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MARIA GEORG HOFMANN

Ghiccho és gyer me kei
Sze mé lyek:
Ghiccho, ala csony, véz na, ke cses fi a tal fér fi
Man na, a fe le sé ge, bu ja szép ség te le báj jal (két szer-há rom szor ma ga sabb nak kell len nie,
mint Ghiccho)
Baltazár, Fink, Flink, a há zas pár el sõ szü lött hár masik rei
Pronto, a leg fi a ta labb fi uk
To váb bi név te len fi úk és lá nyok 5–29 (a szá mot le het va ri ál ni)
Dolores, a leg jobb lá nyuk és tá ma szuk szük ség hely ze tek ben
Paura di Querra úr, a Tu do má nyos In té zet tu laj do no sa és ve ze tõ je
Buco úr, mun ka fel ügye lõ a Tu do má nyos In té zet ben
Pronto úr, Ghiccho ba rát ja
A Tu do má nyos In té zet mun ká sai

EL SÕ JE LE NET

(Ghiccho há zá ban. Ghiccho és Man na ját sza nak egy két szó la mú da ra bot. Ghiccho fu ru-
lyá zik, Man na hár fá zik. Köz ben sze rel mes pil lan tá so kat vál ta nak egy más sal. Egy idõ 
után Ghiccho Man na nya ká ba bo rul.)

GHICCHO Mi cso da gyö nyör, Man na, ket tes ben ját sza ni ve led! Mi cso da gyö nyör! 
Az elõtt, az apám nál min dig egye dül kel lett preludálnom. Ös  sze se le het ha son lí ta ni!

MAN NA (Ki csit szé gyen lõ sen.) Én is szí ve sen ját szom ve led, Gherardo.

GHICCHO Ghiccho a ne vem!

MAN NA Ghiccho! Ghiccho!

(Csó ko lóz nak.)

GHICCHO Jól van, játs  szunk to vább!

(Foly tat ják a já té kot. Egy idõ után Man na föl áll, le fek szik az ágy ra, kö hög egy ki csit,
az tán ki húz egy pó lyá ba csa vart kis ba bát a szá já ból. Majd hall ga tó zik, tisz to gat ja a bal 
fü lét és ki húz be lõ le egy má so dik ba bát, a jobb fü lé bõl pe dig egy har ma di kat. A szü lés 
alatt Ghiccho to vább fu ru lyá zott.)

MAN NA Ghiccho! Ghiccho! Ide nézz!

(Man na Chiccho fe lé nyújt ja a ba bá kat. Ghiccho ba rát sá go san, de kü lö nö sebb fel in du-
lás nél kül megy oda hoz zá. Né ze ge ti a gyer me ke it. Man na a ke zé be nyom ja az egyik 
ba bát.)

MAN NA Nézd, tisz tá ra a te kép má sod!

(Ghiccho fel dob ja a ba bát a le ve gõ be, mint egy lab dát, az tán ügye sen el kap ja. Majd fog-
ja a má so dik és har ma dik ba bát is, és vir tu óz cir ku szi mu tat ványt pro du kál ve lük.)

GHICCHO Ezek bõl még cso dá la tos ak ro ba ták lesz nek!

MAN NA Gherardo! Nem en ge dem, hogy a gye re kek a cir kusz ban kös se nek ki! Ne kik 
jobb sor suk le gyen!
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GHICCHO Mi ért? Paragone úr cir ku sza vi lág hír nek ör vend! És mint mû vész egy vak-
me rõ négy sze mé lyes mu tat ván  nyal sok kal töb bet ke res het nék ott, mint a fu ru lya já té kom-
mal.

MAN NA Eb ben per sze iga zad le het. És ha már itt van nak a gye re kek, nem ehe tünk
foly ton csak ki fõtt tész tát!

GHICCHO Na, lá tod. Gye re kek nek hús is kell. És ne ked egy pár csip kés kesz tyû, ha 
temp lom ba me gyünk.

MAN NA Igen, igen, a csip kés kesztyû!… De az iga zat meg vall va: sze ret nék már vég re
egy vi lág kö rü li uta zást is.

GHICCHO (Meg ren dül ten.) Mi cso da? (Az tán bá tor ta la nul.) Ter mé sze te sen. Lu xus ha jó-
val me gyünk. Egy ka bin ban, ami ben csak mi ket ten le szünk egye dül. 

MAN NA Ó Is te nem, utaz ni! Utaz ni! Utaz ni!

GHICCHO Lá tod, mi min dent el le het ér ni há rom gye rek kel a cir kusz ban! Min den eset-
re kell még hoz zá a machina versabilis. „Ami a tes ti ügyes ség ál tal el ért for du la to kat 
a tech ni ka cso dá ja foly tán még meg sok szo roz za.” Egy olyan be fek te tés, ami megéri… 
Is ten ho zott ben ne te ket, drá ga ki csi nye im! Én, az apá tok, a kö vet ke zõ ne ve ket adom 
nek tek: Fink!… Flink!…

MAN NA … és Bal ta zár.

GHICCHO A go nosz apád után? Nem és nem!

MAN NA Jól van Ghiccho, tu dom, hogy go nosz volt. Oda adott cse léd nek go nosz em be-
rek hez! És pénzt fo ga dott el az ura sá gok tól, ha ver tek! Hall ga tá si dí jat úgy szól ván. (Egy
ki csit pi tye reg, az tán ün ne pé lye sen.) De apát és anyát tisz tel ni kell, akár mi is tör tén jék.

GHICCHO Man na, ezt oly szé pen mond tad! És mi u tán mi is szü lõk let tünk ... rend ben
van. Le gyen Bal ta zár a ne ve! És most gye re, játs  szunk to vább!

(Man na és Ghiccho foly tat ják a ze né lést. A gyer me kek dü hö sen néz nek egy más ra. Bal-
ta zár el kez di a szü lõk mu zsi ká ját szem te le nül utá noz ni. Köz ben löködi a test vé re it, hogy 
azok is or dít sa nak.)

GHICCHO Man na, a gyer me ke ink te het sé ge sek! Csak így to vább! To vább! Ala kí ta ni 
fo gok ve le tek egy ének lõ együt test. Ének lõ ak ro ba ták! És hoz zá még a machina! Ilyen 
még nem volt! Ti fog já tok fel len dí te ni a csa lá dot!

(A gye re kek sa va nyú po fá val néz nek ös  sze és las san egy más után ab ba hagy ják a kor nyi-
ká lást. A szü lõk to vább ját sza nak.)

FINK (Bal ta zár hoz.) „Fel len dí te ni a csa lá dot.” Mi cso da öt let!

FLINK Ezek itt csak él ve zik egy mást és az éle tet, mi meg igyuk meg a le vét.

BAL TA ZÁR Min den új szü lött ért kap nak ti zen öt ru gót!

FLINK Az tán majd ab ból fi ze tik a hü lye vi lág kö rü li út ju kat.

BAL TA ZÁR Ahogy azt Mó ric ka el kép ze li: mi za bál juk csak ál lan dó an a ki fõtt tész tát,
õk meg egy lu xus ha jón él ve zik az éle tet. De eb be én nem me gyek be le!

