
53

DRÁMA

Anne Lepper

Seymour
LEO ROBERT HEIDI
OSKAR MAX
RENDŐRSÉG BÄRFUSS DOKTOR SEBASTIAN

Miss Carpenter. Please. I know my business, the young 
man said. You just keep your eyes open for any bana-
nafish. This is a perfect day for bananafish. 

(J. D. Salinger, A perfect day for bananafish)

DESIRE IS A WOUND OF REALITY

LOHMANN
biztosítási csalás és aranycsempészet egyetlen koponya áll a háttérben gondolkozzon csak

KRÜGER
ki én
olyasvalaki lehet akinek sok pénzre van szüksége biztos valami feltaláló azoknak mindig sok pénz-
re van szükségük az utópisztikus találmányaikhoz olvastam nemrég egy regényt és abban valaki 
mindenáron le akarta küzdeni a gravitációt

LOHMANN
bizony Krüger semmit sem olyan nehéz leküzdeni mint az emberi butaságot ha én most elkezdek 
gondolkozni és mondok magának egy nevet hát maga azt fogja hinni hogy nekem is ott a helyem 
ahol az illető ül méghozzá a bolondokházában

KRÜGER Mabuse

MAX
milyen csinos volt fiatal korában Harald Junke és milyen szép volt a hangja ó bárcsak én is ilyen 
lehetnék legalábbis fizikailag

OSKAR
na hallod a Gerd Fröbe is volt fiatal vagy talán azt akarod mondani hogy a Gerd Fröbe mindig is 
öreg volt és még valami Harald Junke gyerekkorában Hitler akart lenni

HEIDI
tudok olyan filmesekről akik legszívesebben a fejére ejtettek volna egy reflektort
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MAX
lehet hogy a fiatalság nem fogad be mindenkit hanem egyeseket azonnal továbbad az öregkor-
nak
Gerd Fröbe legalábbis nem kellett a fiatalságnak

OSKAR
méghogy a Gerd Fröbét őt biztosan nem vetette meg a fiatalság én legalábbis nem vetettem 
volna meg a Gerd Fröbét ha rajtam múlott volna

MAX
a fiatalság azonnal továbbpasszolta a Gerd Fröbét

HEIDI
tiszta szerencse hogy fiatal vagyok micsoda szerencse hogy fiatalon jöttem a világra mert hát 
csecsemőként az embernek nincs más választása mindenbe bele kell törődni

ROBERT
csend legyen

PROFESSZOR
Doktor Mabuse klinikám legizgalmasabb esete szellemi zavarait rémület és iszonyat váltotta ki 
tehát egy sokkhatás

OSKAR
hogy ez mindig milyen hátborzongató hogy én ezen mindig halálra borzongom magam

PROFESSZOR
Mabuse nagyra becsült orvos volt szinte emberfeletti logika védelmében állt mélyreható ismere-
teit a hipnózis terén olyan módon használta fel bűnelkövetésre amelyet azelőtt senki nem tartott 
lehetségesnek

HEIDI
fenomenális

PROFESSZOR
a  kórkép  azonban  megváltozott  amikor  Mabuse  elkezdett  teljesen  érthetetlen  krikszkrakszo-
kat firkálni mi pszichiáterek jól ismerjük a bűnözők grafomániáját

MAX
mint Alfred Krupp pont mint Alfred Krupp

OSKAR
ha csak egy rossz szót is szólsz Alfred Kruppról én odamegyek

ROBERT
csendet

MAX
de ha egyszer Alfred Krupp
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OSKAR
odamegyek

ROBERT
csend legyen különben nincs több mozizás

PROFESSZOR
Mabuse doktor gondolatai ugyanúgy a bűn körül forogtak mint azelőtt csodaötletei a társadalom 
és az emberiség ellen irányultak

HEIDI
Desire is a wound of reality ez a film üzenete

OSKAR
pontosan the Art of cinema consists of arousing desire to play with desire cinema is the ultimate 
pervert art it doesn’t give you what you desire it tells you how to desire

SÜRGŐSEN KÜLDJ APRÓT

LEO
anya anya ott vagy hallasz sürgősen küldj aprópénzt itt csak érmés telefon van képzeld el egyet-
lenegy telefon és csak érméket fogad el hallod anya nagyon hiányzol egy napig sem bírom ki itt 
tovább értem jössz kérlek kérlek gyere értem nagyon de nagyon hiányoztok haza akarok menni 
kérlek vigyetek végre haza és küldj aprót hallod sürgősen küldj aprót

DE ÉN MÉG NEM VAGYOK ITT

ROBERT
nemsokára átlátod az egész házat Leo a tizedik emeletről az összes szárny megközelíthető min-
den ablakból rálátsz a hófödte hegycsúcsokra ez itt a magashegység

LEO
de én még nem vagyok itt

ROBERT
ez itt a gyógyszálló

LEO
otthon már rég ágyban volnék anya és apa már jó éjt kívántak volna mert én vagyok a mindenük a 
szemük fénye az életük öröme vagyok ha én jól vagyok akkor ők is jól vannak csak az én életem 
legyen szép már csak önérdekből is micsoda szerencsém van hogy ilyen szüleim vannak boldog 
ember vagyok

ROBERT
három hét után hazamenni ezek amolyan síkföldi gondolatok
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LEO
fél év de hát az embernek nincs annyi ideje

ROBERT
ideje igen majd beletanulsz a házban van egy általános betegrészleg 40 páciens számára szál-
láshely öt nővérnek kezelőhelyiségek egy külön bejárattal ellátott szolgálati lakás az orvosnak déli 
fekvés valamint a fekvőterem itt jobbra az étkező teljes linóleumborítással az egész házban ha-
muszürke linóleum van lemosható mindenhol acélcső bútorok ott meg egy tejüveg fali lámpabúra 
ez volt az új építésű részleg és itt alszunk

LEO
még soha nem kellett senkivel megosztanom a szobámat otthon saját szobám van csak jelenleg
Seymour lakik benne

ROBERT
ott alszol legfelül és odaát alszanak a lányok látod vannak köztük rendkívül szép lányok is habár 
mindannyian kövérek kissé

LEO
Seymour ugyanis az angliai unokatestvérem csak angolul tud és most a szobámban lakik de 
csak addig ameddig itt vagyok amint visszatérek Seymour is hazamegy így szól az egyezség

ROBERT
és ha valamit tudni szeretnél akkor engem kell megkérdezned mert Bärfuss doktor azt mondta 
hogy én vagyok itt az illetékes

LEO
nem bírom tovább most már túl fáradt vagyok mert amikor sötét van aludnom kell

OTT KINN SZIKLÁK VANNAK AMINT LÁTOD

ROBERT
Bärfuss doktor szerint a jövőben minden kövérnek ütni fog az órája mert ami rossz azt ki kell 
cserélni ami hibás azt ki kell cserélni ami elromlott azt ki kell cserélni ami idejemúlt azt ki kell 
cserélni ami eltűnt azt ki kell cserélni ami nem akar jelen lenni azt ki kell cserélni és ami halott azt 
ki kell cserélni

LEO
de nekem ehhez semmi közöm hát mi vagyok én egy régi vekker hát mi közöm nekem az ok-
fejtésedhez nekem semmi esetre sem szabad lefogyni mert ha lefogyok akkor a szüleim fel sem 
ismernek majd amikor viszontlátnak ha lefogynék akkor összetévesztenének valakivel akit nem 
szeretnek annyira mint engem én kivétel vagyok én vagyok itt fenn a kivétel

ROBERT
egészen sovány és szükség esetén Bärfuss doktor műteni is szokott de Bärfuss doktor azt 
mondja hogy ez a környék önmagában is szinte gyógyhatású
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LEO
őszintén szólva nem találom olyan lenyűgözőnek

ROBERT
ott kinn sziklák vannak amint látod

LEO
a szüleim biztos nem értenek egyet ezzel a programmal végül is szeretnének minél hamarabb 
visszakapni nem küldhetnek el csak úgy az örök hó birodalmába

ROBERT
mindent aláírtak mostantól Bärfuss doktor az illetékes

LEO
én ugyanakként az emberként akarok visszatérni aki voltam amikor elindultam és pontosan ott 
akarom folytatni az életem ahol egy pillanatra abbahagytam

ROBERT
Bärfuss doktor azt mondja hogy aki beteg azt meggyógyítják

LEO
de hát csak azért mert az ember egy kicsit kövérebb még nem kell rögtön lefogyni ki hallott már 
ilyet és hová vezet ez egyáltalán súlyveszteség

ROBERT
kövesd csak szépen Bärfuss doktor utasításait ha fekvőkúrát rendel el akkor fekvőkúrát tartasz 
ha pedig napkúrát rendel el akkor napkúrát

LEO
síkúrát de hát nem is tudok sízni

ROBERT
tessék a szőrmebélésű hálózsákod a kúrákhoz

LEO
és mi ez a furcsa szag

ROBERT
ez a formalin majd megszokod de most már maradj végre csendben a páciens tizenegy éves egy 
méter negyven centi magas és százhuszonöt kiló fejkerület később lemérendő

LEO
te most rólam beszélsz én nemsokára tizenkét éves leszek méghozzá a szülinapomon

ROBERT
kiállítom  a  jegyzőkönyvet  Bärfuss  doktor  ugyanis  látni  szeretné  hogy  hogy  haladsz  itt  fenn 
jegyzőköny nélkül pedig nincs haladás az világos
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LEO
anya nekem nem beszélt semmiféle haladásról egy kicsit le kell fogynom de különben semmi 
haladás

ROBERT
maradj nyugton mert elrontom a mérést

LEO
nem kell nekem semmiféle haladás én nagyon jól megvagyok haladás nélkül hamarosan haza is 
mehetek a szüleim nem tudnak nélkülem élni és Seymourral sem mennek semmire sem csak a 
szobám miatt van szükségük rá mert ha egy szobában nem lakik senki akkor elkezd penészedni 
és akkor bepenészedik a szoba most már számodra is érthető miért lakik Seymour a szobámban

ROBERT
Bärfuss doktor azt mondja hogy a nyugati ember dolga az értelem a tett és a haladás és nem a 
henyélés

LEO
nem hallod jól vagyok megmondhatod a szüleimnek is teljesen jól érzem magam

A BETEGSÉGET KI KELL GYOMLÁLNI

MAX
mindenkinek kijár a fogyás lehetősége mert aki kövér az beteg és a betegséget ki kell gyomlálni 
az emberekből

OSKAR
így van mindenkiből ki kell gyomlálni

HEIDI
még jó hogy ilyen kövérek vagyunk különben nem állna előttünk semmiféle feladat szegény sová-
nyak előttük nincs semmi nincs előttük egy jövő ami különbözne a jelenüktől külsőleg legalábbis

MAX
mi kövérek  előnyös  helyzetben  vagyunk  mert mi lefogyhatunk  egészséges  mondjuk  még  
nem vagyok  itt  bal  oldalt  fent  ahol  korábban  annyira  zörgött  most  már  csak  tompán  
hallatszik  ez

mondjuk nem olyan vészes de itt lenn még nagyon tompán szól és itt a második bordaközi rés-
ben is hallok valamit

OSKAR
hogy kiművelődtél

MAX
ha nekem lenne gyerekem akkor én is felküldeném ide mert én is annyira törődnék a gyerekkel 
mint amennyire velem törődnek
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OSKAR
jó ember vagy Max

HEIDI
ez a legfontosabb hogy legyen valaki aki törődik az emberrel

OSKAR
éljen Bärfuss doktor éljen éljen

MAX
én csak ezt az egyet kívánom mindenki másnak hogy ők is úgy számíthassanak valakire ahogy 
mi számíthatunk

