmany,
az előbbi ajtók helyett egy szürke ajtó van középen, tejüveg nélkül. Fej
magasságban, egy táblán, ez áll: Padlás. A kisfiú, balról be. Csüngetni
akar, de észreveszi, hogy nincs csengőgomb. Hátrál egy lépést és meg
látja a feliratot: Padlás. Hosszan nézi, majd megfordul, lehorgasztott fej
jel. Látszik meg-megránduló vállán, hogy sír. Néhány másodperc múlva
felemeli fejét, majd egészen előre jön, a színpad elejéig. Szembenéz a kö
zönséggel. Hosszan nézi az embereket, arcán fájdalmas szomorúsággal. Tel
jes csönd. Aztán megszólal.)
KISFIú: Dehát most mi lesz? (Visszhangzík) Most mí lesz? - mi lesz?
(Hirtelen csönd; sötétség. S néhány másodperc múlva: világosság.)

Függöny

•
A napnak egyetlen kis sugara sem megy veszendőbe. De a magnak, amit

fölébreszt, időre van szüksége, hogy megfoganjon és az, aki vet, nem is min
díg látja az aratást. Minden termelő tevékenység, a hit műve.

Albert Schweitzer
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