(Bal ta zár föl má szik a tûz hely re és le dönt egy fa ze kat. A föl dön min den hol ki fõtt tész ta. A 
szü lõk fel ri ad nak. Ghiccho da ra bon ként fel sze de ge ti a tész tát a föld rõl.

GHICCHO (Jó ked vû en.) Ezek bõl még lesz va la mi.
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MAN NA (Büsz kén.) Mi cso da élet erõs gye re kek! Bal ta zár nak már nõ nek az el sõ man-
dzsettagombjai. És Finknek is.

GHICCHO Ko ra éret tek! Más gye re kek eb ben a kor ban még trikete-trakétát ját sza nak.

MAN NA A ko ra érett ség na gyon elõ nyös a cir ku szi ak ro ba ták nak! Ol vas tam a fog or-
vos nál.

GHICCHO Igen, így van. És a kö vet ke zõ újszölöttnél be sze rez zük a machina versabilis-t 
is! Itt van a pros pek tu sa. A vé gén még meg fo gunk gaz da god ni.

(Ghiccho meg mos sa a tész tát, az tán új ra föl te szi fõ ni. Man na nem akar ja tu do má sul 
ven ni a machina versabilis-t és a pros pek tust sem ve szi fi gye lem be, de kedv tel ve fi gye li 
Ghiccho mun ká ját a tész tá val.)

MAN NA Jól van, Gherardo, be lõ led még ki vá ló apa lesz.

GHICCHO Ghiccho a ne vem! Így hí vott anyám is.

MAN NA Aki el zá lo go sí tot ta a hin ta lo va dat.

GHICCHO És apám is.

MAN NA Akit meg evett egy cá pa.

GHICCHO De apát és anyát tisz tel nünk kell, kü lö nö sen ak kor, ha már ha lot tak és el 
van nak te met ve.

MAN NA (Öröm mel.) Ezt a tisz te len dõ úr se tud ta vol na szeb ben mon da ni!

GHICCHO Lá tod? Gye re, ját sszunk to vább!

(Ghiccho és Man na ze nél nek, a gye re kek be fog ják a fü lü ket.)
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FINK Nem le het ki bír ni!

FLINK Szép kis éle tünk lesz.

BALTAZÁR Gyer tek! Van egy öt le tem.

(Bal ta zár és testvérei föl dön tik az egész tûz he lyet. Man na ru há ja meg gyul lad, Ghiccho 
le té pi ró la. A gye re kek el me ne kül nek. Ghiccho kar já ba ve szi az ájult, ná lá nál há rom szor 
na gyobb Man nát, ki vi szi a kert be és le fek te ti egy vi rág ágy ra. Az tán vis  sza megy a ház ba 
és olt ja a tü zet.
Csak a hár fát nem tud ja meg men te ni.
Ghiccho meg si rat ja a hár fát, majd el kezd éne kel ni, ahogy ezt ha son ló ese tek ben hal lot-
ta.)

GHICCHO „Requiem aeternam … lux per pe tuum mobi, … nein! Luceat ei mei meia … 
tollis peccata mundi … tantum er go … Amen.”

(A ce re mó nia után Ghiccho be le te szi a hár fa húr ja it az ima köny vé be. Man na ra gyog va 
meg je le nik egy újabb kis ba bá val, aki már is egy kis szok nyát hord.)

MAN NA Ghiccho! Ghiccho! Az ég meg aján dé ko zott ben nün ket egy kis lán  nyal.

BAL TA ZÁR (Fél re.) És ti zen öt ru gó val hoz zá!

GHICCHO Ép pen a kel lõ pil la nat ban.

MAN NA Ugye? Õ majd vi gyáz a báty ja i ra, hogy ilyes mi ne for dul jon elõ még egyszer.

GHICCHO Bi zony. Mi vel hogy már ilyen nagy lány. Azon kí vül (Éne kel. Ghiccho és 
Man na tánc ra per dül nek a lán  nyal a kar juk ban.) fõz het, mos hat, fol toz hat, köt het, bó lo-
gat hat, szurkálhat, pu col hat, víz be pottyanhat…

BAL TA ZÁR Ka csá kat fej het, kí gyó kat tömhet…

FINK és FLINK Tram tam, tram tam, tram tam, tram tam!

(A vad tán co lás kö vet kez té ben a kis lány le esik a föld re és nem moz dul töb bé.)

MAN NA Is te nem! És még csak ne ve sem volt.

GHICCHO Lá nyom! A Dolores ne vet adom ne ked.

BAL TA ZÁR Nomen est omen!

(A kis lány el kezd böm böl ni és a szín pad át épí té se alatt vé gig böm böl.)

MÁ SO DIK JE LE NET

(Ghiccho há za, mint az el sõ je le net ben, de hár fa nél kül. A he lyi ség ben most kö te lek van-
nak ki fe szít ve, ame lye ken szá ra dó pe len kák és egyéb kü lön bö zõ ru ha da rab ok lóg nak.

Man na a föl dön fek szik és ter hes sé gi tor na gya kor la to kat vé gez. A csa lád na gyobb 
lett, az el sõ szü lött hár masik re ken és Doloresen kí vül szá mos más gye rek nyü zsög már. 
Há rom-négy ki csi ál lan dó an za var ja Man nát tor ná szás köz ben, mert rá csim pasz kod nak, 
hogy szop tas sa õket. Dolores sa va nyú arc cal ül egy szé ken és hor gol. Min dig, mi kor a 
ki csik már majd nem el érik az any juk mel lét, fel ug rik és el rán ci gál ja õket Man ná tól. Bal-
ta zár új sá got ol vas.)

BAL TA ZÁR (Han go san ol vas.) Hal va szü le tet tek ese té ben nem jár ma ga sabb szü lé si 
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se gély. Hall já tok? A Szö vet sé gi Egész ség ügyi és Kör nye zet vé del mi Mi nisz té ri u mot 
meg ke res ték az zal a kér dés sel, hogy a szü le tés után ke vés sel elhunyt cse cse mõk szá má-
ra ki kell-e ál lí ta ni egy bi zo nyít ványt az éle tük el sõ he té ben el vég zett or vo si vizs gá lat ról, 
hogy az anya ma ga sabb szü lé si se gé lyért tud jon fo lya mod ni.

DOLORES Or vo si vizs gá la tok! Or vo si vizs gá la tok. Min den nel csak meg ne he zí tik az 
em ber éle tét. Amíg ma ma az or vos nál van, ne kem kell gon dos kod nom er rõl a ban dá-
ról.

BAL TA ZÁR Úgy sincs ben ne üz let! Alig hogy ki fi ze tik a se gélyt, a lur kó már is nagy és 
ren ge te get za bál. Sem mi hasz nunk az egész ba gázs ból. Én mos tan tól fog va hal vaszü le-
tet tek re spe ci a li zál nám ma gam.

MAN NA So ha!

DOLORES Bal ta zár, a gyer mek gyil kos!