HEIDI
azt hallottam hogy minden hegyen van egy ilyen ház ahol a gyerekek lefogyhatnak akkor minden 
hegyen kellene lennie egy Bärfuss doktornak is

MAX
és ha esetleg nem így volna ahogy mondod akkor Bärfuss doktort meg kellene kettőzni

UTÁLOM A BORSÓT ANYUKÁM TUDNÁ HOGY UTÁLOM

LEO
nem eszem meg a borsót nem nem eszem meg a borsómat nem a borsót nem eszem meg

OSKAR
nekem adod a borsódat

ROBERT
kivel beszéltél az előbb

LEO
az anyukámmal mert hamarosan értem jön és hazavisz ha mindenképp tudni akarod

OSKAR
használtad a telefont

ROBERT
Bärfuss doktor nem örül a túlzott kapcsolattartásnak a síkföldiekkel

LEO
szinte kifogytam már az aprópénzből pedig szeretnék még telefonálni

ROBERT
edd meg a borsódat

LEO
utálom a borsót anyukám tudná hogy utálom
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ROBERT
akkor hát ne edd meg a borsót

LEO
és mi az alternatíva mi az alternatív zöldség anya mindig kínált alternatív zöldséget

ROBERT
Bärfuss doktor szerint a kétféle zöldség felzaklatná az ifjúságot

ÉJFÉLI BULI

HEIDI
talán nem a szuverenitás iránti igény áll a középpontban amely egy hatalmas tagadás által nyil-
vánul meg

MAX
de igen pontosan ez a helyzet a középponttal

OSKAR
és még mi a helyzet a középponttal mondjátok már

LEO
vissza akararok feküdni azonnal vigyetek vissza az ágyba

MAX
anyukám küldött süteményt

ROBERT
osszuk el a sütit osszuk el

ISKOLÁSOK KÓRUSA
sütit akarunk sütit akarunk

HEIDI
hallgassatok ide az önmegtartóztatás ellen döntök csak az a kérdés hogy milyen áron és milyen 
feltételek mellett fogok engedni de ha minden feltétel teljesül akkor én mindig odaadom magam 
mint egy tárgyat

OSKAR
helyes Heidi mindig tárgyként adjuk oda magunkat egymásnak mint egy tárgyat egyetértek

ISKOLÁSOK KÓRUSA
egyetértek egyetértünk

HEIDI
ha minden feltétel teljesül akkor odaadom magam mint egy tárgyat ígérem
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ROBERT
elosztottátok a sütit

ISKOLÁSOK KÓRUSA elosztottuk a sütit elosztottuk a sütit

LEO
dologként mindig

HEIDI
ez Bärfuss doktor kívánsága ez is a kúra része

LEO
még nem kaptam sütit és nem értem hogy mit csináltok itt vissza akarok feküdni halljátok az 
anyukámat akarom

ROBERT
gyere neked is be kell szállnod te is el kell fecséreld magad na rajta

ISKOLÁSOK KÓRUSA
szépen szóltál szépen szóltál

LEO
de én nem akarom elfecsérelni magam én azonnal vissza akarok feküdni

ROBERT
Bärfuss doktor szerint minden rendszer eljut ahhoz a ponthoz amikor a fölös energiákat el kell 
fecsérelni

LEO
ott az a fiú dohányzik pedig tilos a dohányzás

ROBERT
szívesen áthágjuk a szabályzatot ez Bärfuss doktor kívánsága

HEIDI
az ember csak akkor gyógyulhat meg ha elfecséreli és elpazarolja magát

LEO
egy kicsit kövér vagyok de attól még nem vagyok beteg

HEIDI
meglehetősen kövér vagy

LEO
adok én neked meglehetősent

OSKAR
kaphatnék még egy jó nagy darab sütit



62

DRÁMA

ROBERT
éjszakánként  néha  elfecséreljük  magunkat  hogy  szert  tegyünk  a  fegyelmezettséghez  szük-
séges tartalékokra

OSKAR
tartalékosok vagyunk bizony

LEO
aki szerinted tartalékos az mások szerint hülye

OSKAR
ha betartjuk a bärfussi szabályokat akkor lefogyunk ha azt csináljuk amit itt csinálni kell

MAX
nappal azt csináljuk amit nappal kell csinálni éjjel pedig azt amit éjjel

OSKAR
mondd meg anyukádnak hogy legközelebb is küldjön csokis süteményt sok sok csokival

MAX
ha nem lennének rendszeresek ezek az éjszakai bulik amik kifárasztanak és eltompítanak akkor 
szerinted mi történne Robert azt mondja hogy Bärfuss doktor azt mondja hogy akkor elkezdenék 
kételkedni

HEIDI
Bärfuss  doktor  szerint  könnyedén  elviseljük  a  nappali  elfojtásokat  ha  éjjel  olykor  kiélhetjük 
magunkat

OSKAR
a kúra működik de még mennyire hogy működik nézzétek csak

LEO
mi az az elfojtás semmit sem értek

ISKOLÁSOK KÓRUSA
túlkapás túlkapás

ROBERT
ha nem állsz neki te is hamarosan a túlkapásoknak akkor nem fogsz meggyógyulni

ISKOLÁSOK KÓRUSA nem fogsz meggyógyulni nem fogsz meggyógyulni

ROBERT
kérdezd csak meg Bärfuss doktort ha nekünk nem hiszel már diákkorában lefektette a kúra 
alapjait

MAX
ha nem lennének ezek a bulik akkor folyton lázadoznék minden ellen és itt randalíroznék
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HEIDI
igen mielőtt itt laktam volna és még iskolába jártam nem ismertem semmi ilyesmit semmilyen 
túlkapást semmilyen kilengést és dekoncentrált voltam és nyűgös

MAX
szeretek élni hála Bärfuss doktornak

ISKOLÁSOK KÓRUSA hála Bärfuss doktornak hála Bärfuss doktornak

LEO
na és az önuralom még soha nem hallottatok az önuralomról

HEIDI
hogy csapna belém a villám

ROBERT
Bärfuss doktor szerint az éjszakai önuralom nem megtérülő

MAX
a pornográfia teljesen rendben van nem teljesen rendben van ha lélek is van benne

HEIDI
gyertek adjunk bele mindent amit csak bírunk jó

ISKOLÁSOK KÓRUSA
jó jó

LEO
ezért börtönbe kerültök ezért le lesztek tartóztatva

ISKOLÁSOK KÓRUSA
sütit akarunk ide a sütivel hol van a süti süti
süti süti

LÁTSZIK HOGY NAGYON KI VAN FÉSÜLVE

LEO
láttalak már az ágyamból épp a hosszú hajadat fésülted

HEIDI
minden nap kifésülöm

LEO
igen látszik látszik hogy jól ki van fésülve

HEIDI
ha az ember nem fésüli ki minden nap akkor töredezni kezd és kell jöjjön valaki hogy levágja 
Bärfuss doktor szerint ha töredezni kezd akkor teljesen le kell vágni akkor tetszem neki a legjob-
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ban ha jól ki van fésülve képzeld el engem szeret a legjobban legalábbis én ezt képzelem mert 
a többiek

neki csak páciensek te például csak egy páciens vagy számára de ne bánkódj emiatt nekem 
egészen szimpatikus vagy sőt egy kicsit még istenítelek is na és te te is szeretsz nem tudnál 
esetleg visszaisteníteni  egy  kicsit  mert  ettől  hogy  szimpatikus  vagy  nekem  biztos  én  is  egy  
kicsit szimpatikus vagyok és miután meghalok még eladhatják a hajamat babáknak például és 
akkor majd a babák hordják a hajamat és egy rész belőlem örrökké tovább él majd Bärfuss dok-
tor szerint kár volna ha semmi nem maradna fenn belőlem igaza van nem és majd ha meghalok 
kaphatsz egy ilyen babát jó

LEO
jó

TALÁN EGY BAJUSZ

ROBERT
kedves  bajtársak  bizonyára  már  a  tudomásotokra jutott hogy a  hegyoldalakat beborította a 
hó beköszöntött a tél a nyári hálózsákokat immár le kell cserélnünk a téli hálózsákokra a cserére 
holnap tíz órakor kerül sor a hallban és Bärfuss doktor azt mondja hogy aki nem hozza a nyári 
hálózsákját az nem kap téli hálózsákot sem ezáltal veszélyeztetve a kúra előmenetelét

MAX
nekem megvan a nyári hálózsákom hozom megígérem

OSKAR
én is én is hozom az enyémet tízkor értettem

ROBERT
Bärfuss doktor azt mondja téli hálózsák nélkül kúra sincsen mert senki nem kér kövér fiatalok-
ból a kövér fiatalok a jövő kövér felnőttei és Bärfuss doktor azt mondja hogy a kövérek nem jók 
semmire semmilyen munkára nem alkalmasak mert az ember minden körülmények között jól kell 
kinézzen és nem rosszul azt mondja és ezért nem látták olyan gyakran Liz Taylort sem a vége fele 
mert aki rosszul néz ki vagy meghalt azt már nem látják

OSKAR
sovány akarok lenni én azt akarom hogy lássanak

LEO
én haza szeretnék menni kérlek

MAX
én pedig nem akarok Liz Taylor lenni

ROBERT
vagy Rock Hudson Bärfuss doktor azt mondja hogy Rock Hudson meghalt és az ember már 
nem látja azokat akik meghaltak vagy rosszul néznek ki
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OSKAR
meg akarom erőltetni magam semmi esetre sem akarok én is olyan lenni mint ők felkavar ha 
csak arra gondolok hogy milyen könnyen olyanná válhat az ember mint ők ha csak egy kicsit is 
elengedi magát vagy egyszerűen csak meghal vagy túl későn hal meg

LEO
hazamenni

MAX
csend legyen megzavarod a heti beszédet

ROBERT
Bärfuss doktor azt mondja hogy fogyjatok le és minden jóra fordul

MAX
igen igen minden tekintetben jó akarok lenni

HEIDI
te Robert nem szeretnélek megzavarni

ROBERT
mi az Heidi

HEIDI
én belenéztem a tükörbe és most irtózok magamtól olyan furán nézek ki mint senki más szőke 
kellene legyek és szép erre születtem a szépségre vagy ha nem is szőke és szép akkor fekete és 
szép és sovány és magas és egészen az ellentéte annak amit a tükör mutat

ROBERT
tilos a tükörbe néznünk

OSKAR
a bärfussi szabályok tiltják ugye hogy tiltják a szabályok

ROBERT
Bärfuss doktor azt mondja hogy minden körülmények között arra kell törekedjünk hogy jól néz-
zünk ki és majd ha eljön az idő és megfelelően nézünk ki akkor kerül sor az általános vizsgálatra

OSKAR
és akkor hazamehetünk ugye ha jól megy az általános vizsgálat akkor visszamehetünk a völgybe 
akkor megint kellünk majd a szüleinknek

ROBERT
nagyon meg kell erőltessük magunkat hogy ne vesszen kárba az idefenn töltött idő Bärfuss dok-
tor azt mondja ha egy gyógyszálló nem gyógyhatású akkor meg sem érdemli a nevét

OSKAR
érdemelje meg a nevét én megerőltetem magam
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HEIDI
inkább lánynak nézek ki vagy egy fiú veszett el bennem nem tudom eldönteni