BAL TA ZÁR Fogd be a szád, te hü lye tyúk!

DOLORES Fogd be te a szád, nyamvadék! Pa ra zi ta! Mun ka ke rü lõ száj hõs! A test vé rei 
hul lá i ból akar él ni!

BAL TA ZÁR Ál szent va karcs! Te za bálsz a leg töb bet köz tünk. Ve led nem tár gya lok! 
Ne kem kell itt min den ki rõl gon dos kod nom! Meg ha tá roz ni a fo gam zá si idõ pon to kat! Kér vé-
nye ket ír ni! Szü lé se ket meg in dí ta ni! Tor na gya kor la to kat ös  sze ál lí ta ni. Csu pa fej mun ka. Ha 
most a Ma ma pél dá ul el se je elõtt szül, csak a ré gi se gélyt kap juk. Vis  sza tud ja tar ta ni egy 
ide ig? Ha az új dí ja zás van ér vény ben, öt ven szá za lék kal több jár. És a ma ga sabb se gély 
– ös  sze köt ve a hal va szü lés sel – elõ re ki szá mít ha tó, biz tos jö ve del met je lent a csa lád nak. 

MAN NA (A há tán fek ve to vább tor ná szik és a lá ba i val olyan moz du la to kat vé gez, mint 
ke rék pá ro zás nál.) So ha! So ha! So ha!

(Ghiccho, aki egész idõ alatt re zig nál tan az ágyon fe küdt és za var tan a fu ru lyá já val 
ját sza do zott anél kül, hogy fel hív ta vol na ma gá ra a fi gyel met, most ös  sze sze di ma gát, 
meg ra gad ja Bal ta zárt és utá na az ös  szes gye re ket, és egy más után ki dob ja õket a bal 
ol da li ab la kon. Mi kor az utol só is kint van, az el sõ már má szik be megint a jobb  ol da li 
ab la kon. Man na fel esz mél. Mi u tán meg sza ba dult a gyer me kek tõl, fel áll. Az el sõ je le net 
óta lát ha tó an ma ga sabb és szé le sebb lett, de még min dig egy telt ido mú szép ség, ha kis sé 
ijesz tõ en túl di men zi o nált is.)

A BE RO HA NÓ GYE RE KEK Ma ma, trikete-trakétát akarunk ját sza ni!
Ma ma, úgy szeretnék…
Ne kem meg ti zen há rom kis kör te és ti zen há rom kis al ma kell!
Ne kem pe dig a cá pa, ame lyik meget te nagy apát!
Én meg lát ni aka rom, ahogy pa pa memb rán ja föl duz zad!

BAL TA ZÁR És én meg aka rom hág ni Paragone úr fe le sé gét!

(Man na er re föl le ken egy po font Bal ta zár nak.)

DOLORES (Le te szi a kö tõ tû ket és a pa mu tot, föl má szik egy szék re és ko ra éret ten ki a-
bál.) Ki a ház ból! Ki a ház ból! Má ra elég, ron da kis hi é nák!

(An nak el le né re, hogy fi vé rei rá se hederítenek, Dolores elé ge dett arc cal le ül és köt 
to vább.)

MAN NA Mit csi nál nék én a lá nyom nél kül!

GHICCHO (A gye re kek hez.) Szá nal mas ban da vagy tok! Paragone úr elõtt úgy ég tem
mi at ta tok, mint a rongy! Mert min dent el tol ta tok. Bal ta zár nem tar tot ta ma gát lent és te, 
Pronto, ki csúsz tál a ke zem bõl és be le es tél a vájuba. 
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PRONTO Mert meg ijed tem at tól a lök haj tá sos re pü lõ tõl. 

GHICCHO Mert nem gya ko rolsz ren de sen! Kü lön ben nem tud na egy le zu ha nó re pü lõ 
ki hoz ni a sod rod ból.

(Ghiccho mély lé leg ze tet vesz, és mi a latt a szi go rú dör ge del met in té zi a fi a i hoz, kö rül be-
lül egy mé tert nõ.)

GHICCHO Egyi kõ tök se dol go zik! De elõ re is meg mon dom nek tek, aki nem dol go zik, 
az en ni sem fog! Ez zel a szé gyen le tes tel je sít mén  nyel so sem lesz an  nyi pén zünk, hogy 
meg ve het nénk a machina versabilis-t, és csak is a machina versabilis-szel le szünk ver-
seny ké pe sek!

DOLORES (Fél re.) Ez a machina nem más, mint egy gye re kes agy rém!

GHICCHO És mi lesz majd a machinával, ha ti elõ adás köz ben ku dar cot val lo tok? 
Paragone úr nem tud ilyen bi zony ta lan szá mot föl ven ni a re per to ár ba, és rá adá sul még 
a machinát is be sze rez ni! Te hát megint csak az én fu ru lya já té kom ma rad. De én mint 
fu ru lyás, nem tu dok ilyen nagy csa lá dot egye dül el tar ta ni. Még ak kor se, ha az egész 
tü dõ met ki fú jom.

(Ez alatt Ghiccho ki eresz ti a le ve gõt és is mét ös  sze zsu go ro dik a nor má lis nagy sá gá ra.)

MAN NA Ha be fe jez ted a szó nok la to dat, me gyek be vá sá rol ni. Tész tát! Tész tát! 
Tééésztáááát!

GHICCHO Man na!

MAN NA Mi van? A gye re kek nek en ni kell. Ha ne ked nincs pén zed, föl za bál nak en gem. 
Ami ugyan sen kit sem za var na, de ki szü li nek tek az én el ha lá lo zá som után a kö vet ke zõ 
tizenöt ru gót?

GHICCHO (Õszin tén meg van döb ben ve.) De Man na! Min den ke resz te lés nél fu ru lyá-
zok, ha a szü lõk csak egy ki csit is örül nek a gyer mek ál dás nak.

DOLORES Ugyan, mi kor örül nek azok?

GHICCHO És majd nem min den te me té sen is ját szok.

DOLORES Ha a ha lott va la mit hátrahagyott…

GHICCHO És Paragone úr nál!

MAN NA A cir kusz ban!

GHICCHO Igen! Na pon ta ját szom ott, én va gyok az el sõ fu ru lyás!

DOLORES Egy csa lád apa nem ját szik. Ha nem dol go zik.

MAN NA Ne légy ci ni kus, Dolores!

(Man na úgy ta lál ja, hogy po fon kell vág nia a lá nyát. A jó ég tud ja, miért pont most.)

MAN NA (Ghicchohoz bé kü lé ke nyen.) A szom szé dunk a Tu do má nyos In té zet mun ka tár-
sa lett. Mi ó ta ott dol go zik, na pon ta húst esz nek.

A GYE RE KEK Húst aka runk en ni! Apa is le gyen a Tu do má nyos In té zet mun ka tár sa!

MAN NA Fog já tok be a szá to kat!
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(Man na segélykérõ pil lan tást vet Doloresre, de õ még meg van sér tõd ve az elõb bi po fon
mi att és nem moz dul.)

MAN NA Dolores lá nyom!

DOLORES (Föl má szik a szék re és böm böl.) Ki in nen! Ki eb bõl a ház ból! (Új ra le má szik 
a szék rõl és ki lök dö si a fi vé re it a ház ból.)

MAN NA Mit csi nál nék én Dolores nél kül!

(Dolores fé lig büsz kén, fé lig még sér tõ döt ten ki megy a ház ból. Be hal lat szik, hogy még 
to vább pa ran csol gat a fi vé re i nek.)

GHICCHO (Fé lén ken.) Man na?

MAN NA Mi van?

GHICCHO Nem egé szen úgy van, ahogy az elõbb mond tam. Csak a gye re ke ket akar tam 
egy ki csit meg ijesz te ni, mint ahogy azt ti csi nál já tok: te és Dolores… de… Paragone 
urat igen is ér de kel né a mi mu tat vá nyunk – és a machina árát is elõ le gez né –, de azt akar-
ja, hogy min den gye re kün ket, Dolores ki vé te lé vel, be ve gyük a szám ba. Hét gye rek kel 
lab dáz ni, sze rin te an nak na gyobb si ke re len ne, és: Doloresszel egé szen rend kí vü li ter vei 
van nak.

MAN NA Hét gye rek kel lab dáz ni! Egyik biz tos ki tö ri a nya kát.

GHICCHO Ne félj, majd vi gyáz ni fo gok.

MAN NA Hü lye Paragone! És ha egy szer ki lenc vagy ti zen há rom gye re künk lesz? Az 
még több kö zön sé get vonz?

GHICCHO (Ijed ten.) Ki lenc vagy ti zen há rom?

MAN NA (Szi go rú an.) A sor sun kat oda fent rõl irá nyít ják, Gherardo!

GHICCHO (El bá tor ta la nod va.) Hát, igen. Biz tos, hogy nem alul ról.

(Ghiccho ész re ve szi, hogy hü lye vic cet csi nált és na gyon za var ba jön.)

MAN NA Én most me gyek a szu per mar ket be. Dolores-t vi szem ma gam mal, hadd ke rül-
jön egy ki csit em be rek kö zé. Ez alatt te tisz tá ba te he ted a gye re ke ket. A fa zék ban van 
for ró víz. (Ki ki ált a kert be.) Apá tok tisz tá ba tesz ben ne te ket! Min den ra gyog jon, mi re 
vis  sza jö vök. Gye re Dolores, men jünk.

(Man na és Dolores el. Ghiccho el kez di a gye re ke ket tisz tá ba ten ni, de az tán jobb gon-
do la ta tá mad.)

GHICCHO Úgy mond ják, ugye, hogy tisz tá ba ten ni!

(A pe len ká kat egy sze rû en kí vül rõl csa var ja rá a gye re kek re. Az egyik nek a ha sa kö ré, a 
má sik nak be kö ti a sze mét, a har ma dik nak a szá ját. Lá ba kat is ös  sze köt stb. A gye re kek 
[az el sõ szü lött fi úk is] szí ve sen ad ják ma gu kat Ghiccho ke ze lé sé be, azt hi szik, hogy egy 
új já ték kö vet ke zik.)

BAL TA ZÁR (Éne kel) Seg get tö röl ni, ka kát ken ni, apát, anyát tönk re ten ni.

(A gye re kek, de Ghiccho is nagy él ve zet tel is mét lik a tisz te let len szö ve get. Ghiccho köz-
ben föl dob ja a le ve gõ be az egyik gye re ket, az tán a má si kat: ki ta lál egy új cir ku szi mu tat-
ványt. Nem so ká ra már öt-hat gye rek kel do bá ló zik.)

GHICCHO (Ma gá nak.) Még egy ki csit job ban kell kon cent rál nom, és már is men ni fog.
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(Pronto, a he te dik gye rek irigy ked ve né zi õket.)

GHICCHO (Ma gá nak.) Ha még Prontót is be tu dom épí te ni a szám ba, nem kell, hogy a 
Tu do má nyos In té zet mun ka tár sa le gyek.

(Meg ra gad ja Prontót és fel dob ja õt is, de el hi báz za az üte met. Ghiccho nem tud ja el kap-
ni, és Pronto a fa zék ban köt ki. A töb bi gye re kek is le es nek a föld re és jaj gat nak, mert 
meg ütöt ték ma gu kat. 

GHICCHO Hop pá, egy kis bal eset.

(Oda ro han a fa zék hoz, hogy ki húz za Prontót a víz bõl, de csak meg ége ti az uj ja it.
A fa zék ból most ki re pül egy fe hér ga lamb.
Ghiccho ke resz tet vet.)

GHICCHO Nem tud tam, hogy már egy ilyen kis gyer mek nek is van lel ke.

(A gye re kek mind amel lett ész re se vet ték kis fi vér ük el mú lá sát, mert a sa ját ba ja ik kal 
vol tak el fog lal va.)

(Man na egye dül jön vis  sza, na gyon fel in dult ál la pot ban. Azt se ve szi ész re, hogy a gye re-
kek kel va la mi baj tör tént, és hogy Ghiccho men  nyi re meg van ren dül ve.)

MAN NA A tész ta megint öt szá za lék kal drá gább lett.

GHICCHO Ó Man na!

MAN NA „Ó Man na”, ez min den, ami eszed be jut?

(Ki cso ma gol egy pi ci ke cso mag tész tát, és be le akar ja szór ni a fa zék ba.)

GHICCHO Man na!

MAN NA Mi van ve led?

GHICCHO Úgy dön töt tem … szó val dön töt tem.

MAN NA?

GHICCHO El vál la lom az ál lást a Tu do má nyos In té zet ben.

GYE RE KEK Hur rá! Min den nap húst eszünk!
So ha töb bé tész tát nem eszünk!
Él jen a ka ja! Él jen az apa!

MAN NA (Gyen gé den.) Ghiccho, Drá gám! Még is csak jó em ber vagy! 

GHICCHO (Za var tan.) Meg je lent ne kem egy fe hér ga lamb.

MAN NA Egy égi jel. Gye re, öl tözz fel!

(El kez di Ghicchót öl töz tet ni. Néhány ru ha da ra bot a gye re kek tõl vesz el, amen  nyi ben 
fér je ru ha tá ra nem tel jes.)

MAN NA Paura di Querra úr ki ír ta egy táb lá ra: „Meg bíz ha tó és szor gal mas fér fi a kat 
felveszünk.” Mu tasd a kör me i det! (Ghiccho mu tat ja.) Tisz tá nak tisz ták.

(Gyen gé den meg csó kol ja Ghicchót.)

GHICCHO (Ál mo doz va.) De ré gen csó kol tál már így.
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MAN NA Bal ta zár, gye re ide fi am. Ne ked új ci põd van. (Le húz za Bal ta zár ci põ jét és fel húz-
za Ghicchónak.) Ki csit túl nagy, de nem tesz sem mit. Ak kor van baj, ha túl ki csi. Most még 
egy pár zok nit. Paura di Querra úr ral úgy be szélj, mint a tisz te len dõ úr ral! Te úgy is min dig
tisz te let tu dó vol tál. Ki nek van ha ris nyá ja? Le he tõ leg fe ke te. Itt van, oda adom az enyé met.