ROBERT
azt hiszem inkább lánynak

MAX
szólj hogy maradjon csendben

HEIDI
de ha rám nézel és nem tudod hogy Heidinak hívnak mert nem ismersz az ember nem ismerhet 
mindenkit sajnos az ember csak keveseknek lehet a holdja és én pont ezt szeretném egy holdat 
valakit aki mindig körülöttem kering és azt mondja hogy szeretlek te lány egy ilyen holdra vágyok 
mit szólsz Robert ha rám nézel akkor szerinted inkább fiú vagy lány és leszel te a hold

ROBERT
inkább lány

HEIDI
és ha inkább fiú akkor olyan mint Max vagy mint Oskar és akkor idővel még hozzájöhet egy sza-
káll is vagy talán egy bajusz mint Clark Gable-nek Tom Sellecknek Burt Reynoldsnak a test majd 
eldönti hogy inkább lány vagy fiú akar lenni hallod Robert vagy már eldőlt hogy fiú

AZ ENYÉMBEN LAKIK EGY ANGLIAI

LEO
lehet hogy időközben beköltözött a szobádba egy másik gyerek angliai és sovány és angolul 
beszél és téged helyettesít amíg odavagy

OSKAR
hallod Max micsoda hülyeségeket hord ez össze az én szobámban nem lakik senki csak a ba-
báim csak ők lakhatnak ott

LEO
gondolj csak jobban bele talán mégiscsak nekem van igazam és akkor nem csalódsz majd 
olyan nagyot akkor majd fel leszel készülve ha mégsem mehetsz haza mert már nem lesz meg 
a szobád

OSKAR
az újoncoknak be kell illeszkedniük a meglévő közösségbe integrálódniuk kell meg kell tanulniuk a

szabályokat

LEO
a szobámban ugyanis lakik egy angliai és anya azt mondja hogy majd ha sovány leszek akkor 
elpucol onnan csak átmenetileg lakik ott



67

DRÁMA

OSKAR
mindenesetre az én szobámban nincs senki és különben is nem akarok olyasmire gondolni amire 
nem kell gondolnom mert akkor mélabús leszek az pedig árt a kúrának ugye Max na mondj már 
te is valami biztatót

LEO
az ember ugyanis nemcsak a saját életét éli hanem kora és kortársai életét is akkor hát miért 
csak az én életemben történne meg mindez ha ugyanúgy megtörténhetne a te életedben is mert 
tudod összehasonlítva annyira nem különböznek egymástól az emberek

AZ ARANYKARÚ FIÚ

LEO
hallod Heidi miért bámulod folyton a közösségi díványt

HEIDI
nem is bámulom Sebastiant nézem

LEO Sebastiant

HEIDI
az aranykarú fiút Robert azt mondta hogy Bärfuss doktor azt mondta hogy nagyon értékes

LEO
de miért fekszik folyton a közösségi díványon talán az aranykarja miatt

HEIDI
igazából persze egy másik házban volna a helye egy sokkal előkelőbb házban de tévedés történt 
mert Sebastian nem is beteg hanem csak kedvtelésből van itt mert tetszik neki a betegséggel 
járó életforma végül is miért ne nekem is tetszik mindenesetre irtóra szeretném ha én is csak azért 
lennék kövér hogy legyen ürügyem valami igazán különlegesre

LEO
nem lehetett volna a tévedéseket helyrehozni és Sebastiant áthelyezni máshova mert egy kicsit 
mégiscsak az van hogy az egész testével elfoglalja a közösségi díványt én például már többször 
is le szerettem volna dőlni de ő mindig ott volt már és meg sem moccant

NÉHA AMIKOR ELNÉZLEK BENNETEKET FURCSA DOLGOKRA GONDOLOK

MAX
néha amikor elnézlek benneteket furcsa dolgokra gondolok

OSKAR
mire Max
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MAX
az ember azt hinné hogy legalább egyikünk fogyni fog de sehol semmi mind pont úgy néztek ki 
mint az első napon

OSKAR
na és Hannes Hannes  talán  fogyott nem mostanában azt a zöld  kabátot hordja mert olyan jó 
eredményeket ért el

MAX
egy grammot sem fogyott nincs semmi változás

OSKAR
na és Charlotte ő csak leadott egy kicsit a súlyából nagyon igyekszik mást sem csinál éjjel-nappal

MAX
kövérebb mint valaha és a többiek is a lányok is

OSKAR
biztos így kell lennie gondolom ha nagyon lassan fogyunk le akkor később nem is hízunk vissza 
olyan gyorsan

MAX
csak ne maradnánk le annyi mindenről az iskolában

OSKAR
én semmiképp nem fogom bepótolni a lemaradást tőlem fejre is állhatnak nem én végül is nem 
az én ötletem volt hogy feljöjjek ide felőlem pótolják be a lemaradást a többiek ha már valakinek 
be kell pótolni de én nem fogom az már biztos

MAX
hogy is képzelték a szüleink hogy csak így elengedtek a hegyekbe fiatalság iskola nélkül hogy fo-
gunk így bejutni az egyetemre és mire megyünk a soványsággal ha nem tanulunk semmit mondd 
Oskar szerinted nincs elpazarolva az ifjúság ha egyedül csak az a fontos hogy az ember lefogyjon

OSKAR
miken nem gondolkozol

MAX
néha az az érzésem hogy én vagyok az egyetlen aki egy kicsit el-elgondolkozik az embernek 
okosodnia és fogynia kell a kettő nem zárhatja ki egymást nem lehet az egész világ csak sovány 
és kész tanulni is kell vagy mást csinálni az ember nem örvendezhet egész nap a sovány testé-
nek néha csinálni is kell valamit legalább megfejteni egy keresztrejtvényt bármit

OSKAR
csak nem fognak elvágni a vizsgákon nekem végül is tetszik hogy itt elpiszmogunk a hegyekben 
mintha ott lenn nem is létezne semmilyen élet úgy élünk itt mintha vakációznánk örök véget nem 
érő vakáción vagyunk jó barátokkal mert az vagy Max igaz barát vagy
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MAX
jaj barátaim távoktatást akarok

MINDEN ÖSSZEFOLYIK ÉS FEKETE-FEHÉR

LEO
vajon  tanszereket  is  kellett  volna  hoznom  anya  mindent  szigorúan  a  lista  alapján  pakolt  
be ideülhetsz mellém ha akarsz kinéztem magamnak egy fatörzset és tessék egy szendvics 
szeretem ha mindig van nálam szendvics nézd hogy csillog a napfényben én nem nagyon bírom 
a napfényt anya mindig azt mondja maradj az árnyékban különben mindenhol szeplős leszel el 
tudod képzelni az egész testem tele lesz pöttyökkel ezért ülök itt a fatörzsön itt védve vagyok

MAX
van nálad tanszer könyvek körzőtartó térképek latin szószedet vagy valami Sztálinról

LEO
igen van egy könyvem a Mog kandúr

MAX
mutasd csak mihez kezdjek idefenn egy képeskönyvvel tanulnom kell a francia forradalom a 
második világháború földrajz sürgősen tanulnom kell valamit amire visszamegyek az osztályom 
eddig már biztos eljutott Oroszországig Hitler–Sztálin-paktum glasznoszty lemaradtam semmit 
sem tudok Oroszországról és nincs itt senki akitől tanulhatnék

LEO
de a Mog a kedvenc könyvem anya esténként mindig felolvas belőle és aztán megsimogatha-
tom Mogot fekszem este az ágyban és megsimogathatom az ujjammal látod így és közben sok 
mindent tanultam Mogról

MAX
na ide figyelj én már több mint egy éve itt vagyok mármint legalább egy éve visszagondolva 
minden úgy összefolyik és minden fekete-fehér mintha évtizedekkel ezelőtt történt volna és már 
egy éve nem tanultam semmit mindenki folyton a testsúlycsökkenésről beszél mintha az életben 
semmi más

nem lenne fontos

LEO
engedj el mit csinálsz engedj el fáj most de most miért hát nem csináltam neked semmit én csak 
véletlenül vagyok itt én kivétel vagyok én nem vagyok idevaló az itt-tartózkodásom csak három 
hétig tartó tévedés hamarosan tisztázódik a dolog biztosan tisztázódni fog nem hallod nekem 
otthon a helyem semmi közöm nincs hozzátok

MAX
na várj csak

LEO
ne ne üss ne üss
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ANYA MÉG NEM KÜLDTÉL APRÓT

LEO
anya anya ott vagy anya még nem küldtél aprót ez biztos valami tévedés ugye már úton vannak 
ugye már elküldted anya mert ha nem küldesz akkor hogy hívjalak fel hát hogy hívjalak fel apró 
nélkül jaj anya úgy hiányzol és mondd meg apának hogy ő is nagyon hiányzik és hogy alig vá-
rom már hogy újra lássalak és hogy én már nem bírom itt megmondod neki jaj anya küldj aprót 
sürgősen küldj aprót

MELYIKÜNK VOLT

ROBERT
Bärfuss doktor azért hívatott össze benneteket mert egy sajnálatos tényt kell közölnöm veletek 
péntekről szombatra virradólag egyik társatokat holtan találták az uszodában és péntek óta ez a 
tény a rendőrség tudomására is eljutott

ISKOLÁSOK KÓRUSA
kicsoda kicsoda

ki volt az
ki halt meg melyikünk volt

MAX
lehet tudni a nevét

HEIDI
csak nem Sebastian

OSKAR
talán valamelyik barátunk volt szerettük őt szomorúnak kell lennünk sírjunk

MAX
vagy esetleg egy idegen volt egy újonc volt

OSKAR
csak akkor sírok ha ismertem különben az embernek mindig sírni kell ha valaki meghal nem igaz

HEIDI
csak nem Sebastian

OSKAR
biztos olyasvalaki volt aki nem volt annyira fontos ezért halt meg ugye mert olyan valaki volt aki 
nem számít és aki senkinek sem hiányzik mint egy fadarab

ROBERT
Bärfuss doktor azt mondja hogy a fekvőkúrák és a napkúrák továbbra is megtartandóak a kúrát 
mindezek ellenére sem szabad megszakítani minden megy tovább mint eddig csak semmi pánik 
csak semmi felfordulás
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ISKOLÁSOK KÓRUSA
ki volt az
ki halt meg az uszodában

ki hiányzik melyikünk volt

OSKAR
de hát mi számítunk ugye Robert mi fontosak vagyunk minket csak nem fog megölni a gyilkos mi 
azok közé tartozunk akiket meg kellene siratni ugye Robert

ROBERT
amíg az ügy tisztázódik a rendőrség itt marad az épületben és körülnéz egy kicsit

ISKOLÁSOK KÓRUSA
halljátok idehallgassatok valami történt valaki meghalt
találtak egy halottat

HEIDI
a rendőrség ki akarja deríteni hogy mi történt ugye

MAX
egyenként  kihallgathatnak  bennünket  talán  valamelyikünk  látott  valamit  vagy  van  valami  
más mesélnivalója

MILYEN RENDKÍVÜL SZÉP LESZ MAJD AZ ELSŐ SOKK UTÁN

HEIDI
ó  egy  kicsit  mindig  egészségesebbnek  érzem  magam  ha  meghal  valaki  előbb  egy  kicsit 
megrendülök ha valaki azt mondja hogy ez és ez meghalt mint ahogy most is most egy kicsit meg 
vagyok rendülve illetve nagyon meg vagyok rendülve de hamarosan annál biztosabban fogom 
tudni hogy élek milyen szép lesz mindjárt élni milyen rendkívül szép lesz majd az első sokk után