(Ghiccho kény te len Man na fe ke te se lyem ha ris nyá ját fel húz ni.)

GHICCHO És pén te ken fel ve szed a fi ze té se met.

MAN NA És majd a ked venc éte le det fõ zöm.

GHICCHO Peisli-idill.

MAN NA Tu dom még. (Egy hár fa hang ja hal lat szik.) Bal ta zár, hoz zál még egy szeg fût
apád gomb lyu ká ba! Úgy fogsz ki néz ni, mint az es kü võnk nap ján!

(Bal ta zár meg je le nik egy cso mó csa lán nal.)

MAN NA Egy go nosz nagy apa el faj zott uno ká ja! (He ve sen el sír ja ma gát.) Egyi kõ tök se 
akar jóapá tok nak egy szál vi rá got hoz ni? 

(Több gye rek is ki ro han nagy igye ke zet tel a ház ból vi rá got ke res ni, de hi á ba. A gye re kek 
vis  sza.)
GYE RE KEK Nin cse nek vi rá ga ink! Egyet len egy szál vi rág sincs a ker tünk ben!

(Man na elõ ve szi az ima könyv ét és ki vesz be lõ le egy pré selt szeg fût. Meg csó kol ja a szeg-
fût az tán be le tû zi Ghiccho gomb lyu ká ba.)

GHICCHO Kö szö nöm, Man na, min dent kö szö nök.

MAN NA Sok sze ren csét, Ghiccho!
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(Ghiccho át megy az ut ca má sik ol da lá ra és csen get a Tu do má nyos In té zet aj ta ján. Lát-
ni, amint be megy, az tán be csu kó dik mö göt te az aj tó. Man na bi zony ta lan ér zé sek kel néz 
utá na és ke resz tet vet.)

MAN NA Re mé lem, most min den jó ra for dul!

(Ba bo ná san há rom szor meg ko pog tat ja a tûz hely lap ját. Az tán ijed ten a kö té nye zse bé be 
nyúl, és ki húz be lõ le két új gye re ket.)

MAN NA Dolores lá nyom, hol vagy?

(Mi vel Dolores nem fe lel, Man na el gon dol ko zik.)

MAN NA Együtt vol tunk a szu per mar ket ban. Bal ta zár fi am, fuss gyor san oda, és nézz 
utá na, mit mû vel Dolores nõ vé red. Re mé lem nem tör tént sem mi ba ja.

BAL TA ZÁR Mi cso da? És mi min dent még!? Men je nek a töb bi ek, én a te szü lé se id del 
va gyok el fog lal va. Kér vé nye ket kell ír nom. Úgy is már megint min dent el ron tot tál! Nem 
tud tad vol na egy ki csit vis  sza tar ta ni? Két nap még, és az új dí ja zás van ér vény ben. De 
nem, a hü lye spi né csak hoz za vi lág ra a köly ke it, ahogy ép pen ked ve szot  tyan! Én meg 
néz he tem, hogy jö vünk ki a ló vé val.

MAN NA (Rossz lel ki is me ret tel.) Bo csáss meg, fi am, ez most csak örö möm ben tör tént. 
Ghiccho, va gyis az apá tok ki jó za no dott, va gyis jobb be lá tás ra bír tam: most ott dol go zik 
Paura di Querra úr Tu do má nyos In té ze té ben. De amint lá tod, most van két új kis ba bám, 
ami an  nyit je lent...

BAL TA ZÁR Két szer tizenöt ru gó. Mit nem mon dasz! Nem vet ted ész re, hogy így vol tál
be prog ra moz va?

MAN NA A ka csa to já sok?

BAL TA ZÁR De hogy is! A kap szu lák. Ki pró bál tam õket: jók, és ta lán még le het a ha tá-
su kat fo koz ni. De élõ szü löt tek nél egy sze rû en ne vet sé ges a ha szon.

MAN NA (Oda áll az új szü löt tek elé, mint egy véd ve õket.) Nem! Er rõl hal la ni sem aka-
rok! Én anya va gyok! A gyer mek ne kem szent! Ne kem min den gyer mek szent!

BAL TA ZÁR (Az any ját maj mol va.) „Ne kem min den gyer mek szent.” Menj ki az ut cá ra 
és oszd el min de ne det a gye re kek kö zött!

MAN NA (Na i van.) De az ut cán nem az én gye re ke im van nak!

(Bal ta zár han gos ne ve tés ben tör ki.
Dolores be jön a ház ba. Kí vül, a ru há ján egy mell tar tót hord, amely ná la – mel lek hi á-
nyá ban – rek lám tás ká nak szol gál. Kü lön bö zõ fo gyasz tá si cik kek van nak ben ne, ame lye-
ket az em ber egy szu per mar ket ban ta lál: haj spray, cso ko lá dé, né hány kis üveg ko nyak,
egy pár kesz tyû és koz me ti kai cik kek. Dolores kis lá nyos ar ca erõ sen ki van smin kel ve, 
ke zén a kör mök li lá ra fest ve, na gyon ma gas sar kú ci põt hord és úgy tû nik, nem egé szen
jó zan.)

MAN NA Dolores! Kis lá nyom! Hol vol tál? Vi gyáz nod kell az új kisöcséidre!

(Az új szü löt te ket Dolores ke zé be nyom ja.)

DOLORES De ma utol já ra. Sa ját csa lá dot ala pí tok. (A kö zön ség hez, hogy az any ja ne 
hall ja.) A szupermarketban Paura di Querra úr meny as  szo nya let tem. Örü lök, hogy vég-
re itthagyhatom ezt a nyo mo rú sá gos éle tet.

(Mu tat ja a mell tar tó ja tar tal mát.)
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DOLORES Paura di Querra úr iga zán nagy lel kû!

BAL TA ZÁR (Ron dán éne kel egy csúf dalt.) An go li Bor bá la kis szok nyát var ra tott. Elöl 
kurtábbodott, há tul hos  szab bo dott.

(Man na le ke ver Bal ta zár nak egy csat ta nó po font.)

MAN NA Nem sza bad, hogy le gyen, ami nem le het.

(Dolores le te szi a két új szü löt tet az asz tal ra és tá vo zik. Man na hü le dez ve néz utá na.
Meg kon dul egy temp lom ha rang ja.)

MAN NA Itt a le fek vés ide je! Gye rünk!

(Man na egy más ra he lye zi a gye re ke ket egy szal ma zsák ra. Hár mat hos  szá ban, hár mat 
ke reszt ben. Mi vel Bal ta zár, aki mint leg na gyobb, leg alul van, új ra meg új ra gú nyos ne ve-
tés ben tör ki, min dig szét gu rul a ra kás. Man nának nagy meg erõl te té sé be ke rül, hogy 
min dig új ra egy más ra rak ja õket. De las san ként el ál mo sod nak a gye re kek és egy más
után el al sza nak. Lé vén, hogy együtt lé le gez nek, a gye rek ra kás úgy emel ke dik és sül  lyed, 
mint ha egyet len egy test len ne.
(Man na le fek szik egy má sik szal ma zsák ra.)

MAN NA Vég re egye dül!

(Ghiccho meg je le nik.)

MAN NA (Ijed ten.) Mi van Gherardo? Nem si ke rült?

GHICCHO Ho va gon dolsz? Ra gyo gó an meg áll tam a vizs gát!

MAN NA (Re mény ked ve felül.) Na és, mit kér de zett Paura di Querra úr?

GHICCHO Min den fé lét. Pél dá ul azt, hogy a ha sa mon vagy a tü dõ mön ke resz tül lé leg-
zem-e.

MAN NA Na gyon ér de kes. És mit mond tál?

GHICCHO Ter mé sze te sen a tü dõn ke resz tül. A ha son ke resz tül csak a gye re kek lé le-
gez nek!

MAN NA He lyes.

GHICCHO Az tán azt is kér dez te, hány lá nyunk van.

MAN NA ?

GHICCHO Azt fe lel tem: Nem az a fon tos, hogy hány lány, ha nem az, hogy eré nye sek 
le gye nek.

(Man na hir te len el sír ja ma gát, mert Dolores-ra gon dol, és ar ra, hogy nagy se gít sé get 
vesz tett el ben ne. De Ghiccho ros  szul ér tel me zi Man na sí rá sát, azt hi szi, hogy va la mi 
ta pin tat lan sá got kö ve tett el.)

GHICCHO (Meg il le tõd ve.) Ne gon dolj töb bet rá, Man na! A mi gye rek ko runk, a te fi a-
tal sá god ret te ne tes volt. Fe lejtsd el! Most ró zsa szí nû jö võ vár ránk. El len õr let tem Paura 
di Querra úr Tu do má nyos In té ze té ben.

MAN NA Mind járt az el sõ nap el len õr?

GHICCHO Paura di Querra úr nál min den ki el len õr.
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MAN NA Nagy sze rû! És ak kor ki dol go zik?

GHICCHO Az el len õrök ter mé sze te sen! Ezt te nem ér ted.

MAN NA Igen, én csak egy bu ta nõ va gyok. A tu do má nyok ban va ló szí nû már csak 
el len õriz ni kell! Az ik rek sem a ka csa to jás tól van nak – mond ja Bal ta zár –, ha nem a tab-
let ták tól. És te mun ka társ vagy ott: ellenõr, te ma gad ad ha tod be ne kem a kap szu lá kat, 
úgy szól ván fris sen a gyár ból, és ha fá radt vagy, és ne künk megint kel le ne egy pár ru gó, 
nem kell kí noz nod ma gad, Bal ta zár be prog ra moz za a dol got, és egy szer re há rom és még 
több új ba bánk is le het! Te! A vé gén még tény leg ös  sze jön a vi lág kö rü li uta zás!

(Man na ész re ve szi, hogy Ghiccho tel je sen hi tet le nül me red rá.)

MAN NA De ne si es sük el a dol got. Bo csáss meg! Mit kér de zett még Paura di Querra 
úr?

GHICCHO Hogy ér de kel nek-e a pil lan gók.

MAN NA Fur csa. Ez ke reszt kér dés volt?

GHICCHO Egész biz tos. De én át lát tam raj ta és azt vá la szol tam: Paura di Querra úr, 
biz to sít ha tom Önt, hogy egy ál ta lán nem ér de kel sem mi! Vé gül is csa lád apa va gyok! És 
tu dom, mi il lik.

MAN NA Na gyon he lyes.

GHICCHO És er re föl föl vet tek. Te Man na!

(Ész re ve szi, hogy Man na el aludt.)

GHICCHO El aludt.

(Ghiccho óva to san kö rül ta po gat ja Man na szal ma zsák ját, de már nem ta lál he lyet mel let-
te. Így az tán szo mo rú an le fek szik a szal ma zsák elé a föld re. Egy da ra big né zi a pla font,
az tán le csu kó dik a sze me.)

FÜG GÖNY

HAR MA DIK JE LE NET

(Mun ka fo lyo só a Tu do má nyos In té zet ben. Az al kal ma zot tak, köz tük Ghiccho kép er nyõk 
elõtt ül nek és gör csö sen fi gye lik õket. A kép er nyõk mö gött és az egyes mun ka he lyek 
kö zött rács van. Min den mun ka asz ta lon egy mik ro fon.)

GHICCHO (Ma gá nak.) Paura di Querra úr azt mond ta, hogy na gyon fi gyel jek, és ha a 
pi ros szá mok jön nek, azo kat fel kell ír nom. Re mé lem si ke rül! Tu laj don kép pen el kel le-
ne is mé tel nem az alap szá mo kat.
A né gyes úgy néz ki, mint egy föl bo rí tott szék.
A tízes, mint võ le gény és meny as  szony.
A ti zen egyes, mint võ le gény és võ le gény, nem, nem, olyan nincs!
A fe ke te szá mok nem ne kem van nak.
De ed dig egyet len egy pi ros szám se jött.
Mind járt jön Man na, és ak kor lesz az e-gyé-ni ebédszünetem… nagy elõny… ilyen 
csak a mi cé günk nél van. Ma bél szín álom lesz. Buco úr is jön, mond ta Paura di Querra 
úr, hogy be os  szon en gem. Ed dig még nem jött. Nem baj. Leg alább Man na jöj jön ha ma-
ro san. És hoz za az ebé det. (Hal kan dú dol ma ga elé.) Peisli-idill, peisli-idill. Ál mom a 
bél szín!

(Egy nagy ol ló és Buco úr jön nek. Szót la nul meg áll nak Ghiccho mö gött.)
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GHICCHO (Meg pró bál ke dé lyes hang nem ben be szél ni.) Jó na pot kí vá nok, Buco úr! Ön 
bi zo nyá ra be akar osz ta ni en gem.

(Buco úr szó nél kül le vág ja Ghiccho ha ját. Buco úr el. Néhány al kal ma zott né mán kun-
cog ma ga elé, de a leg töb ben in kább nem akar ják a tör tén te ket ész re ven ni. Ghiccho 
iszonyodva ta po gat ja ko pasz fe jét.)

GHICCHO Na de..! (Ész hez kap és ne ve tés re kény sze rí ti ma gát.) Vic ces em ber ez a 
Buco úr! Vic ces em ber! Per sze, csak a kötelességét tel je sí ti, az em be re ket be kell osz-
ta ni!

(Man na meg je le nik a reg ge li zõab lak nál.)

MAN NA Ha ló, Ghiccho! Ho zom ne ked az ebé det! Becsináltleves, utá na bél szín álom.

GHICCHO (Ijed ten.) A ne jem! (Meg pró bál ja ko pasz fe jét a ke zé vel el ta kar ni.)

PRONTO KOL LE GA (Jó in du la tú an.) Ne ag gód jon, az as  szo nyok ezt ész re sem 
ve szik. 