JÓ KIS GYÓGYSZÁLLÓ EZ

OSKAR
a halott meghalt hallod Max szerinted túlságosan érzéketlenek vagyunk az eseményekhez mér-
ten szerinted tuskók vagyunk

MAX
olyan mélyen alszom hogy akár a villám is idecsaphatna én nyugodtan álmodnék tovább bizony 
ilyen vagyok apropó meg fogom kérdezni Roberttől hogy a halottnak hol volt a hálóhelye lehet 
hogy az ő ágya jobb volt az enyémnél és szabadnak most már minden bizonnyal szabad a ha-
lottnak pedig igazán mindegy hogy ki alszik az ágyában nem igaz

OSKAR
érzem hogy úrrá lesz rajtam a rettegés mit szólsz Max ugye nem szabad arra gondolni hogy az 
ember maga is csak egy gyerek és védtelen különben az ember akár fel is akaszthatná magát
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MAX
egyszerűen ne gondolj arra Oskar hogy te is lehettél volna a halott helyében

OSKAR
mindig arra gondolok hogy ha valaki megöl egy gyereket akkor az igazából minden gyereket 
megölne és nem csak azt az egyet

MAX
jön a nagy fekete ember rád dobja a sötét zsákot fogja a botot és elver várj csak várj csak hozok 
mákot

OSKAR
ó  bárcsak  mihamarabb  áteshetnék  a gyerekkoron  és  az  ifjúságon  a felnőttek  mindentől  
védve vannak a felnőttek sosem sírnak mi pedig védtelenek vagyunk kész csoda ha felnövünk 
és felnőttek leszünk

MAX
jó kis gyógyszálló ez ja és még valami Oskar nem tudsz véletlenül valamit Oroszországról Sztálin

satöbbi demokrácia vörös hadsereg széthullás a fal leomlása ó bárcsak újra az osztályomban 
lennék és végre folytatódna az élet ahelyett hogy értelmetlenül tengődne

PHONE HOME

HEIDI
Robert azt mondja hogy Bärfuss doktor azt mondja hogy bármelyikünk lehetett volna a helyében 
csak a véletlenen múlt hogy megmenekültünk hát nem szörnyű látod már sírva is fakadtam mert 
még csak tizenöt éves vagyok és hát tizenöt évesen általában még az ember előtt áll az élet

LEO
de hát egy gyerek nem halhat meg haha a gyerekek nem halhatnak meg micsoda ötlet anya majd 
jót kacag rajta ha elmesélem neki az ember csak a legvégén hal meg csak a legvégén hal meg az 
ember na látod most már nyugodtan hátradőlhetsz most hogy elmondtam neked

HEIDI
ha azon a bizonyos napon az uszodában lettem volna márpedig az volt a tervem határozottan ezt 
terveztem arra a bizonyos napra akkor most én lennék a halott és te ha azon a bizonyos napon 
te lettél volna az uszodában az úszódresszedben akkor most te lennél a halott és így tovább és 
ki tudja talán holnap is veszélyes lesz az uszoda lehet hogy mindörökre fennáll ez a veszély

LEO
nekem nyolc a gyerekek nem halhatnak meg az a mások dolga az a felnőttek dolga ők elintézik 
helyettünk és nem is lehet olyan szörnyű meghalni mert akkor a felnőttek már rég tettek volna 
valamit ellene fellázadtak volna például vagy rendőrt hívtak volna és nem törődtek volna mindig 
olyan simán bele szóval én várom már hogy meghaljak anya szerint olyan mint aludni és ha 
alszom akkor mindig kirepülök az éjszakai konyha fényébe és ott állnak a pékek az asztaloknál 
hogy engem is belekeverjenek a süteménytésztába
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HEIDI
Oskar például azon a bizonyos napon többször is elsétált az uszoda előtt épp hogy megúszta a 
halált hát ott sétált fel s alá fel-le sétált amíg észbe nem kapott hogy mit is csinál ő ott és hogy 
nincs semmi értelme

LEO
próbáld csak meg ölj meg ha akarsz szúrd belém halhatatlan vagyok anya legalábbis azt szokta 
mondani hogy engem semmi sem öl meg

HEIDI
dehogyis vagy halhatatlan

LEO
szúrd csak belém szúrj belém és meglátod

HEIDI
ne hadonássz azzal a késsel

LEO
vagy feküdjek inkább fel a vízre a vízihullák a legvagányabbak mert ők akkor is tudnak úszni mikor 
a többiek simán csak halottak

HEIDI
most miért sírsz nem is ismerted azt a fiút vagy talán ismerted Leo válaszolj már mi közöd volt a 
halotthoz hogy így sírsz

LEO
miért siratnék meg egy halott fiút azért sírok mert a szüleim ellöktek maguktól mint egy darab 
idegen húst úgy dobtak ki otthonról és pakoltak fel ide a hegyek közé és úgy is érzem most ma-
gam mint egy darab idegen hús gondolom valami jobbra vágytak egészen pontosan Seymourra 
vágytak és a kúra csak ürügy volt a cserére lehet hogy titokban mindig is ujjal mutogattak rám 
otthon amikor tévéztem vagy amikor a kertben voltam apa azt mondta anyának hát mit is mond-
hatnánk úgy látszik az úr meg akart büntetni minket a szüleim ugyanis vallásosak valamennyire 
mondd csak van esetleg apród úgy szeretnék még egyszer hazatelefonálni és még egyszer utol-
jára elmondani anyának hogy szeretem a történtek ellenére is hogy megbocsátok neki és soha 
nem fogok megváltozni hogy ha egy szép napon mégis találkoznánk még akkor is megismerjen 
talán néha majd biciklizek de soha nem fogok megváltozni mindig ugyanaz maradok felőlem akár 
ronda is maradhatok csak legyek felismerhető vagy ha nem lehet akkor inkább meghalok de nem 
nem halhatok meg ha egy kicsit is szeretsz akkor adj nekem aprót Heidi haza akarok telefonálni

HEIDI
hogy is képzeled természetesen nincs pénzem és ha volna sem lenne apróm mert akkor gazdag 
lennék csak a legnagyobb címletek lennének nálam és fiákeren hajtanék és szórnám a pénzt de 
szegény vagyok nagyon szegény látod ebben hasonlítunk egymásra te meg én én sem tudnék 
telefonálni

LEO
anya mindig azt mondta hogy aranyos vagyok kövéren mindig sokat dicsért mindenért a szép 
kézírásomért és hogy milyen szépen tudok festeni Heidi tudtad hogy egyszer festettem egy 
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hajót vízfestékkel egy nagyon szép hajót most meg ez most itt vagyok fent és nincs itt senki aki 
aranyosnak tartana most biztos Seymur az anya szeme fénye különben már rég értem jött volna 
vagy gondolod hogy közbejött neki valami válaszolj már Heidi gondolod hogy munkaügyekben 
külföldre utazott de nem az én anyukámnak nincs is munkahelye feladta a munkáját miattam de 
érettségije van érettségije van

HEIDI
erőltesd meg magad a hálózsákodban meg kell erőltetned magad és le kell fogynod olyanra mint
Sebastian olyan soványra mert ő egy kicsit azért is fekszik ott hogy mutassa nekünk a helyes 
irányt

MIKOR JÖN MÁR

MAX
Robert mikor jön már most már jönnie kell végre most már lassan itt kellene lennie

OSKAR
igen mondd már mikor jön már és honnan fogjuk tudni hogy megérkezett

HEIDI
Bärfuss doktornál nincs szebb férfi a világon onnan fogjuk felismerni a szépségéről és én azon 
nyomban el is ájulnék mert nem bírnék ki ennyi szépséget

MAX
hát sovány lesz mint Sebastian mert biztos ő is a kúra szabályai szerint él és napszemüveget visel

hogy ne vakítsa el a hó itt fenn nélkülözhetetlen a napszemüveg legalábbis ha az ember kint 
mászkál a hóban ha sízik vagy valamilyen más módon tartózkodik a hegyekben

HEIDI
jaj inkább ne is jöjjön nem akarom meglátni nem akarok elájulni megmondod neki Robert hogy 
félek a szépségétől

ROBERT
az érkezését nem lehet feltartóztatni

MAX
nem bírom nem bírok tovább várni muszáj megtudnom hogy mikor lesz már ennek vége és mikor 
járhatok megint az iskolába

OSKAR
mindenesetre eleget csodáltuk már a hegyi kilátást hó mindig csak hó

HEIDI
de hát én én fogytam most már bármelyik ruhába beleférek ha volna csereruhám be is mutatnám 
nektek de csak ez az egy van nálam és ez úgy passzol mintha rám öntötték volna
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OSKAR
pont olyan kövér vagy mint voltál nézz magadra

MAX
talán még kövérebb is

HEIDI
nem igaz igenis fogytam nem igaz Robert na mondj már valamit

ROBERT
mintha tényleg fogytál volna egy kicsit Bärfuss doktor majd tanúsítja ha megérkezik

MAX
de hát pont az ellenkezője látszik az évek során meghíztál és öregebb is lettél és már rád sem 
bírok nézni

OSKAR
de ha az ember elhiteti magával akkor látja is hogy van valami hasonlóság Heidi és Sebastian 
között de csak fejben csak ha az ember hazudik magának és nincs tekintettel a tényekre ha az 
embernek minden mindegy és az is mindegy hogy mit mond

MAX
azt akarom hogy Bärfuss doktor idejöjjön és elmagyarázza hogy miért vagyok itt ha egyszer nem 
fogyok  hogy  mire  való  ez  az  egész  méghogy  kúra  hogy  oda  ne  rohanjak  jogom  van  a 
magyarázathoz törvény adta jogom van rá

ROBERT
de hát jönni fog hiszen mondtam már hogy jön legyetek már türelemmel jönni fog hamarosan itt 
lesz

MAX
de mikor a fenébe is

LEO
felőlem jöhet de én nem akarom látni

MAX
ha megérkezik a pompás Bärfuss doktor akkor majd mondok én neki valamit a kúrájáról nagyot 
fog majd nézni az úriember az már biztos

HEIDI
hallod  Leo  gyere  mondd  azt  hogy  fogytam  te  mindig  leskelődtél  rám  az  ágyadból  te  biztos 
észrevetted hogy soványabb lettem és lányosabb

ÉS A PIROS MADÁRSISAK UTÁN IS KUTATUNK

OSKAR
rám tör egy érzés itt a hóban és a nádasban
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MAX
oszlik a köd

ROBERT
figyeljétek a virágokat a virágok mutatják nekünk az irányt ahogy az iránytű is mutatja az utat a 
bizonytalan tengeren

LEO
világítsak halljátok világítsak a zseblámpával

OSKAR
és a piros madársisak után is kutatunk nem igaz Robert ezért jöttünk

LEO
annyira szeretnék világítani kérlek világíthatok

ROBERT
öltsétek magatokra ezüstszürke kabátaitokat

LEO
ó az enyém egészen bepiszkolódott látjátok milyen piszkos lett vajon elébe járulhatok így a piros 
madársisaknak nem akarom elborzasztani

MAX
1982-ben a piros madársisakot választották az év virágának egy virágot nem lehet elborzasztani

LEO
ó nézzétek csak beragadt a hócipőm a hóba

OSKAR
szép  kis  ködoszlás  ez  látjátok  összemossa  a  formákat  és  elrejti  előlünk  az  utat  körbe-
körbe tévelygünk a hóban és pusztaságban