GHICCHO Tény leg? (A mik ro fon ba.) Gherardo ellenõr… hm... az elõtt fu vo lás és cir ku-
szi mû vész je len ti, hogy igény be ve szi egyé ni ebéd szü net ét. Kö szö nöm. Vé ge.

Ghiccho oda megy a reg ge li zõab lak hoz.

GHICCHO Helló, Man na! Mit csi nál nak a gye re kek?

MAN NA Ó, ezek még tönk re tesz nek! Ne ked jó dol god van itt. Most men nem kell be vá-
sá rol ni.

GHICCHO Le ves nem kell. Be csi nált... (El tol ja ma gá tól.) Ha nem a bél szín...

(Man na el. Ghiccho nagy len dü let tel el kezd en ni, de né hány ha ra pás után el megy az 
ét vá gya. Az tán csak tur kál a tá nyér já ban, vé gül több mint a fe lét ott hagy ja.)

GHICCHO Nincs étvágyam… ta lán túl fá radt vagyok… ez így iga zán na gyon prak ti ku-
san van el ren dez ve: vagy nincs az em ber nek pén ze, vagy nincs étvágya… peisli-idill… 
peisli-idill…

(Ghiccho fe je elõ re ha nyat lik, el al szik.
Buco úr jön, le vág ja a fü le it. A fü lek nagy erõ vel a pla fon hoz csa pód nak, az tán a pad ló-
hoz, vé gül fen na kad nak a rá cson. Ghiccho föl ri ad.)

GHICCHO Bo csás son meg, Buco fel ügye lõ úr! El ha nya gol tam a mun kám. Nem fog 
töb bet elõ for dul ni!

(Buco úr szó nél kül né zi Ghicchót.)

PRONTO KOL LE GA (Súg va.) Csend ben ma rad ni! Csend ben ma rad ni!

(Buco az ol ló val rá üt Pronto vál lá ra. Pronto kar ja le esik a föld re. Buco el.
Ghiccho és Pronto né zik a kép er nyõ jü ket, mint ha mi  sem tör tént vol na.
Ghiccho ké sõbb óva to san kö rül néz, és mi u tán úgy ér zi, hogy nem fi gye lik, Pronto Kol-
le ga kar ja után nyúl. Elõ zé keny ség bõl oda akar ja ne ki nyúj ta ni, mint ahogy az em ber 
va la ki nek az el ej tett sé ta bot ját át nyújt ja. De Pronto kol le ga int, hogy nem kell. Ghiccho 
te hát új ra le fek te ti a kart a föld re és szem lét tart a sa ját fü lei után, ame lyek fönn akad tak 
a rá cson. Ész re vét le nül le akaszt ja és zseb re vág ja õket.)

(Éles, han gos csen ge tés.)
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(Hang szó róból): Vé ge a mun ka idõ nek! Mun ka tár sa ink nak szép es tét kí vá nunk csa lád-
juk kö ré ben és utá na kel le mes pi he nést!

(Meg szó lal a böl csõ dal: »Gyermekem, ó aludj már«, de az al kal ma zot tak zsi va ja 
el nyom ja.)

AL KAL MA ZOT TAK Mun ka idõ vé ge! Vé ge a mun ka idõ nek!

(Az al kal ma zot tak to la kod nak ki fe lé a mun ka fo lyo só ról. Most lát ni, hogy a leg több jük 
ko pasz ra van nyír va. A leg több nek hi á nyoz nak a fü lei, má sok nak az or ra, sõt még a szá-
ja és a sze mei is. Sok nak kö zü lük nin cse nek kar jai, vagy csak egy. Az utol só al kal ma zott 
egy lá bon ug rál ka rok nél kül, de na gyon élén ken.)

(Ghiccho és Pronto egye dül ma rad nak.)

GHICCHO Bo csás son meg, ké rem!

PRONTO (Za var tan, jég hi de gen.) Mit bo csás sak meg Ön nek?

GHICCHO (Szó nél kül az ott fek võ kar ra mu tat.)

PRONTO Nem ér tem. (El akar men ni.)

GHICCHO Ez az el sõ na pom itt.

PRONTO Úgy? És hogy tet szik?

GHICCHO (Bi zony ta la nul.) Egész ked ves. És jól le het ke res ni!

PRONTO Mint fel ügye lõ, nem pisz kít ja be a ke zét.

GHICCHO En ged je meg, hogy be mu tat koz zam: Gherardo.

PRONTO Ör ven dek: az én ne vem Pronto.

GHICCHO Ah, a fi a mat is így hív ták. Hir te len ha lá lo zott el.

(Éles, han gos csen ge tés.)

(Hang szó ró) Fi gye lem! Fi gye lem! Szí vé lye sen üd vö zöl jük az éj sza kai mû szak mun ka-
tár sa it! Õk a mi tu do má nyos él csa pa tunk. A leg jobb ja ink, akik mind an  nyi an jö võ be ni 
ház tu laj do nos ok.

GHICCHO Ne kem már van egy kis há zam.

PRONTO Egy kuny hó. Ön igény be ve he ti In té ze tünk hi tel kap cso la ta it. Én is sa ját ház ra
spó ro lok.

(Buco úr vé gig megy a ter men, né ha áll va ma rad és le vág ja va la ki nek va la mi lyen vég tag-
ját. Ghiccho és Pronto a kép er nyõ jük re me red nek.)

GHICCHO (Ma gá nak.) Csak ne len ne an  nyi ra száraz… a levegõ… már az is jó len ne, ha 
egy légy er re re pül ne, vagy egy bol ha len ne az in gem ben, hogy va ka róz nom kellene…
(Ön fe led ten elõ ve szi a fu ru lyá ját, amit ed dig el rej tett.)

GHICCHO Csak egy han gocs kát …

(Mi e lõtt be le tud na fúj ni, Buco úr ott áll mö göt te, rá üt a jobb vál lá ra, mi re Ghiccho jobb 
kar ja le pat tan és fen na kad a rá cson. A fu ru lya le esik a föld re. Ghiccho to vább fi gye li a 
kép er nyõt, mint ha mi  sem tör tént vol na. Meg je le nik Man na.)
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MAN NA Hoz tam fi nom en ni va lót, Ghiccho! Ma fi ze tést kapsz!

GHICCHO Kö szö nöm, Man na. (Le ha jol a fu ru lyá ért, és jobb kéz zel oda ad ja Man ná-
nak. Légy szí ves õrizd meg!

MAN NA (Döb ben ten.) Ghiccho! Te be teg vagy!

GHICCHO Nincs sem mi ba jom.

MAN NA Nem ra gyog a sze med. És alig hal lom a han god.

GHICCHO Ta lán a szá raz levegõ… ta lán mert nin cse nek legyek… 

MAN NA A ha jad is olyan fa kó, te be teg vagy… Ghiccho, ezt nem akar tam. Hidd el 
ne kem.

GHICCHO (Bol do gan.) Még is csak ész re ve szi: sze ret.

(Paura di Querra és Buco urak jön nek. Man na ijed ten és tisz te let tu dó an vis  sza hú zó dik.)