LEO
kér valaki egy szendvicset

ROBERT
felsejlik egy öreg fűzfacsoport

MAX
én egy zavaros tócsát látok

LEO
szalámis szendvics szalámi van benne

ROBERT
a  pusztaság  ma  élénkebbnek  tűnik  kiáltásokat  hallok  és  alakokat  ismerek  fel  a  sűrű  köd-
ben tovasiklanak mellettünk
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OSKAR
eltévedünk

ROBERT
csak ha nem követjük a harmatfüvet

MAX
de hiszen itt még sosem csattant fejsze

LEO
már csak egy szendvics maradt ha valaki kéri most szóljon

ROBERT
az öreg törzsek biztos az erdész büszkeségei oszlopokként feszítenek a nedves csillogásban

OSKAR
amannak kérgére egy égőpiros csészegomba nőtt mily színpompás

ROBERT
úgy érzem mintha a mélybe merülnék

MAX
a levegő csendes és nyomasztó de sok madarat rebbentünk szét most egy rigó hagyja abba 
énekét közeledünk az irtáshoz

OSKAR
már látom a piros madársisakot felragyogni siessünk boldogan felé

MAX
csitt panaszhangot hallok mely megrémiszt így tör fel mellünkből mélyreható sebek nyomán a 
lélek érzem hogy karmokként vájódik szívembe

ROBERT
előttünk terül el az elnyomás színhelye elnémult a madárdal

MAX
formalinszag van nem igaz de bizony

LEO
kakukk hangját hallom

MAX
borzongás fog el szorosabban magam köré kell vonnom az ezüstszürke kabátot nézzétek e 
babér levelein éppoly sárga foltok amilyeneket csak a hentesnél lát az ember lám ott egy fehérre 
meszelt épület

LEO
bárcsak ne ettem volna meg a szendvicset most másképp lennék rosszul



78

DRÁMA

ROBERT
gyertek már fel kell kutatnunk a piros madársisakot

OSKAR
ó ó az ott nem az nem Bärfuss doktor formalinszag van de hiszen neki van ilyen szaga nem igaz

ROBERT
mielőbb vissza kell mennünk késő van

A DÍVÁNYOMON AKAR FEKÜDNI

HEIDI
ő jött hozzám

OSKAR
most épp úgy süt rá a nap mintha szent volna és nini szivárvány van az égen és kis lovacskák 
táncolnak rajta vagy legalábbis úgy tűnik mintha kis lovacskák volnának nézd csak ha az ember 
megérinti egyből jobban érzi magát próbáljátok csak ki tényleg működik én legalábbis jobban le-
szek ha megérintem nézd csak megérintem és máris jobban vagyok és azt hiszem fogyok is tőle

HEIDI
szent  ide  vagy  oda  el  a  kezekkel  Sebastianról  megértetted  összeállok  vele  Sebastian  en-
gem választott mert szépnek talál ha vele vagyok mindig egész biztosra tudom hogy lány vagyok 
mert ő is azt mondja és te te sem akarhatod hogy magányos és elszegényedett öregasszonyként 
haljak meg

OSKAR
Sebastian nálad jobbat érdemel

HEIDI
hová gondolsz egyébként is túl kövér vagy neki ezt ő maga mondta hogy nem akar kövérekkel 
kezdeni és a fiúkat meg pláne nem szereti te pedig még bár kövér sem vagy csak hájas egy olyat 
mint te és ezt most tiszta jóindulatból mondom olyat mint te senki az egész világon senki nem 
szeretne

OSKAR
de már nem sokáig vagyok kövér már csak egy kis ideig és aztán én is egészen sovány leszek 
olyan sovány leszek mint Sebastian

HEIDI
aki olyan sovány és olyan előkelő mint Sebastian az természetesen egy szintén sovány és előkelő 
valakire vágyik az pedig én leszek

OSKAR
osztozzunk meg rajta testvériesen meg lehet osztozni rajta de tényleg

MAX
épp tegnap üldögélt Robert Sebastiannál nagyon meghittnek tűntek és Robert még virágot is vitt



79

DRÁMA

HEIDI
miféle virágot

LEO
mi történik ott miért hangoskodnak

MAX
á már megint összevesztek a morfinistán

LEO
a morfinistán

MAX
igen természetesen Sebastianon

LEO
ó a tetem senki sem tudja rendesen elmagyarázni hogy mit keres itt csak elfoglalja a közösségi 
díványt ahányszor csak le szeretnék dőlni ő már ott fekszik és még valami aranykar hogy oda ne 
rohanjak nincs is aranyból a karja semmije sincs aranyból semmi értékes nincs rajta

SENKI NEM LÁTOTT SEMMIT

ROBERT
mindjárt vihar lesz Oskar gyere már vagy azt akarod hogy beléd csapjon a villám

OSKÁR
hűha villám nem akarom

ROBERT
gyere már te világ lustája nem is volna szabad most kint lenned

OSKAR
Robert én soha nem szegném meg a tényleg nem Robert de Max a hibás mert Max azt mondta

ROBERT
gyere be mindjárt eszünk

OSKAR
igen de Max azt mondta azt mondta hogy

ROBERT
gyere be

OSKAR
mindjárt jövök csak egy perc jó

ROBERT Oskar
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OSKAR
igen

ROBERT
ne zaklasd Sebastiant a virágokkal jó különben jelenteni fogom ha még egyszer meglátom hogy 
ott

turkálsz esetlenül a latyakban a virágok után akkor jelentenem kell hallod Oskar ha pedig Bärfuss 
doktor megtudja akkor egyúttal a sírodat is megáshatod

OSKAR
visszaültetem őket ide jó ide ni még megvannak a gyökerei is visszaültetem és akkor épp úgy 
néz ki mint azelőtt így és senki nem látott semmit jó Robert senki nem látott semmit megígéred 
Robert megígéred

ESETLEG MEGÉRINTHETLEK

OSKAR
hallod Robert jelentem alássan a virág a helyén visszaültettem olyan mint új korában nem látszik 
semmi az sem hogy valaki négykézláb mászkált volna az ágyásban

ROBERT
jól van

OSKAR
és egy fiú ugyebár meghalt mert hát ott volt az uszodában pedig nem lett volna szabad ott lennie 
mert mi ugye nem mehetünk be oda mert nincs felügyelet és anélkül veszélyes úszni

ROBERT
aggodalomra semmi ok

OSKAR
Sebastian pedig hát ugye Sebastiannal is az a helyzet hogy többet nem mehetek oda hozzá és 
én nem is akarok többet odamenni egy semmirekellő túl sovány hát nem tudja senki hogy valójá-
ban túl sovány az előttünk álló feladathoz Sebastian nem nőtt fel a feladat nagyságához az ember 
néha fel kell álljon ha be akarja bizonyítani hogy jó valamire néha járkálnia kell

ROBERT
egyszerűen hagyd békén jó békén kell hagyni ez a legfelsőbb utasítás

OSKAR
esetleg megérinthetlek mert mindig segített ha Sebastiant megérintettem és ki tudja lehet hogy 
az is segítene ha téged megérintenélek vagy még inkább lehet hogy még inkább segítene ha 
hozzád érnék a kezeimmel csak egy icipicit a kúra részeként jó csak a kúra miatt már olyan rég 
nem érintett meg senki vagy esetleg ha a homlokomra tennéd a kezed lehet hogy lázam van 
Robert magas lázam van nézd csak
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ROBERT
azt hiszem jelenteni foglak de semmi kedvem hozzá szerencséd hogy nincs hozzá kedvem úgy-
hogy tűnj el jó tűnj el innen de gyorsan

AKKOR HÁT ELMONDHATOM NEKED

OSKAR
vajon mit esznek ezek Sebastianon gondolkoztam a dolgon semmirekellő egy ideig azt hittem 
hogy kellő valamire de annak vége egyszer s mindenkorra

MAX
igen milyen visszahúzódó lesz az ember csak azért mert már nem tud olyan jól festeni meg írni 
mint az  oviban  hát  ki hallott  már  ilyet  hogy  valaki  visszavágyjon  oda ahol kisgyerekként  volt 
hát micsoda zsenieszmény az ilyen egy élet ami visszafele halad a kisgyerekkor fele az anyukám 
jól összeszidott volna hogyha hasonló okokból kifolyólag egyik percről a másikra egyszerűen 
csak lefeküdtem volna mint Sebastian és megtagadtam volna az életet kikaptam volna tőle ha 
örökre az ágyban maradtam volna méghozzá teljesen jogosan kaptam volna ki az ember fel kell 
hogy keljen és ha nekem lennének gyerekeim akkor ők is kikapnának tőlem hogyha hanyatlásvá-
gyat állapítanék meg náluk a hanyatlásvágyat minden gyerekből ki kell páholni

OSKAR
most a lányok mind Sebastian köré ülnek és össze akarják csókolni tetőtől talpig pedig ha az 
ember azt akarja hogy segítsen akkor meg kell érinteni két kézzel kell megérinteni különben nem 
ér semmit

MAX
felőlem nyugodtan ülhet körülötte a világ összes lánya engem ne csókoljon meg egyetlen lány 
sem akármilyen gazdag is az én családomban úgysem számít a vagyon csak az igazi érzelem 
számít

OSKAR
akkor hát elmondhatom neked

MAX
mit mondhatsz el
OSKAR
én érzek valamit irántad és ez igazi érzelem

MAX
végül is barátok vagyunk miért ne

OSKAR
és szerintem szerintem szép vagy felőlem maradhatsz ilyen kövér engem nem zavarna miattam 
senki nem kell lefogyjon én nem törődök a külsőségekkel a kövéreket is kedvelem nekem mind-
egy hogy ki hogy néz ki miattam senki nem kell meggyötörje a testét te sem Max én szépnek 
látlak a mindenit most már egész nap esni fog a kutyafáját micsoda idő
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MAX
érzem hogy a fejembe száll a vér

OSKAR
szerelmes vagyok szerelmes vagyok

MAX
jó jó

OSKAR
na és te veled mi a helyzet te is kedvelsz mondd ez alapfeltétel ahhoz hogy megcsókoljalak a 
gyöngédség alapfeltétel különben mást csókolok meg hallod

MAX
vajon Bärfuss doktor meddig akarja még itt tartani Sebastiant nem lehet rá semmilyen nyomós 
oka hacsak az nem hogy meghízzon egy kicsit mert ennyire soványnak lenni én mondom neked 
épp ennyire soványnak lenni nem egészséges hát ez a másik véglet és ez is egészségtelen a 
nagymamám mindig azt mondta hogy egy kis szalonna mindig elkel és ez nem csak a hábo-
rúban érvényes mert a nagymamám szinte az egész életét háborúban élte le aztán meghalt de 
ami a háborúban érvényes az akkor is érvényes amikor épp nincs háború és fordítva te most jut 
eszembe hogy nekem dolgom van odaát egy másik szobában úgyhogy szervusz el is szaladtam

OSKAR
na de Max várjál még nem fejeztem be az okfejtésemet Max Max gyere vissza ugye visszajösz

GONDOLOD HOGY ÖRÖKRE ITT KELL MARADNOM

LEO
még nem fogytam épp ellenkezőleg egy kicsit meghíztam gondolod hogy most már örökre itt 
kell maradnom

HEIDI
figyelj csak akartam mondani neked valamit beléd szerettem még soha nem voltam szerelmes és 
most megtörtént szerelmes lettem

LEO
jó jó de gondolod hogy a szüleim mégis értem jönnek akkor is ha híztam mert igazából fogynom 
kellett volna most pedig hát most még egy kicsit kövérebb vagyok mint régen