BUCO (Querrához.) Ez itt pa nasz ko dott. (Ghicchóra mu tat.)

QUERRA Na gyon saj ná la tos. Buco úr, job ban meg kell gyõz nie a mun ka tár sa in kat!

BUCO (Föl eme li az ol lót.) Paura di Querra úr, nem lesz töb bé elé ge det len a mun kám mal.

GHICCHO Paura di Querra úr! Buco úr! Nem fog töb bet elõ for dul ni. Csa lá dom van! 
Fe le sé gem van és ti zen öt fi am! Ké sõbb õk is Ön nek dol goz hat nak, Paura di Querra úr! 
És egy szép lá nyom van: Dolores, õt már is me ri Paura di Querra úr a szu per mar ket bõl! 
Ké rem, ad jon még egy esélyt!

PAURA DI QUERRA Ez túl so kat fe cseg. (Ke zé vel int Bu có nak, hogy te gye a kö te les-
sé gét.)

GHICCHO Nem! Ké rem ne!

(Hi á ba. Buco oda vág. Ol ló já val na gyon ügye sen le vág ja Ghiccho bal kar ját, a lá ba it 
és vé gül a fe jét.)

GHICCHO GU RU LÓ FE JE Nem. Eb bõl most ele gem van! Nyo mo rult ban da! Ghiccho 
el megy! So sem lát já tok töb bé!

(Ab ban a pil la nat ban, hogy Ghiccho fel lá zad, a fe je vis  sza szív ja ma gá hoz a le vá gott 
vég ta go kat, úgy hogy a vé gén ott áll tel je sen épen.

GHICCHO Vég re új ra em ber va gyok!

(Ghiccho ba rát sá gos fej bic cen tés sel a meg döb bent Paura di Querra és Buco urak, 
va la mint a kol le gák fe lé, el hagy ja a Tu do má nyos In té ze tet. Az aj tó ban ta lál ko zik Man-
ná val.)

MAN NA Mi van Ghiccho? Ho zom a va cso rát! A gye re kek lát ni akar tak az ab la kon 
ke resz tül. Már nem tu dom vis  sza tar ta ni õket. Mind tu do má nyos mun ka társ akar len ni,
mint az ap juk! Te vagy a pél da kép ük.

GHICCHO Igen? Ép pen sze ren csé sen meg sza ba dul tam!

GYE RE KEK Új ci põ kell.
Egy ko csit aka runk.
Au di! Au di, Audi8, Audi6, Au di Sport.
Ne kem Mer ce des alatt nincs sem mi.
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Ne kem Rolls-Rolls alatt nincs sem mi.
Úgy kel le ne egy csaj!
Már nem tu dok töb bet vár ni!
Most élünk! Most spric ce lünk, ma ve szünk.
Ma sza runk és hol nap fi ze tünk!
Ne kem is kel le nek koz me ti kai sze rek, mert én fi út sze re tek.
Meg pu ding meg cam ping fel sze re lés, fo tó fel sze re lés és di gi ta li zált tv, di gi ta li zált! Csekk-
fü zet kell
az egész jö võ év re, és ak kor ve szek hu szon két do boz spár ga fe jet!
Nem! Ki lenc sze mû an gol nát!
És teneriffai uta zá sun kat
add meg ne künk ma, hol nap és mindig…
És hol van a Schiffer zon go rám!
A sa ját-ját szó! E-gi tár!
Az én...

(Az ös  szes gye rek – ti zen öt-húsz – el tû nik a Tu do má nyos In té zet ben, mi e lõtt Ghiccho 
meg tud ná aka dá lyoz ni.)

GHICCHO Man na! Oda a gye re ke ink!

NANNA De Ghiccho! Te he lyez ted el õket. Te vagy a leg jobb apa! Büsz ke va gyok rád 
és a gye re ke ink re! Igaz, hogy az ég is na gyon se gí tett.

GHICCHO Igen, na gyon.

(Man na ke resz tet vet.)

MAN NA Ezt nem sza bad el fe lej te nünk. De mi is meg tet tük, amit le he tett. És most biz-
to sít va van a jö võnk!

GHICCHO (Meg hök ken ten.) Tényleg, a jövõnkrõl gon dos kod va van.

MAN NA A gye re kek nek biz tos mun ka hely ük lesz.

GHICCHO Min den gye re künk tu do má nyos el len õr lesz.

MAN NA Ezt még ál mod ni is alig mer tem vol na! És te még is tel je sí tet ted ne kem. Tes-
sék. (Man na nyújt ja a fu ru lyát Ghicchónak.)

GHICCHO (Meg ha tot tan.) Man na, hogy Te mi lyen szép vagy!

(Hos  szan meg csó kol ják egy mást.)

MAN NA És most?

GHICCHO Mi cso da kér dés!
Mos tan tól kezd ve foly tat juk
azt a szép já té kot ket tes ben,
ami már oly sok örö met oko zott
ne künk az évek so rán!

(Man na el bõ gi ma gát.)

GHICCHO Mi van?

MAN NA Nem megy. Oda van a hár fa.

GHICCHO Tény leg.

MAN NA Ha szon ta lan ná let tem.
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GHICCHO Ugyan.

MAN NA De te, mint Fér fi, ta lálsz ma gad nak egy új...

GHICCHO Nõt?! És megint új gye re ke ket. Hm.

MAN NA (Két ér tel mû en.) 15 fi út!

GHICCHO Brrr. Hol van Dolores? Õ lány volt. Vagy té ve dek?

MAN NA Hogy té ved nél? Tény leg, hol vagy Dolores? Egyet len se gít sé gem, hol vagy?

(Kint rõl több cse cse mõ bõ gé se, or dí tá sa hal lat szik.)

GHICCHO Dolores! Dolores or dí tott így szü le té se után. Vagy nem jól em lék szem?

(Dolores szín re lép. Óri á si és na gyon ele gáns gye rek ko csit tol ma ga elõtt.)

DOLORES Né gyesik re im van nak! Paura di Querra az édes ap juk. Az uram.

MAN NA Ezt ne ve zem sze ren csé nek! És hogy?

DOLORES Chemie nél kül.

GHICCHO Ezért mind lány.

MAN NA A kapszulából mind fi úk let tek. Ez Baltazár?

DOLORES Igen, ma ma, most lesz sok dol god.

MAN NA Omi let tem. És te Opi.

GHICCHO Ak kor már in kább ma gam ban fu ru lyá zok.

DOLORES Mi cso da tar tás! Gye re ket a ha zá nak! Adó fi ze tõ ket!
Õk lesz nek az
ADÓ-FI-ZE-TÕK
A lá nyok nak
pi ros ci pel lõt
a fi úk nak
ta-ta-ta-ta Ta
ta-ta-ta-ta Ta
õk csi nál nak
tatatata - Ta
és azok mind
adó fi ze tõk
bér-mun-kások
pi ros ci pel lõk
és így mind mind
pi ros ci pel lõk
apák-anyák
ra-ta-ta-ta bumm!

(A kó rus va ri á ci ók kal to vább.)

Vé ge

Pataky Mik lós for dí tá sa