HEIDI
azonnal észrevettem hogy valami nem stimmel a szívemmel

LEO
mert ha már nem kellek nekik akkor Seymour sem kell kiköltözzön a szobámból mert az volt az 
egyezség hogy akkor kell mennie amikor én visszajövök
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HEIDI
később majd összeházasodhatnánk és akkor majd mindenki látni fogja hogy lány vagyok mert ha 
az ember női ruhában lát valakit akkor az egyértelmű akkor az illető lány és nem kell többé azon 
tűnődni hogy ki ez a bajszos

LEO
és ha én nem jövök vissza akkor Seymour maradhat nem igaz mert akkor senki nem tart igényt a 
szobára és ha nem jön senki akkor Seymour azt mondja magának hogy jó akkor itt maradhatok 
mert nem is tud a fennálló tévedésről

HEIDI
ha az ember nem akar egyedül lenni akkor muszáj együtt lenni valakivel

LEO
persze Seymour is jó sovány a szüleim találtak maguknak egy jó soványat és a másiktól amelyik 
jó kövér attól nyilván megszabadultak és felpakolták a hegyekbe Seymour valószínűleg az iskolá-
ban is jobb mint én végül is elképzelhető hogy jobb és én is jobban szeretném ha olyan fiam lenne 
akinek jó jegyei vannak meg minden még ha össze is törné a szívem hogy az enyémet csak úgy 
pikkpakk eltegyem a háztól mint egy régi cipőt

HEIDI
na mondd már mert tagadni úgysem tagadhatod érzelmek vannak köztünk vagy talán zavar hogy 
úgy nézek ki mint egy fiú de azt kinövöm egészen biztosan ki fogom nőni

LEO
de hát te túl öreg vagy hozzám már tizenöt éves vagy és én én meg csak tizenkettő vagyok és 
különben  is  én  még  azt  sem  tudom  hogy  esetleg  nem  a  fiúk  jönnek-e  be  nekem  igazából  
a szexualitás számomra egy csukott könyv én még túl fiatal vagyok

HEIDI
gyere tégy magadévá kérlek tégy magadévá én leszek a mindened egy szép házikóban szép 
szobácskákkal lenn a völgyben én ugyanis nagy híve vagyok a rendezett életnek tisztasággal 
meg minden és egy kerttel mindenképp kell legyen kertünk is megígéred látod én már el is gon-
doltam

LEO
ez a lány egy állat

HEIDI
gyere csókolj meg csak próbából csókolj meg úgy mint a filmekben

LEO
ne engedj el Heidi hagyjál hagyjál már ne ne csókolgass ne csókolgass csókok mindig csak a 
csókok nem szeretem nem akarom neeeeeeeee

HEIDI
és most most nem vagy te is egy kicsit szerelmes belém érzel már valamit én mindenesetre sok-
kal inkább érzem magam igazi lánynak megcsókolt egy fiú
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LEO
nem semmi ilyesmit nem éreztem és nem is tetszett különösebben tulajdonképpen egyáltalán 
nem tetszett de biztos nem te vagy a hibás Heidi hogy ennyire undorodtam tőle anya mindig azt 
mondja az undor jön az undor megy lehet hogy az a baj hogy csak a fiúkat szeretem vagy lehet 
hogy túl kövér vagy az én ízlésemhez de ez a jövő zenéje és ha most olyasmit csinálnál velem 
amit általában csak a felnőttek csinálnak egymással amikor úrrá lesz rajtuk valami mégpedig ami-
kor szeretik egymást  hogyha  most  azt  csinálnád  velem  akkor  később  amikor  nagy  lennék  
tudnám  hogy különösen gyöngéd voltál hozzám de most még a dolognak a gondolata is annyira 
megijeszt hogy meg tudnálak ölni

CSAK AZÉRT MERT ÉN SEM VAGYOK MODELL

OSKAR
hú te aztán jól rám ijesztettél mit mászkálsz az ágyamban ebben a töksötétben talán mégis 
meggondoltad magad te is szeretsz hanem azt már kétlem hogy az ágy mindkettőnket megbírna 
egyszer alattam is szinte összedőlt pedig tiszta egyedül voltam benne

MAX
a  következőket  szeretném  majd  elmondani  ha  felnőtt  vagyok  és  van  egy  egyszobás  la-
kásom

fürdőszobával tehát nagyon elégedett vagyok jó lenne egy kétszobás de az persze megemelné 
a fix havi kiadásokat nem rendezkedtem be különösebben igényesen egyszerűen rendezkedtem 
be de szerintem nagyon kényelmes és tiszta tudatosan spórolnék a kényelmes berendezésre 
és egy kétszobásra ha ma mondjuk 35 vagy 40 éves lennék nem kell különösebben válogatott 
darabokra gondolni gyakorlatilag tucatáru és addig is amíg valami hasonlót mesélhetek mert 
ez lesz az életem én addig is vissza akarok menni az iskolába a régi padomat és a tanáraimat 
akarom bámulni házi feladatokat  akarok  írni  és  másolni  és  szendvicset  enni  tejet  inni  ci-
gizni  az  iskola  udvarán érettségizni önéletrajzot írni továbbtanulni dolgozni szóval mindenfélét 
amit az ember csinál ha egyszer  felnőtt  egyszerűen  normálisan  akarok  élni  érted  átlagosan  
elégedetten  és  átlagosan sikeresen élni és addig amíg eljön az ideje addig én ezt végigcsinálom 
érted végigcsinálom a napkúrát a fekvőkúrát de kész ennyit és nem többet ennél többet nem 
fogok csinálni és csak azért mert én sem vagyok modell és később csak kis lépésekben fogok 
haladni mert a kontómon mindig csak ennyi meg ennyi pénz lesz és az nem lesz elég a nagy 
lépésekre ez semmit nem változtat azon a tényen hogy én egy modellt szeretnék magam mellé 
és kizárólag egy modellt csókolnék meg úgyhogy ne várd el tőlem hogy kedveljelek csak azért 
mert te is éppen olyan kövér vagy mint én nem kedvellek semmi sem mozdul meg a szívemben 
ha megpillantalak és szexuálisan sem pedig hát úgy kellene nem igaz hát micsoda szerelem az 
olyan szexualitás nélkül a fenébe is koncentrálnom kell különben soha nem jön össze az iskola 
utána pedig a felnőtt élet te felőlem elhagyhatod magad és lehetsz nyugodtan kövér meg egyre 
kövérebb nekem aztán mindegy hogy disznó vagy-e vagy sem és amit most mondok azt jóindu-
latból mondom hallod jóindulatból azt akarom hogy békén hagyjanak érted különben visszajövök 
az éj leple alatt megértetted az éj leple alatt ezt jól jegyezd meg soha nem tudnék beleszeretni 
valakibe aki olyan kövér mint te megértetted

OSKAR
megértettem
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MAX
soha de soha nem fogok belédszeretni soha mindig csak az iskolára gondolni kultúrpubertás és 
az élet olyan szép hallod Oskar iskola iskola tessék itt egy csók bár undorodom tessék tessék 
tessék megértetted Oskar hogy te milyen undorítóan kövér vagy micsoda undorító kövér disznó

OSKAR
megértettem

MOST MÁR AZ UTOLSÓ FRANKOT IS BEDOBTAM

LEO
ó anya nem érkezett apró nem küldtél aprót és most már az utolsó frankot is bedobtam a készü-
lékbe hallod anya ez az utolsó hívás ez az utolsó frank bármikor küldhettél volna aprót mert ha 
épp nem kellett napkúrára vagy fekvőkúrára mennem folyton a házban voltam és a távollétem 
alatt a szobaajtóm mindig nyitva állt bármikor érkezhetett volna tőled levél de nem érkezett

MIKÖZBEN A TÖBBIEK CSAK ALSZANAK

ÉS A HOLDFÉNY UGYANÚGY BEVILÁGÍTOTT AZ ABLAKON MINT MÁSKOR ÉS MAX KÉR-
LELTE VILÁGÍTS DRÁGA HOLD VILÁGÍTS AZTÁN PEDIG FELAKASZTOTTA MAGÁT MAX NEM 
BÍRTA TOVÁBB NEM BÍRTA ELVISELNI EZT AZ EGÉSZET SEM A HEGYEKET SEM A KÚRÁT 
SEM OSKART ÚGYHOGY FELAKASZTOTTA MAGÁT NEM TUDOTT VOLNA MÉG EGY KICSIT 
KITARTANI LEGALÁBB PIRKADATIG AMIKOR MINDEN SOKKAL BARÁTSÁGOSABBNAK TŰ-
NIK A KAKAÓ MÁR ILLATOZIK A KÁLYHÁN ÉS AZ ÁTLAGEMBER AZT GONDOLJA HOGY EGY 
NAPOT MÉG KIBÍROK EGY NAPIG MÉG KI TUDOK TARTANI DE MAX NEM AKART KITARTANI 
MÁR TÖBBÉ- KEVÉSBÉ JÓL ÁTGONDOLT MINDENT OSKART VALAHOGY MÉG  KEDVELTE  
IS  ÉS EGY KIS TANÍTÁSTÓL LEHET HOGY MEGGONDOLTA VOLNA MAGÁT DE NEM VOLT 
TANÍTÁS ÉS KILÁTÁS SEM VOLT TANÍTÁSRA ÚGYHOGY FOGOTT EGY KÖTELET A PIZSA-
MANADRÁGJA ÖVÉT MEG EGY GERENDÁT ÉS EGY SZÉKET ÉS AZTÁN HALOTT VOLT OTT 
LÓGOTT A HÁLÓTEREMBEN A GERENDÁN AZ ÉJSZAKA KÖZEPÉN MIKÖZBEN A TÖBBIEK 
CSAK ALUDTAK ÉS ÁLMODTAK ÉS LEO ARRÓL ÁLMODOTT HOGY  BEREPÜL AZ  ÉJSZAKAI  
KONYHÁBA ÉS  NYUGTALANÍTOTTA A GONDOLAT HOGY A SZAKÁCSOK BELEKEVERIK A 
SÜTEMÉNYTÉSZTÁBA ÉS HEIDI AZ EGYÉRTELMŰSÉGRŐL ÁLMODOTT ARRÓL HOGY EGY-
ÉRTELMŰEN LÁNY VAGY EGYÉRTELMŰEN FIÚ DE AMIKOR ÉPP EGYÉRTELMŰEN LÁNY 
VOLT VAGY EGYÉRTELMŰEN FIÚ VOLT AKKOR MINDIG MEGJELENT AZ ÁLMÁBAN EGY 
GYEREK ÉS AZT MONDTA TE TULAJDONKÉPPEN MI VAGY LÁNY VAGY FIÚ OLYAN ELDÖN-
TETLENNEK TŰNSZ ÉS KICSIT OLYAN VAGY MINT EGY BOLYGÓ MERT OLYAN KEREK VAGY 
ÉS EZ SZERINTEM CSÚNYA MONDTA A GYEREK AZ EMBER NÉZZEN KI ÚGY MINT EGY 
EMBER  ÉS NE ÚGY MINT EGY BOLYGÓ CSÚNYA VAGY A VILÁG

LEGCSÚNYÁBB EMBERE VAGY TÉGED BE KÉNE TILTANI AZ OLYANOK MINT TE MEG KÉNE 
DÖGÖLJENEK ÉS OSKAR IS ÁLMODOTT ÉS ÁLMÁBAN CSAK LÉZENGETT VAKÁCIÓJA VOLT 
ÉS JÓL ÉREZTE MAGÁT ÉS CSODÁLKOZOTT HOGY MIK EZEK A KÉK FOLTOK RAJTA MIÉRT 
VAN TELIS-TELE AZ EGÉSZ TESTE KÉK FOLTOKKAL ÉS PILLANGÓK  ÜLTEK A VÁLLÁRA KIS  
TÜNDÉREK  TÁNCOLTAK  KÖRÜLÖTTE  MERT IGAZÁBÓL   MINDEN   FIÚNAK   ÉS   MINDEN   
LÁNYNAK   KELLENE   LEGYEN   EGY TÜNDÉRE DE A TÜNDÉREK  MÁR  RÉG  HOLTAN  
ROGYTAK  ÖSSZE  EGYTŐL EGYIG OSKAR AMINT AZT MINDENKI KÖNNYEDÉN BELÁT-
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HATJA ÁLMÁBAN EGY OLYAN VILÁGBA KERÜLT AMELYBEN NEM LÉTEZTEK GONDOK SEM 
TÉNYLEGESEN SEM FOGALOMKÉNT NEM LÉTEZTEK ÉS ROBERT ROBERT NEM IS ÁLMO-
DOTT ROBERT AZOKNAK A HIDEG ÁLMÁT ALUDTA AKIK NEM ÁLMODNAK AKKOR SEM HA 
ÉBREN VANNAK ÉS AKKOR SEM HA ALSZANAK SEBASTIAN PEDIG NOS SEBASTIAN AZT 
CSINÁLTA AMIT MINDIG IS CSINÁLT

KEDVES KANCELLÁR ASSZONY

LEO
kedves kancellár asszony már nagyon régóta nincs hírem a szüleim felől pedig már réges-rég 
haza kellett volna vigyenek a hegyekből és Seymour az unokatestvérem már rég vissza kellett 
volna menjen Angliába én nem bírom itt tovább itt olyan dolgok történnek amik nem gyereknek 
valók most pedig alázatosan meg szeretném kérni hogy amennyiben módjában állna megten-
né-e hogy becsenget a szüleimhez vagy ha esetleg egyenesen értem tudna jönni ide a hegyekbe 
akkor együtt is elmehetnénk a szüleimhez

ROBERT
mi ez az értelmetlen irkafirka amivel beborítod a lapot

OSKAR
mint Alfred Krupp pont mint Alfred Krupp

LEO
én csak itt üldögélek

ROBERT
de írsz valamit

LEO
nem nem csinálok semmit

ROBERT
de írsz

LEO
nem meg sem mozdulok

OSKAR
de hát ír

LEO
ja   igen   az   államelnököknek   írok   hogy   küldjenek   bélyeget   a   gyűjteményemhez   ugyanis 
meglehetősen nagy és szép gyűjteményem van nézzétek csak és aki bélyeget gyűjt az teljesebb 
életet él

ROBERT
mutasd csak
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LEO
nem nem még nem fejeztem be a levelet és mindjárt írok Heinz Rühmannak is ott lakik a starn-
bergi tónál

HEIDI
de hát Heinz Rühmann nem is államelnök és különben is halott nem igaz már szinte 20 éve hogy 
meghalt

LEO
attól még küldhet bélyegeket

RÉGEBB MINDEN JOBB VOLT

HEIDI
te Robert régebb minden jobb volt nem igaz a táj az állatok az építészet az emberek és főként 
mi magunk mi is sokkal jobbak voltunk régebb amikor minden jobb volt mondj már valamit mert 
egészen megnyugodnék ha tényleg így lenne ha egy másik korban a legjobbak közé tartoztam 
volna

ROBERT
mindenesetre ilyen fiatalon már nem fogunk összegyűlni ilyen fiatalon már nem látjuk egymást

HEIDI
igaz de azelőtt ugye minden jobb volt amikor még egy kicsit fiatalabbak voltunk és még nem 
ismertük egymást akkor valószínűleg én voltam a legjobb mind közül ugye Robert na mondd már 
el hogy milyen volt régebb

ROBERT
mindenesetre jócskán megöregedtünk de még nem vagyunk annyira öregek hogy valaki azt 
mondhatná hogy nézzétek azt az öreget gyerekek vagyunk gyerekek akik öregebbek lettek Heidi 
ez történt és van akin jobban látszik van akin kevésbé mert ez is változó mint minden de annyira 
azért nem változó a telet mindig felismerheted még akkor is ha az egyik tél nem úgy néz ki mint 
a másik de te mindig tudod hogy ez a tél ez most a tél és ugyanez van az emberekkel is Heidi

HEIDI
védj meg Robert kérlek védj meg ne hagyj magamra jó ne hagyj magamra amíg csak meg nem 
halok
ERŐLTESSÉTEK MEG MAGATOKAT

ROBERT
most úgy meg kell erőltessük magunkat mint még soha most végérvényesen olyanná kell vál-
nunk mint Sebastian akkor Bärfuss doktor majd eljön és megejti az általános vizsgálatot

HEIDI
Bärfuss doktor nélkül a gyerekek hosszú távon elsorvadnak ugye

OSKAR
úgy megerőltetem magam mint még soha ez biztos hatni fog
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HEIDI
hát még én látod hogy erőlködök

OSKAR
még  jobban  megerőltetem magam Robert kétszeresen  is megerőltetem magam mert Maxért 
is erőltetem magam ezt lehet ugye Robert

HEIDI
Robert  nézz  csak  ide  akkor  te  is  tanúsíthatod  tanúsítsál  tanúsítanod  kell  mert  sokkal  
jobban megerőltetem magam látod

OSKAR
Robert ugye így jól csináljuk most úgy csináljuk ahogy Bärfuss doktor kéri

LEO
nézd megemelem a lábam

HEIDI
Leo megemeli a lábát

ROBERT
ne a lábad emelgesd hanem erőltesd meg magad

LEO
megemelem a karom látod milyen megerőltető felemelni a karomat

HEIDI
most felemeli a karját

OSKAR
próbáljuk meg mi is Robert

ROBERT
karokat le több erőlködést

LEO
de úgy megerőltetőbb ha az ember megemeli valamijét
ROBERT
karokat le értve vagyok

OSKAR
igen

ROBERT
csináljátok úgy ahogy én csinálom akkor mindjárt itt lesz még a vihar előtt

HEIDI
na és ha belécsap a villám
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OSKAR
Bärfuss doktorba nem is tud belecsapni a villám

ROBERT
Bärfuss doktor csak akkor fog eljönni ha majd annyira megerőltettétek magatokat hogy jobban 
már nem is lehetséges csak akkor lesz veletek megelégedve akkor majd eljön és látni fogja és 
elégedett lesz azzal amit lát

HEIDI
azt akarom hogy elégedett legyen velem én erőltetem meg magam a legeslegjobban nézd csak 
én vagyok az aki a legjobban megerőlteti magát mindig is én voltam mindig

EZ EGY KÖZÖSSÉGI DÍVÁNY

LEO
Sebastian ébredj Sebastian most én akarok a díványra feküdni ez egy közösségi dívány selyem-
damaszt kárpittal és a mindenkié kelj fel Sebastian kelj fel most én jövök én akarok idefeküdni 
nem hallod az arany karod nem véd meg semmitől érted kicsavarom itt fenn nem ér semmit de-
mokráciában élünk és a demokrácia szellemében úgyhogy nyomás állj fel vagy legalább csússz 
egy picit arrébb hogy melléd fekhessek nem foglalok sok helyet csak egy kis sarkocska kéne 
Sebastian csak egy icipici sarkocska csússz már odébb Sebastian csússz odébb

MOSTANTÓL ÉN FEKSZEM

ROBERT
hé te hagyd békén Sebastiant

HEIDI
most mi ütött belé

LEO
ha már itt kell maradnom akkor feküdni fogok világos most én következek a fekvéssel én is kérek 
morfiumot halljátok morfiumot morfiumot engedélyezzétek végre a gyógyító morfium árusítását

ROBERT
hagyd már abba a garázdálkodást zavarsz mindenkit hát hogy fogyjon le az ember ilyen kiabálás 
közepette

LEO
ez egy közösségi dívány egy közösségi dívány tűnjön el húzzon már el végre a helyére

ROBERT
megtébolyodott

HEIDI
milyen sápadt mintha beteg lenne pedig meg kell gyógyulnia
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LEO
tűnjön el mostantól én fekszem ott

ROBERT
nyugodjál már meg levelezz egy kicsit az államelnökökkel az mindig úgy feldobott

HEIDI
most végre volna időd valami olyasmire amit szeretsz olvass valamit

LEO
most nem akarok olvasni

HEIDI
egyszer akarsz olvasni máskor nem akarsz

LEO
csak itt akarok feküdni

HEIDI
és most hirtelen ott akarsz feküdni

LEO
egyáltalán nem hirtelen mindig is itt akartam feküdni

HEIDI
feküdni

ROBERT
mit  mond  nem  értek  semmit  beszéljen  hangosabban  Heidi  mondd  meg  neki  hogy  be-
széljen hangosabban

HEIDI
április május július be távol semmi vagyok már válnék a világtól

EGÉSZEN TISZTÁN LÁTOM A SÁRGA SÍKOSZTÜMÉBEN

HEIDI
Bärfuss doktor ott jön Bärfuss doktor

OSKAR
vajon tényleg ő az és nem valaki más valaki akit kevésbé várunk vagy aki el sem jön valaki akire 
egyáltalán nem vágyunk

HEIDI
ő az ő az

ROBERT
jön mindig mondtam hogy jönni fog és igazam volt
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OSKAR
soha de soha nem kételkedtem benned Robert ugye megmondod Bärfuss doktornak hogy én 
sosem kételkedtem

HEIDI
hát eljön végre

ROBERT
Heidi hajkefét letenni vigyázállás

OSKAR
Bärfuss doktor Bärfuss doktor itt vagyunk itt vagyunk

ROBERT
mondtam hogy eljön és most tényleg jön is

OSKAR
integetek neki integessetek ti is vagy gyorsan eregessetek füstjeleket tessék itt a szemüvegem 
hogy ne kelljen megöljetek ha tüzet akartok csinálni önszántamból odaadom

ROBERT
mindjárt itt lesz köztünk és elmondja hogy hogyan tovább hogy most mi következik és mit tarto-
gat a jövő egyszer és mindenkorra velünk lesz

HEIDI
de ugye ugye jó szándékkal van irántunk

OSKAR
szép lesz ugye igazán szép lesz egy kicsit Eszem-iszom ország is lesz meg egy kis iskola is ugye 
kár hogy Max már nem érhette meg amit mi most megérhetünk tudniillik a megváltást a kúra alól

ROBERT
és most következik az általános vizsgálat

OSKAR
derekasan meg is erőltettük magunkat

ROBERT
mindjárt körebeálljuk

HEIDI
mint a holdak

OSKAR
jó

HEIDI
de jaj
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ROBERT
jaj mi

HEIDI
lesiklik a lejtőn a sítalpain siklik lefele a lejtőn és a nyomában a rendőrség

ROBERT
ugyan már errefele tart semmi mást nem forgat a fejében

OSKAR
hogy is mondhatsz ilyet Heidi Bärfuss doktor hozzánk és csakis hozzánk akar jönni

HEIDI
egészen tisztán látom hogy jó messzire elsiklik egészen tisztán látom a sárga síkosztümében

ROBERT
biztos mutatni akar valamit a rendőrségnek ami segíthet az ügy felderítésében talán felfedezett 
valami fontosat igen ez lesz az Bärfuss doktor megoldotta az ügyet és most a rendőrséget is 
beavatja hogy letartóztathassák a tettest

HEIDI
de hát az aki mutatni akar valamit a többieknek az nem így nem sízik szabályosan repül olyan 
gyorsan száguld lefele

ROBERT
nahát hogy Bärfuss doktor milyen jól sízik és milyen elegáns nézd csak milyen előkelő és jól öl-
tözött hozzá képest milyen ügyetlen a rendőrség egy isten sem nézhet ki nála jobban egy isten 
sem állna nála szebben a sítalpakon

OSKAR
Bärfuss doktor a legszebb ugye nincs nála szebb ugye nekem ő egy angyal még akkor is ha 
lesiklik

a világ legszebb angyala
HEIDI
most már nem látom most eltűnt

ROBERT
nézd meg jobban Heidi

OSKAR
igen Heidi nézd meg jobban biztos nem nézted meg jól

HEIDI
nincs ott semmi nem látszik
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BÄRFUSS NINCS TÖBBÉ

ISKOLÁSOK KÓRUSA Bärfuss nincs többé

ROBERT
senki nincs többé bejártam az egész házat felmentem a tizedikre benéztem minden szobába 
végigjártam minden szárnyat voltam az étkezőben és a fekvőteremben és keresztülmentem a 
betegszobákon átkutattam a nővérstációt és az orvoslakást jártam a hálóteremben és végimen-
tem a hamuszürke linóleumon üldögéltem az acélcső bútorokon és tejüveg lámpabúrák alatt 
felmentem a hegyekbe és lenéztem a völgybe de Bärfuss nincs többé lementem odáig ahol a 
lét árnyékot vet és lenéztem a szakadékba és azt kiabáltam Bärfuss hol vagy de csak az örökös 
uralhatatlan vihart hallottam és a lények ragyogó szivárványa ott feszült a szakadék fölött az őt 
létrehozó napsütés nélkül és lecsöpögött és amikor felpillantottam a befoghatatlan világra és 
az isteni szem felé akkor üres feneketlen szemgödörrel nézett vissza rám és az örökkévalóság 
ráterült a káoszra és széttépte azt mert Bärfuss nincs többé

TALÁN TALÁN A PUNKZENE HIÁNYZOTT MINDANNYIUKNAK

AZTÁN CSENGENI KEZDETT A TELEFON ÉS MINDANNYIAN ÖSSZEREZZENTEK TELEFON 
TELEFON TELEFON KIABÁLTÁK MINDEN SAROKBÓL TELEFON TELEFON TELEFON  ÉS  VÉ-
GE-HOSSZA  NEM  VOLT  ELŐSZÖR  CSENGETT  TULAJDONKÉPPEN CSAK DEKORÁCIÓ 
VOLT MŰKÖDNI MŰKÖDÖTT DE SENKI VAGYIS SZINTE SENKI NEM   TELEFONÁLT   VELE   
CSAK   ÚGY   LÓGOTT  A  FALON   JÓL   NÉZETT   KI   ÉS VALAMIKOR RÉGES-RÉGEN 
NAGYON MODERN LEHETETT TELEFON A HEGYEKBEN ENNEK MÉG A SÍKFÖLDÖN IS EL-
MENT A HÍRE DE MOST A TECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK HÁLA AMELYET MÉG A HEGYEK 
SEM TUDTAK MEGTÁNTORÍTANI MERT HA VALAMI MEGTÁNTORÍTHATATLAN AKKOR AZ A 
FEJLŐDÉS EZT A GONDOLATOT ELÉG NÉHA FELIDÉZNI ÉS MÁRIS MEGNYUGTAT MÁR EL-
JÁRT FÖLÖTTE AZ IDŐ ÉS PEDIG CSENGETETT ÉS A SZÜLŐK ÉS GYÁMOK TELEFONÁLTAK 
ÉS EGYMÁS UTÁN KÖZÖLTÉK A JELEN LEVŐ GYEREKEKKEL HOGY NE IS ÁLMODJANAK 
A HAZATÉRÉSRŐL NE IS ÁLMODJ A HAZATÉRÉSRŐL MONDTÁK NE HARAGUDJON MOND-
TA PÉLDÁUL  OSKAR ANYJA NE  HARAGUDJON AZ  ISTEN  SZERELMÉRE  ÉS MINDEN 
GYEREKNEK UGYANEZT MONDTÁK AZ ISTEN SZERELMÉRE NE HARAGUDJANAK NE VE-
GYÉK SZEMÉLYES SÉRTÉSNEK DE A SZOBÁJUKBAN MOST EGY MÁSIK GYEREK LAKIK 
NEM MINTHA AZT JOBBAN SZERETNÉK DEHOGY VISZONT SOVÁNY ÉS ÜGYES ÉS RÁ-
ADÁSUL JÓ TANULÓ IS MONDTÁK A SZÜLŐK ÉS HÁT A HEGYEKBEN IS SZÉP NEM IGAZ 
A HEGYEKBEN IS SZÉP A FAHATÁR ÉS A HÓ MÁS SZÓVAL VÉGTELEN VAKÁCIÓ OSKAR 
PEDIG SEMMIT NEM MONDOTT ERRE MIT IS MONDHATOTT VOLNA EZ VOLT AZ IGAZSÁG 
KÖVÉR VOLT NAGYON KÖVÉR MÁR AMENNYIRE MEG TUDTA ÍTÉLNI MINTHA EGY KICSIT 
MÉG HÍZOTT VOLNA IS TALÁN MEG KÉNE MÉRETKEZNI A TELEFONBAN FELCSENDÜLŐ 
HANGOK HATÁROZOTTAK VOLTAK TEHÁT EL VOLT HATÁROZVA AZTÁN TELEFONÁLT A HEIDI 
GYÁMJA ÉS Ő IS PONTOSAN UGYANEZT MONDTA KIVÉVE PERSZE AZT HOGY SZERETI 
MERT A GYÁMOK NEM SZERETNEK LEGALÁBBIS NEM A GYÁMGYEREKÜKET A GYÁMOK 
MÁSOKAT SZERETNEK A NŐK  TALÁN  FÉRFIAKAT MEG  ÁLLATOKAT IS  MICSODA GYÖ-
NYÖRŰ SZARVAS KIÁLTHAT FEL ALKALOMADTÁN EGYIK VAGY MÁSIK GYÁM DE VÉGÜL IS 
MIT TUD AZ EMBER A GYÁMOKRÓL FEHÉR FOLTOK A GYÁMOK HEIDI SÍRT EGY KEVESET 
ÉS DÜHÖNGÖTT IGEN MONDTA DE Ő MÁR OLYAN JÓL ELKÉPZELTE HOGY SOVÁNY LETT 
VOLNA A SÍKFÖLDÖN AHOL MINDENKI SZERETTE VOLNA A BELSŐ ÉS KÜLSŐ SZÉPSÉGÉ-
ÉRT BELÜLRŐL ÉS KÍVÜLRŐL IS SZÉP VAGYOK
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EZT AKARTA KIABÁLNI ÉS AZ EMBEREK MIND EGYETÉRTŐEN UJJONGTAK VOLNA ÉS 
BÁRKI DE TÉNYLEG BÁRKI SZÍVESEN LETT VOLNA A HOLDJA SEMMI DE KIABÁLTA A GYÁM 
A TELEFONBA OLYAN HANGOSAN HOGY MINDENKI HALLOTTA EL VAN HATÁROZVA FENT 
MARADSZ MINDANNYIAN FENT MARADTOK A CSERE MEGTÖRTÉNT ÉS LETETTE A TELE-
FONT ÉS ROBERTET IS FELHÍVTÁK ÉS AZ Ő SZÜLEI IS UGYANAZT MONDTÁK MINT A TÖBBI 
SZÜLŐ KICSERÉLTÉK MÁSIK GYEREK NE HARAGUDJ  ÉS  ROBERT  NEM  HARAGUDOTT  
CSAK  ELVESZTETTE A TARTÁSÁT A TARTÁSNAK LŐTTEK EGYSZER S MINDENKORRA 
LŐTTEK NEKI ÉS MEGFOGTA A SEBASTIAN KEZÉT VIGASZRA VAN SZÜKSÉGE GONDOLTA 
ROBERT SEBASTIANNAK MOST FELTÉTLENÜL VIGASZTALÁSRA VAN SZÜKSÉGE OLYAN 
MINT EGY BOCI AZ ÉGBŐL HULLOTT NEKEM ALÁ ÉS ROBERT VIGASZTALTA AMILYEN JÓL 
CSAK TUDTA SZORÍTOTTA ÁTKAROLTA CSÓKOLTA ÖLELTE ÉS KICSIT TÁVOLABB ETTŐL A 
SZÍVSZORÍTÓ FÁRADOZÁSTÓL AMELY EGY HALOTTNAK EGY OSZLÁSNAK INDULÓ TEST-
NEK VÉGÜL IS EGY CSONTVÁZNAK SZÓLT KICSIT ODÉBB ÜLDÖGÉLT LEO ÉS A MOGOT 
OLVASTA WAS TIRED SHE WAS DEAD TIRED HER PAWS WERE DEAD TIRED EVEN HER 
TAIL WAS DEAD TIRED MOG THOUGHT I WANT TO SLEEP FOR EVER AND SO SHE DID HÁT 
NEM EZT HAJTOGATTA NEM EZT MONDOGATTA MÁR MIÓTA HOGY TALÁN NEM OLYAN 
EGYEDÜLÁLLÓ AZ Ő SORSA HOGY TALÁN MINDENKIRE VÁR EGY SEYMOUR EGY HELYET-
TES ÚGYMOND AZ EMBER UGYANIS NEM CSAK A SAJÁT ÉLETÉT ÉLI HANEM KORA ÉS 
KORTÁRSAIÉT IS DE SENKI NEM HALLGATOTT RÁ SOHA NEM HALLGATTÁK MEG ÉS MOST 
TESSÉK NA TESSÉK GONDOLTA LEO AKI MÁR NEM VÁRT SEMMIT SEM TELEFONHÍVÁST 
SEM LÁTOGATÁST ÉS EGYÁLTALÁN SEMMIT SEM VÁRT AZ ÉLETTŐL AMENNYIRE LEHET-
SÉGES VOLT MÁR BELETÖRŐDÖTT ABBA HOGY KISELEJTEZTÉK  VÉGÜLIS  ÚTTÖRŐNEK  
SZÁMÍTOTT EBBEN AZ ÜGYBEN ÉS AZ EMBERNEK TUDNI KELL HOGY HA MÉG A KANCEL-
LÁRNŐ IS TEHETETLEN ÉS KÉPTELEN ELÉRNI VALAMIT AZ EMBER SZÜLEINÉL AKKOR AZ 
EGYÉN AZ INDIVIDUUM IS EGÉSZEN EL VAN VESZVE ÉS TALÁN TALÁN A PUNKZENE HIÁNY-
ZOTT  MINDANNYIUKNAK A TEREMBEN  HA PUNKZENÉT HALLGATHATTAK VOLNA AKKOR 
TALÁN MEGSZÜLETETT VOLNA VALAMI A SZÍVEKBEN PÉLDÁUL AZ ELLENÁLLÁS A KÖZÖS 
ERŐSZAKRA HAJLAMOS ELLENÁLLÁS DE HÁT NEM LEHETETT PUNKZENÉT HALLGATNI 
NEM VOLT SEMMI A RAMONESTÓL MEG SEMMI MODERN SEMMI SHOOT THEM IN THE 
BACK NOW SEMMI GIMME WORLD WAR 3 WE CAN LIVE AGAIN IGAZÁBÓL SEMMILYEN 
ZENE SEM VOLT ÉS A SZÍVEKBEN SEM SZÜLETETT MEG SEMMI
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